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 لبسم اهلل الرحمن الرحيم



داءــــــــــــــإهـــ  

  
 .إلى الوالدين الكريمين أطال اهلل في عمرهما

 .إلى زوجتي وشريكة حياتي جعلها اهلل من أهل الجنان

 .الكتكوتة لميس و المدلل محمد صهيب: إلى أبنائي

 .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

 والعمل الدراسة وزمالء الصبا الدنيا، رفقاء بيننا وجمعت عرفناهم من كل إلى

 .الجميع اهلل أثاب العمل انجاز هذا على أعاننا من وإلى جميع

 .جهدي ثمرة الجميع أهدي

 فـرج شعبـان                                                                

 

 

 

 



 شكر وتقدير
 

أول الشكر هلل الواحد القهار صاحب الفضل واإلكرام أكرمنا بنعمة اإلسالم 
 .ويَسر لنا سبل العلم والمعرفة فله الشكر حتى يرضى وله الشكر بعد الرضي

 

ثم كامل الشكر والتقدير لألستاذ المشرف الدكتور علـي خالـفي صاحب الفضل 
وجيهات قيمة خالل كل مرحلة من مراحل بعد اهلل على ما قدمه لنا من نصائح وت

 .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

 

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

واخص بالذكر الدكتور رميدي عبد الوهاب الذي كان لي عونا وسندا في  البحث
إتمام هذا العمل، والى الزوجة الكريمة التي شاركتني عناء إتمام هذا العمل لحظة 

 .بلحظة
 

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

 

 فـرج شعبـان                                                               
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 قائمة المالحق 
ح-أ  المقدمة 

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

 57-20: ص
 

 تمهيد  20

 الحكم الراشد، مفهومه، أطرافه ومعاييره:المبحث األول 20

 نشأة ومفهوم احلكم الراشد :املطلب األول    20

 النشأة والتطور: أولا                20

 دوافع ظهور مفهوم احلكم الراشد:ثانيا               20

 مفهوم احلكم الراشد: ثالثاا                20

 أطراف ومكونات احلكم الراشد :املطلب الثاين   11
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 القطاع اخلاص: ثالثا               11
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 الشفافية واملساءلة: أول              10

       املشاركة: ثانيا              00

 حكم القانون: ثالثا              00

  التضمينية واملساواة: رابعا    00

 والرؤية اإلسرتاتيجية الستجابة وبناء التوافق: خامسا             02

 الحكم الراشد والتنمية المستدامة:المبحث الثاني 02

 احلكم الرشيد والتنمية، املفاهيم والجتاهات النظرية:املطلب األول    02

 والتنميةمفاهيم عامة حول النمو : أول            02

 األهداف اجلوهرية الثالث للتنمية: ثانيا            01

 التنمية املستدامة، مفهومها، عناصرها وعالقتها باحلكم الراشد: املطلب الثاين   00

 مفهوم التنمية املستدامة، عناصرها وأهدافها: أول             00
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 بالتنمية املستدامةعالقة احلكم الراشد : ثانيا               01

 احلكم الراشد والتنمية يف أدبيات املؤسسات الدولية:املطلب الثالث    03
 نظرة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي: أول               03
 رؤية البنك الدويل لعالقة احلكم الراشد بالتنمية:  ثانيا               11
 اشدالفساد والحكم الر :المبحث الثالث 10
 مفهومه وطبيعته ،الفساد:املطلب األول    10
 مفهوم الفساد: أول              11
 طبيعة الفساد: ثانيا              11
 أنواع الفساد:املطلب الثاين    01
 وفق انتماء األفراد املنخرطني يف الفساد: أول              01
 الفسادمن حيث حجم : ثانيا              01
 من حيث نطاق الفساد: ثالثا             00
 من حيث طبيعة العالقة بني طريف الفساد: رابعا             00
 أسباب ودوافع الفساد:املطلب الثالث   01
 األسباب القتصادية واإلدارية: أول              01
 األسباب الجتماعية والثقافية: ثانيا              00
 األسباب السياسية: ثالثا              00
 اآلثار السلبية للفساد: املطلب الرابع    03
 ثر الفساد على الستثمارأ: أول              03
 ثر الفساد على اإلنفاقأ: ثانيا              12
 ثر الفساد على الفقر وتوزيع الدخلأ: ثالثا              11
 ثر الفساد على سيادة البلد وسداد ديونهأ: رابعا              10
 ثر الفساد على األداء العامأ: خامسا              10
 ثر الفساد على القيم األخالقية للمجتمع وحقوق اإلنسانأ: سادسا              10
 اسرتاتيجيات الوقاية واحلد من الفساد: املطلب اخلامس   11
 احلكم الراشد واحلد من الفساد: أول              11
 تنشيط فرص اإلصالح واحلد من الفساد: ثانيا              12
 خالصة 00
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 الحوكمة ومتطلبات ترشيد اإلنفاق الحكومي:الفــــصل الثاني
 032-55:  ص

 تمهيد 00
 النفقات العامة، ماهيتها، ضوابطها وأسباب تزايدها:المبحث األول 02
 .اإلنفاق العام، مفهومه وضوابطه: األول باملطل    02
 مفهوم النفقة العامة: أول              02
 ضوابط اإلنفاق العام: ثانيا              02
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 األسباب الظاهرية: أول               22
 األسباب احلقيقية: ثانيا               22
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 دواعي ومربرات ترشيد اإلنفاق العام: ثانيا              23
 عناصر ومتطلبات جناح عملية ترشيد اإلنفاق العام:الثاين باملطل    32
 عناصر ترشيد اإلنفاق العام: أول              32
 متطلبات جناح عملية ترشيد اإلنفاق العام: ثانيا              30
 .الرقابة ألجل ترشيد اإلنفاق إحكامكفاءة إدارة المالية العامة و : الثالث المبحث 31
 إدارة املالية العامة وكفاءة اإلنفاق احلكومي: األول املطلب    31
 وقواعدهامفهوم كفاءة إدارة املالية العامة : أول             31
 . كفاءة اإلنفاق احلكومي:ثانيا             31
 دعم وإحكام الرقابة املالية: املطلب الثاين   33
 (الرقابة املالية)العام تعريف الرقابة على املال : أول            33
 أهداف الرقابة املالية: ثانيا            121
 أنواع الرقابة املالية العامة: ثالثا             120
 الرقابة على مردود اإلنفاق العام: املطلب الثالث    121
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 الشفافية املالية وترشيد اإلنفاق: املطلب األول     123
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 ماهية الفقر وآثاره :املطلب األول       100
 مفاهيم الفقر: أول                100
 آثار الفقر: ثانيا                100
 عالقة احلكم الراشد باحلد من الفقر: املطلب الثاين      102
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 احلكم الراشد والتصدي ملخاوف الفقر من وجهة نظر البنك الدويل: ثالثا               111
 مكافحة الفساد ألجل التقليل من الفقر: املطلب الثالث     111
 عالقة الفساد بالفقر: أول              110
 آثار الفساد على الفقر: ثانيا              112
 الالمركزية والحد من الفقر: الثانيالمبحث  100
 الالمركزية، مفهومها، أنواعها وحمدداهتا: املطلب األول      100
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 الالمركزية أنواع: ثانيا             101
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 حمددات الالمركزية لصاحل الفقراء: ثالثا            101
 عالقة الالمركزية بالتخفيف من الفقر: الثاين املطلب     100
 الالمركزية واخلدمات العامة والستثمار لصاحل الفقراء: أول            100
 معوقات الالمركزية يف وجه احلد من الفقر: ثانيا            111
 التمكين والمشاركة للتخفيف من الفقر: الثالثالمبحث  110
 التمكني واحلد من الفقر: األول املطلب    110
 مفهوم التمكني، أبعاده وعناصره: أول           110
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 التمكني والتنمية البشرية واحلد من الفقر: ثالثا           100
 تفعيل اطر املشاركة للتخفيف من الفقر: املطلب الثاين    102
 حدة الفقر نمشاركة الربملانات يف سياسات التخفيف من: أول           102
 مشاركة القطاع اخلاص واحلد من الفقر: ثانيا           120
 مشاركة اجملتمع املدين واحلد من الفقر: ثالثا           123
 خالصة 130

 الحــكم الراشد في الجزائر و آليات ترشيد اإلنفاق العام: الرابع الفصل
 085-097: ص

 تمهيد 130
 "النيباد"الجديدة لتنمية إفريقيا مبادرة ال ضمنالحكم الراشد :المبحث األول 131
 نشأة وأهداف مبادرة النيباد: املطلب األول    131
 نشأة املبادرة: أول           131
 أهداف النيباد: ثانياا            130
 .آلية مراجعة النظراء وفقمؤشرات احلكم الرشيد  :املطلب الثاين    133
 شروط التنمية املستدامة من وجهة نظر النيباد: أول           133
 آلية مراجعة النظراء: ثانيا          022
 موقع اجلزائر ضمن املبادرة: لثاملطلب الثا    020
ــاني 021 ــر مــن خــالل قــراءة ل: المبحــث الث ــات البنــ  واقــع الحكــم الراشــد فــي الجزائ مؤشــراته وفــق بيان

 الدولي
 التمثيل واملساءلة والستقرار السياسي: املطلب األول     020
 التمثيل واملساءلة : أول         020
 الستقرار السياسي وغياب العنف: ثانيا         011
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 نوعية التنظيم واإلجراءات وفعالية احلكومة: املطلب الثاين     011
 أو جودة التشريعات نوعية التنظيم واإلجراءات: أول            011
 فعالية احلكومة: ثانيا            002
 حكم القانون وضبط الفساد: املطلب الثالث    001
 حكم القانون/معيار سيادة: أول           001
 الفسادضبط  معيار: ثانيا           000
 تزايد حجم اإلنفاق العام في الجزائر وأسبابه: المبحث الثالث 003
 "0212-0222"تطور حجم اإلنفاق العام يف اجلزائر خالل الفرتة : املطلب األول     003
 "0212-0222"املوازنة العامة للدولة خالل الفرتة  وضعية: أول            003
 .بأسعار النفط اإلنفاق العام يف اجلزائر ارتباط: ثانيا            001
 أسباب تزايد حجم اإلنفاق العام يف اجلزائر: املطلب الثاين    000
 النفقات اجلارية وأسباب زيادهتا: أول            001
 .أسباب زيادة النفقات الرأمسالية: ثانيا           000
 .في الجزائر ألجل ترشيد اإلنفاق مكافحة الفساد والوقاية منه: الرابع المبحث 012
 اإلجراءات املتخذة ملكافحة الفساد يف اجلزائر: املطلب األول     012
 اإلجراءات التشريعية: أول           011
 اإلجراءات اإلصالحية املصاحبة: ثانيا           010
 واقع الفساد يف اجلزائر: الثاين املطلب    011
 قراءة ملؤشر مدركات الفساد: أول           011
 حجم الفساد يف اجلزائر: ثانيا           002
 .األسباب احلقيقية وراء استمرار تفشي الفساد يف اجلزائر، ومتطلبات مكافحته: املطلب الثالث    001
 استمرار الفساد أسباب: أول           001
 اآلليات الكفيلة باحلد من الفساد ألجل ترشيد اإلنفاق العام يف اجلزائر: ثانيا           000
 الرقابة على المال العام وتعزيز الشفافية ألجل ترشيد اإلنفاق: المبحث الخامس 012
 وترشيد اإلنفاق إحكام الرقابة على املال العام هبدف احلد من اهلدر: املطلب األول     012
 أنواع الرقابة على النفقات العامة يف اجلزائر: أول            012
 تقييم السياسة الرقابية على النفقات العامة ومتطلبات إحكامها: ثانياا            000
 دعم الشفافية والنزاهة يف إدارة وتسيري األموال العامة للدولة: املطلب الثالث    000
 اإلجراءات املتخذة ألجل عصرنة أنظمة امليزانية يف اجلزائر: أول            000
 واقع الشفافية يف املوازنة العامة للدولة: ثانيا            002
 متطلبات إرساء الشفافية يف امليزانية العامة للدولة: ثالثا            020
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 خالصة 021

 

 الجزائر في ظل تبني سياسة الحكم الراشد جهود مكافحة الفقر في: الفصل الخامس
 352-089: ص

 تمهيد 023
 حوكمة االقتصاد الكلي وتخفيف الفقر من خالل برامج التنمية: المبحث األول 032
 "0221- 0221" قتصاديإلبرنامج دعم اإلنعاش ا :املطلب األول     032
 تطبيق برنامج دعم اإلنعاش القتصادي أهداف: أول              031
 مضمون برنامج دعم اإلنعاش القتصادي: نياثا              031
 حمتوى الربنامج اخلاص بالتنمية احمللية والبشرية: ثالثا              030
 "0221-0221"نتائج برنامج دعم اإلنعاش اإلقتصادي: رابعا              030
 "0223-0220"ربنامج التكميلي لدعم اإلنعاش القتصادي ال: الثاين املطلب     032
 مضمون الربنامج التكميلي لدعم النمو: أول              032
 حمتوى الربنامج اخلاص بالتنمية احمللية والبشرية:ثانيا              021
 القتصادي نتائج الربنامج التكميلي لدعم اإلنعاش: ثالثا              021
 "0211-0212"برنامج التنمية اخلماسي: املطلب الثالث     020
 أهداف الربنامج: أول              020
 حمتوى الربنامج: ثانيا              022
 هداف األلفيةأجهود مكافحة الفقر في الجزائر في ظل تبني نتائج : المبحث الثاني 012
 حتقيق العمالة الكاملةالقضاء على الفقر املدقع واجلوع و : املطلب األول      012
 ختفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دولر إىل النصف: أول             012

 توفري العمالة الكاملة واملنتجة والعمل الالئق للجميع مبا فيهم النساء والشباب:  ثانيا             011
 "0210-1332"خفض نسبة السكان الذين يعانون من اجلوع إىل النصف يف الفرتة : ثالثا             000
 جهود حتقيق التعليم البتدائي واملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة: املطلب الثاين      000
 حتقيق تعميم التعليم البتدائي: أول            000
 بني اجلنسني ومتكني املرأة تعزيز املساواة: ثانيا            002
 حتسني الصحة العمومية وضمان تنمية مستدامة للجميع مبا فيهم الفقراء: املطلب الثالث      000
 اجلهود املبذولة لتأمني وضع صحي جيد للسكان: أول            001
 التقدم احملرز يف جمال حتسني الصحة العمومية:  ثانيـاا            012
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 أ

      مقدمة 
ا مشل خمتلف النواحي االقتصادية ا واسع  عاملي   اإصالحي  ا من القرن املاضي توجه   األخريةشهدت العقود       

تلك ا مع التغريات املتسارعة اليت شهدها االقتصاد العاملي يف واالجتماعية والسياسية، وجاء هذا التوجه متزامن  
وتزايد  واملعامالت االقتصادية األنشطةار يف احلواجز بني الدول، وعوملة وما ترتب عليها من اهني ،من جهة الفرتة

التنموي  واألداءث تدهور ملحوظ يف النمو االقتصادي و حد أخرىومن جهة والتحرير التجاري واملايل، املنافسة 
 .ما جعلها تعيش حالة من الركود االقتصادي ،خاصة يف الدول النامية وانتشار الفقر هبا

 تركز جمموعة من املنظمات الدولية كالبنك الدويل وصندوق النقد الدويل و  اإلصالحساهم يف الدعوة هلذا  وقد   
لتلك الدول  واملساعداتتقدمي القروض واملتمثلة يف اجلهود املبذولة  أن التجارب أثبتت بعدما، الدولة إدارةعلى 

جهها هذه ارة املوارد ليست وحدها املشكلة اليت تو ن ندأمستويات التنمية هبا غري كافية لتحقيق ذلك، و لتحسني 
القانونية  واألنظمة ،املؤسسية السيئة واآللياتوسيطرة الفساد  ،سوء استخدام وتوزيع هذه املوارد أنالدول، بل 

هي املعضلة احلقيقية اليت جيب  ،موارد الدولة إدارةونقص الشفافية يف تنفيذ القوانني الضعيفة،  وآلياتاملبهمة 
مبادئ احلكم الراشد اليت تعمل على  إرساء إىلفظهرت من هنا الدعوة  .معاجلتها لتحقيق التنمية يف تلك الدول

 .اجليدة ملوارد الدولة وتواجه الفساد وسوء استخدام السلطة اإلدارة
 

واملهتمني  حيث أصبح من أولويات صانعي القرار ،أمهية بالغةمنذ ذلك احلني ختذ موضوع احلكم الراشد إو       
وترفع من  من الفقر وحتد االقتصادي النمو تعزز بيئة لتهيئة اأساسي  ا ل شرط  العامل، وشك   أحناءيف كافة  الشأنهبذا 

هو الضامن  األخريهذا  أصبححيث د اشاحلكم الر بفهوم التنمية املستدامة مارتبط هكذا و  .األفرادمستوى معيشة 
تستجيب من العدالة واملساءلة والشرعية والتمثيل و  تتوخى قدرا  امة تنمية مستد إىللتحويل النمو  األساسي
 .وتليب حاجيات الطبقات الفقرية املواطننيلتطلعات 

 

 خلطرا هلذا يتعرض أصبح التنميةتحقيق ف السيئ، أو يءويعد الفساد من املظاهر املميزة والشائعة للحكم الرد     

 اليت الديون تسديد قبيل أشياء من إىل احليوية اخلدمات من أصال   حةالشحي املوارد وحيول االقتصاد، يشوه الذي

 مسألة عداليت ت تهحمارب إىلالدعوة من هنا كانت ف، ، وكذا جيوب أصحاب املصاحل والفاسدينئهتراكمت من جرا

 نفقاهتا ةزيادو وحمدوديتها  الدولةنقص موارد  حدة خاصة يف ظل هآثار  قد ازدادتو  .األوىل بالدرجة حكومي تدبري
من جعل  ، هذا األمرانيتهديو متفاقم العجز املوازين يف الكثري من الدول وزيادة حجم إىل  أدىما من جهة، 

ضرورة التفكري يف ستدعى إاليت تبنتها الدول املختلفة، و  اإلصالح أولوية من أولوياتشؤون املالية العامة  إصالح
أخذ بعني االعتبار ت لإلنفاق إدارة جيدةعن طريق قات غري املنتجة، عملية ترشيد النفقات العامة والتقليل من النف

التنموية  األهداف، مبا حيقق لهجمموعة من املعايري اليت ميكن أن تقلل من اهلدر وتسمح بضمان مردودية أفضل 
 .احلد من الفقر رأسهاللبلد وعلى 
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ب  

تضافرت جهود اجملتمع الدويل فقد  ، حتقيقهيسعى اجلميع إىل اا اسرتاتيجي  وتعترب مكافحة الفقر هدف        
حيث تصدر القضاء على الفقر قائمة األهداف التنموية لأللفية الثالثة، مبا يعكس تطلعات أمم العامل  .ملكافحته

ليست جمرد أمن اجتماعي أو رفاهية، فهي تتضمن سياسة  تهحمارب وأصبحت مسألةا، حلياة أفضل تنمية وتطوير  
إىل حد كبري  جهود مكافحتهعتمد على الكفاءة وعلى درجة كبرية من اإلدارة اجليدة، كما تعتمد الة تحكومية فع  

على احلكم الراشد أي على التنظيم اجليد لإلدارة العامة والتعاون املتجانس مع الشركاء االجتماعيني، وتتطلب 
  .ة الفقر املصممة واملوجهة بعنايةاملزيد من االهتمام بتحسني إدارة املوارد العامة لكي تنجح برامج مكافح

 

 وسوء إدارهتا نفقاهتا عجزا يف موازنتها وتشهد زيادة يفتعاين  الكثري من الدول الناميةن أهنا شأواجلزائر ش        
هدر وما رافقها من  ،األخريةاالقتصادي اليت تبنتها احلكومة اجلزائرية يف العشرية  واإلنعاش التنمية برامج ببسب

وحماربة الفساد مببادئ احلكم الراشد  األمر الذي استدعى ضرورة ترشيد نفقاهتا خاصة بعد التزامها .ساتواختال
 إصالحاتعدة  بإجراءكما بادرت ،  "النيباد" إفريقياكانت من مؤسسي مبادرة الشراكة اجلديدة لتنمية حيث  
وقعت على و رك والبنوك وغريها، وقطاع اجلماالعدالة والوظيف العمومي،  كإصالح يف ذلك اإلطارتندرج 

هبدف احلفاظ على املال العام واستغالله جترم الفساد وحتد من انتشاره  قوانني وأصدرتاتفاقيات دولية عدة، 
 اجملتمع ألفرادحتسني املستوى املعيشي  رأسهاعلى  يأيت، واليت هلااليت تسعى  لألهدافا كفاءة وفعالية حتقيق    بأكثر

    .وباخلصوص يف ظل تبنيها أيضا ألهداف األلفية اجلديدة التقليل من حدة الفقرو  ،والصحة والتعليم
     

اإلنعاش االقتصادي أو أي سياسة حكومية هتدف إىل حفز النمو وحماربة التنمية و أن برامج  واجلدير بالذكر     
البناء املؤسسايت الذي  على رأسهايأيت خالل إعادة حتديد أولويات اإلصالح، واليت  من الفقر لن تؤتى مثارها إال  

امللح بوجه خاص هو حتسني الشفافية، واخلضوع  واألمر ،املدعمة للتنمية االقتصاديةخيول له تنفيذ السياسات 
إقامة بيئة حلكم راشد يسهم يف فعالية تلك السياسات من  أي ،ومكافحة الفسادوبناء دولة القانون للمساءلة، 

على التجسيد الفعلي  األخريمستوياهتا مبا يعمل يف  اختالفعنية بالتنمية على قبل املؤسسات واهليئات امل
 .إىل حتقيقه يف اآلونة األخريةاجلزائر تسعى سعت و وهو ما  الربامج تلكمن خالل املسطرة  لألهداف

 

 :البحث أهمية -1
 أحسنعلى  الدولة املختلفة دوار م إدارةيلعبه احلكم الراشد يف  من الدور احملوري الذي الدراسة  أمهيةتنبع    

 أعدادوتقلل من  ،اليت تعمل على حتقيق النمو املستدميواالجتماعية اجملاالت االقتصادية  إىلوتوجيهها  ،صورة
ن مشكلة سوء استخدام املوارد املتاحة أل ،بكل أنواعهوحتد من الفساد  واإلسرافالفقراء، وحتارب التبذير 

مبا يف ذلك اجلزائر  ،من أهم املشكالت اليت يواجهها عاملنا املعاصر صلحة العامةواستغالهلا ألغراض ال ختدم امل
بينما التحديات اليت تواجهنا تزداد  ،ن املوارد املتاحة يف الوقت احلايل أكثر حمدودية من أي وقت مضىأخاصة و 

 .الفقر وغريهاالبطالة و ا كمشكلة بدورها تعقيد  
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 :حبثنا هذا إىلهندف من خالل    :البحثأهداف  -2
 .إبراز أمهية االلتزام مببادئ احلكم الراشد لتحقيق التنمية املستدامة وحماربة الفساد -
 .تلعبه اإلدارة اجليدة للمالية العامة للدولة يف احلفاظ على مواردها املالية وترشيد اإلنفاق العامالدور الذي  إبراز -
 املوارد املتاحةاستغالل وإدارة  ء مبادئ احلكم الراشد يف حسناآلليات اليت ميكن أن يساهم هبا إرسامعرفة  -

، وصرفها يف إسرافها وتبذيرها تجنبون ،(الفقرية) حىت تستفيد منها الطبقات األقل دخال   وترشيد النفقات العامة
 .أوجه غري مشروعة أو ذات مردودية ضعيفة

وحتد من الفقر دية تعمل على حتفيز النمو االقتصادي معرفة متطلبات احلكم الراشد جلعل برامج التنمية االقتصا -
 .يف اجلزائر

اليت شرعت فيها ، يف ظل برامج التنمية على خمتلف اجلهود املبذولة يف اجلزائر للتخفيف من حدة الفقرالتعرف  -
 . 1002اجلزائر منذ 

 .راكها مستقبالاولة استدحملمعرفة النقائص اليت رافقت تنفيذ برامج التنمية وحماربة الفقر  -
 

 .إشكالية البحث -3
 :لتحقيق هذه األهداف قمنا بصياغة السؤال الرئيسي التايلمن خالل ما سبق و                   

بما  اإلنفاق العام بصورة صحيحةوتوجيه إدارة  فيالحكم الراشد  يساهم االلتزام بمبادئ إلى أي مدى
 ؟لتخفيف من حدة الفقرفي ا ايضا  أن يساعد  يمكنوكيف  ،يحقق رشادته

 

ملعاجلة وحتليل هذه اإلشكالية وبغية الوصول إىل واقع احلكم الراشد يف اجلزائر ومدى مساهته يف ترشيد و     
 :قمنا بطرح األسئلة الفرعية التالية التساؤل الرئيسيتبسيط اإلجابة على اإلنفاق واحلد من الفقر، وقصد 

 ؟، وما عالقته بالتنمية والفسادماته وركائزه األساسيةاحلكم الراشد وما هي مقو  مباذا يتعلق -
وما  ا للفقراء والنمو،جلعله مناصر  يف ظل سيادة مبادئ احلكم الراشد  كيف ميكن ترشيد اإلنفاق العام -

 ؟ اآلليات اليت ينبغي االعتماد عليها يف حتقيق ذلكهم أهي 

يف ظل تبين مفهومه املتعدد من جهة،  فيما تتمثل االسرتاتيجيات املعتمدة للتخفيف من حدة الفقر -
 وسيادة احلكم الراشد من جهد ثانية؟ 

، وتعزيز الرقابة والشفافية ما هي اإلجراءات املتخذة من طرف السلطات اجلزائرية للوقاية واحلد من الفساد -
 ؟حفاظ على األموال العامة وترشيد اإلنفاق العاملل املالية 

 أهدافخاصة بعد االنضمام ملبادرة النيباد وتبين  من الفقراجلهود احلكومية املبذولة للتخفيف  فيما تتمثل -
 ؟ اجلديدة األلفية

خاصة هل حققت اجلزائر فعال أهدافها التنموية اليت كانت تسعى هلا من خالل براجمها التنموية األخرية،  -
 .الفقراء ختفيض أعدادبتحسني املستوى املعيشي لألفراد ، و  ما تعلق
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   :الفرضيات -4

 :مت اعتماد الفرضيات اآلتية لإلجابة على التساؤالت املطروحة             
قققق -  ا بأنظمققققة اإلدارة ونوعيققققة املؤسسققققات الققققيت تققققدخل كطققققرف يف عمليققققة التنميققققةيتعلققققق احلكققققم الراشققققد أساس 

 .وغريهاانون املساءلة، حكم القالشفافية، مبجموعة من املبادئ ك ويتطلب حتقيقه االلتزام

لضققمان حققاح عمليققة ترشققيد النفقققات العامققة البققد مققن تققوفر تلققة مققن الققدعائم واملتطلبققات كققاإلرادة اجليققدة  -
 .......مساءلة وحماسبة ورقابة فعال موكفاءة أجهزة الدولة وحسن إدارهتا وتوفر نظا

تققوفر بيئققة تسققودها مبققادئ ال ميكققن الوصققول إىل نتققائج ملموسققة يف حتقيققق التنميققة واحلققد مققن الفقققر مققا مل ت -
، وتنققتهج فيهققا سياسققات مناصققرة للفقققراء، مبنيققة علققى هكيققنهم ومشققاركتهم يف اختققاذ القققرارات احلكققم الراشققد
 .ومساع أصواهتم

جهققود حثيثققة ألجققل الوقايققة  علققى مسققتويات عققدة سياسققية واقتصققادية، كمققا تبققذل بإصققالحاتتقققوم اجلزائققر  -
ل العققام واسققتغالله بققأكثر كفققاءة يف حتقيققق األهققداف التنمويققة الققيت ا علققى املققامققن الفسققاد ومكافحتققه حفاظ قق

 .تطمح إليها

ولكققن اقققل حققدة تققا كانققت عليققه يف التسققعينيات مققن القققرن املاضققي خاصققة مققن مشققكلة الفقققر اجلزائققر تعققاين  -
وهلققذا اد بعقد التزامهققا بتحقيققق األهقداف اإللائيققة لأللفيققة، وتبنيهققا سياسقة احلكققم الراشققد يف ظقل مبققادرة النيبقق

 .فأكثر من خالل براجمها التنموية األخرية إىل تقليص حجمه أكثر جاهدةتسعى 

مققن بينهققا توجيققه الفقققراء  أعققدادق نتققائج مرضققية  صققوص ختفققيض يققعققدم حتق إىل أدت أسققبابهنققاك عققدة  -
وانتشققققققار الفسققققققاد يف باإلضقققققافة إىل التبققققققذير واإلسقققققراف  ،اإلنفقققققاق احلكققققققومي إىل أوجقققققه ال حتققققققض بأولويققققققة

 .ؤسسات الدولة وهياكلهام
 

 :دوافع اختيار الموضوع -5
 :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 -

 .جتنبا هلدر املال العام  اإلنفاق احلكومي وحتسني إدارتهرفع كفاءة وفعالية احلاجة إىل   -
خطورة أثار الفساد االقتصادية وتبعاته، ذلك أن انتشار هذا الداء واستشرائه يف أمة من األمم يعىن  -

 . سياسيا  وما يتبع ذلك من فوضى ومفاسد ال حتمد عقباها اواهنياره، ليس هذا فحسب بل هاتدهور اقتصاد

باعتباري مواطن جزائري مسئول مثلي مثل بقية  ةخاص تلدراسة مثل هذه املوضوعا امليول الشخصي -
 .اجلزائريني على حتقيق تنميتها وإحلاقها بركب الدول املتقدمة
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 :حدود الدراسة -6
 يف رض الواقع أمبادئه على  إرساءو سنركز يف دراستنا هذه على املقاربة اليت تظهر مدى أمهية احلكم الراشد    

ومدى مسامهته أيضا يف حتقيق التنمية واحلد من الفقر خاصة مع اعتماد ، وترشيدها إدارة للنفقات احلكومية حسن
، مع التطبيق على حالة مفهوم الفقر متعدد األبعاد الذي يعتمد على هكني الفقراء أنفسهم من اخلالص من الفقر

 ".1020-1000"أي  اليةققاألوىل من األلفية احل دراسة فسنركز على العشريةقأما الفرتة الزمنية لل اجلزائر،
 
 :المنهج المتبع -7

جل معاجلة املوضوع اخرتنا التحليل النظري من خالل املنهج الوصفي التحليلي، ووفق طريقة االستنتاج أمن 
د وكذا عالقته قمنا بدراسة احلكم الراشد وارتباطه بالتنمية والفساوحماولة االستقراء عرب قواعد االستدالل املنطقي 

تطور النفقات العامة يف  إبرازيف  كاإلحصاءاألخرى   األدواتببعض  استعنا برتشيد اإلنفاق واحلد من الفقر، وقد
على املنهج االستنباطي من خالل حماولة تعميم  وإسقاط  دومت االعتما، والفساد اجلزائر وكذا مستويات الفقر

 .نفاق واحلد من الفقر يف اجلزائرعلى سياسات ترشيد اإلمبادئ احلكم الراشد 
 

 :الدراسات السابقة -8
 :هناك بعض الدراسات اليت تناولت جانبا من املوضوع ومن بني هذه الدراسات نذكر يف حدود علم الباحث

دراسقققة للباحقققث حممقققد زكقققي علقققي السقققيد وهقققي رسقققالة مقدمقققة لنيقققل درجقققة القققدكتوراه يف االقتصقققاد مقققن جامعقققة  -
عنقوان احلوكمقة يف املوازنقة العامقة للدولقة مقع التطبيقق علقى سياسقات القدعم يف االقتصقاد  حتقت 1002القاهرة سنة 

املصري، حيث تطرق الباحث إىل مفهوم احلوكمة يف املوازنة وحمددات هذه احلوكمقة والقيت ركقز فيهقا علقى الشقفافية 
 .يف املوازنة واملساءلة واملشاركة يف مؤسسات املوازنة

 1020مقدمققة لنيققل شققهادة الققدكتوراه يف العلققوم االقتصققادية سققنة  أطروحققةح وهققي دراسققة للباحققث جققاري فققات -
 وآثقاره وأسقبابهاالقتصادية جبيليها ومشلت جزء تنقاول احلوكمقة ومبادئهقا، والفسقاد  اإلصالحاتتناول فيها موضوع 

حلكقم القيت يعتمقدها على التنمية، كما تطرق فيها لظاهرة الفساد يف اجلزائر، وتناول دراسقة بعقض مؤشقرات قيقا  ا
 . البنك الدويل

" الوسائل واحللقول التطبيقيقة" حتت عنوان التمكني واحلد من الفقر  1002دراسة صادرة عن البنك الدويل سنة  -
حيققث تطققرق فيهققا إىل هكققني الفقققراء كأسققلوب جديققد للحققد مققن الفقققر يف ظققل احلوكمققة ، وركققز علققى حققق الوصققول 

 .ية، واملساءلة و التضمني واملشاركةللمعلومات، وتعزيز القدرات احملل

نشقرها بقدءا مقن  شكلت التقارير الدورية اليت شرع برنامج األمم املتحقدة اإللقائي التقابع هليئقة لألمقم املتحقدة يف   -
املراجققع األساسققية لكققل الدراسققات الققيت تناولققت أو أضققافت بالتحليققل موضققوع احلكققم الراشققد أو احققد  2990عققام 

نفسققه بالنسققبة للبنققك الققدويل الققذي صققدرت عتققه العديققد مققن املقققاالت الققيت  الشققأنوهققو  سققاد،جوانبققه كاحلققد مققن الف



العـــــــــــــــــــامة دمــــةــــــــالمق   

 
ح  

كقم هائقل مقن الدراسقات ،البحقوث والنقدوات الفكريقة القيت عققدت يف   هقذا مقع وجقود، تناولت عالقة الفساد بقالفقر
ت احلكقم الراشقد وظقاهرة الفسقاد  ، واليت تناولت يف اغلب احلاال أكثر من مكان والتقارير الدورية الوطنية واإلقليمية

 .كمعوق للتنمية

أمققا  صققوص دراسققتنا فقققد اختلفققت عققن الدراسققات السققابقة الققذكر مققن حيققث أهنققا تناولققت العالقققة الققيت تققربط بققني 
احلكم الراشد وكل من ترشيد اإلنفاق واحلد من الفقر، وكيف يعمل إرساء مبادئه خاصة الشفافية واملسقاءلة وحكقم 

 . واحلد من الفقر باجلزائر اإلنفاقترشيد ركة، واإلدارة اجليدة يف حتقيق القانون واملشا
 

 :أقسام البحث -9
 النظري وإطارهاحلكم الراشد  إىل األول افصلهتطرق يف مت المخسة فصول، حيث  إىلقسمت هذه الدراسة  

عالقة ل كما تطرقنا فيه،  املفهوم جمموعة من اجلوانب اليت حتيط هبذا ناتناول، ستدامة والفسادوعالقته بالتنمية امل
 . والفساد، وكيف بإمكانه احلد من هذا األخري الذي أصبح العدو األول للتنميةبالتنمية املستدامة، 

حيث مت التطرق فيه إىل ، حوكمة النفقات العامة ألجل ترشيد اإلنفاق فيه إىل فتم التطرق الفصل الثانيأما       
ترشيد اإلنفاق العام وعناصره ومتطلبات  وكذاتزايدها يف عصرنا احلايل،  وأسبابطها النفقات العامة وضواب مفهوم
 حتقيقه يف ظل تبين سياسة احلكم الراشد وآلياتحاحه، 
مت التطرق والذي جاء بعنوان احلكم الراشد واالسرتاتيجيات احلديثة للحد من الفقر فقد  الفصل الثالث أما     
احلكم الراشد واحلد  وكيف ميكن ان يساهماملبادرات واجلهود الدولية للحد من الفقر،  احلكم الراشد ضمن إىلفيه 

لتخفيف من ا يفمن التمكني واملشاركة والالمركزية  مسامهة كلكما تناولنا فيه لتخفيف من الفقر،  يف من الفساد 
 .الفقر
لحكم الراشد ل فتطرقنا فيهالعام  اإلنفاق احلكم الراشد يف اجلزائر واليات ترشيدب املوسوم الفصل الرابعأما     

يف اجلزائر  النفقات العامةتزايد  ، كما تناولنا ظاهرةيف اجلزائر هواقعو ، "النيباد" إفريقياضمن املبادرة اجلديدة لتنمية 
بة على املال الرقاوكذا تعزيز  مكافحة الفساد والوقاية منه يف اجلزائر ألجل ترشيد اإلنفاق اول فيما بعدنلنت، اوأسباهب

 . املاليةالعام الشفافية 
هود مكافحة الفقر يف اجلزائر يف ظل تبين سياسة احلكم الراشد، فخصص واملعنون جب الفصل الخامسأما     

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

 .تبين سياسة احلكم الرشيد



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:صل األولـالف  

إطاره النظري وعالقته  ،الحكم الراشد

والفسادالمستدامة بالتنمية   
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 : تمهيد  
يف  فكرة ومصطلح احلكم الراشد بشكل واسع ستخدامامع بداية عقد التسعينيات من القرن املاضي شاع       

دف حتقيق تنمية مستدامة يف هذه الدول نتيجة لقصور القطاع  ،الدول النامية من قبل املنظمات الدولية
احلكومات ملزيد من التقصيات وااللتزام  بإخضاعة وظهرت املطالب احلكومي يف حتقيق تلك التنمية بصورة أفضل،

متارس ضغوط على الدول  وأصبحتكرب من املسؤولية، أسياسات اقتصادية تتسم بقدر  وإتباع اإلدارةبتحسني 
االت االقتصادية واالجتماعية وحىت  إعادةعلى  إلجبارهاالنامية منها  أوسواء املتقدمة  حتديد دورها يف ا
ويف  .بني الدولة والسوق أفضلتوازن  ىلإو نسب للقطاع اخلاص أستدعى توفري بيئة إالذي  األمرالسياسية، وهو 

مزيد من املساءلة والشفافية واالستجابة يف القطاع احلكومي ملا توفره هذه  إىلباحلاجة  اإلدراكالوقت ذاته ازداد 
تمع بدور  أفرادمطالبة  ازدادتكما  االقتصادي بصفة عامة، األداءاملبادئ وغريها يف حتسني  كرب يف عملية أا

تمع املدين األمرصنع القرار، وهو  ا الذي عزز من وجود منظمات ا احلكم الراشد ينطوي  أصبحوهكذا  ونشاطا
تمع املدين لرسم إسرتاتيجية للتنمية تستجيب لطموحات وتطلعات  على تكامل ادوار احلكومة والقطاع اخلاص وا

تكز على مبادئ تشمل الشفافية واملساءلة والتشارك يف حتمل املسؤولية واملشاركة يف رسم السياسات املواطنني، وتر 
  .وتعزيز دولة القانون

  

 النموذج يف األساس حجر الرشيد باعتباره احلكم أمهية على العاملي الصعيد على يف اآلراء، توافقال زدادإقد و      
والضامن األساسي لتحويل النمو إىل تنمية  ،ة يف القرن احلادي والعشرينالناشئ للتنمية االقتصادية واالجتماعي

تمع اخلاص والقطاع الدولة بني التفاعل ا منمزيدً  استوجبمستدامة، وهو ما   الصحيح التوازن لتحديد املدين وا
ة على التفاعل فيما الثالث األطرافتطلب قدرة هذه وت، اإلنساناليت تتمحور حول  املستدامة التنمية حتتاجه الذي

  . األجلبينها والتكيف باستمرار لضمان االستقرار والتنمية طويلة 
  

 يتعرضا للخطر بسبب تفشي ظاهرة الفساد أصبحا، ن التنمية وحتقيق االستقرار االقتصادي واالجتماعيوأل     
ا احلكومية، وهياكلها القانخاصة يف الدول الفقرية اليت تعاين ضعفً  ونية، كان من الضروري عليها ا يف مؤسسا

الفساد وضعف التنمية  أن إىلتشري الدالئل حيث ، الوقاية من الفساد وحماربته ألجلبادئ احلكم الراشد مب االلتزام
   .يف ظل غياب بيئة سليمة للحكم اآلخروثيقا الصلة ببعضهما، ويعزز كل منهما 

   

كم الراشد وإطاره النظري معرجني على عالقته بالتنمية وسوف نقوم من خالل هذا الفصل إىل التطرق إىل احل    
  :من خالل تناول املباحث التالية ،احلد من الفسادالوقاية و  ، وكذا دوره يفاملستدامة

  ؛احلكم الراشد، مفهومه، أطرافه ومعايريه: املبحث األول
  ؛احلكم الراشد والتنمية املستدامة: الثايناملبحث 
   ؛احلكم الراشدالفساد و : الثالثاملبحث 
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  .الحكم الراشد، مفهومه، أطرافه ومعاييره: المبحث األول
اية عقد الثمانينات من القرن العشرين، على اثر طرح البإ    ك الدويل نزداد االهتمام مبفهوم احلكم الراشد مع 

والعلمية ومنظمات حيث أبدت العديد من املؤسسات الدولية واإلقليمية واملؤسسات األكادميية . هلذا املفهوم
ذا الطرح اجلديد تمع املدين اهتماما واسعا    .التنمية املستدامة إحداثمبادئه شرطا من شروط  إرساء، الذي ا

  

  .نشأة ومفهوم الحكم الراشد: المطلب األول
الهتمام به يف رغم حداثة االهتمام مبفهوم احلكم الراشد، إال أن نشأته وظهوره تعود لفرتة طويلة، وقد كان وراء ا  

  .الفرتة األخرية جمموعة من األسباب والدوافع
   

  .والتطور النشأة: أوالً 
وكان يستخدم يف الفرنسية  )gubernare( وعرف بالالتينية بـ). kubemân( يوناين أصلذو مصطلح احلكم    

وانتقل للغة  )دارةطريقة وفن اإل( gouvernement""كمرادف ملصطلح احلكومة  يف القرن الثالث عشرالقدمية 
، ليستعمل 1478سنة يف الفرنسية مصطلح قانوين استخدم كمث  .(governance)1االجنليزية يف القرن الرابع عشر 

، ومع تنامي ظاهرة العوملة كان اهلدف منه ضمان منط جيد 1679عبء احلكومة سنة يف نطاق واسع ومعرب عن 
يف أدبيات التحليل املقارن هذا املفهوم برز مث  .2الب الدميقراطيةالنظام االجتماعي من اجل حتقيق املطيف تسيري 

له صفة  إضافةحيث مت  للنظم السياسية واستخدم يف الوثائق الدولية لألمم املتحدة ومؤسسات التمويل الدولية
م كاحل: ترجم إىل اللغة العربية من خالل عدة مصطلحات أمههاو « Bonne gouvernance » ليصبح " اجليد"

احلوكمة، إال أن أكثر التعبريات شيوعا هي احلكم الراشد أو احلكم  أوالراشد أو الرشيد، أو الصاحل، أو احلكمانية 
وعلى الرغم من االنتشار الواسع هلذا املفهوم فليس هناك اختالف  .20053اجليد الذي تبنته املبادرة العربية سنة 

  .  4ل رمبا يكون بعض التباين يف تاريخ ومكان ظهور املصطلحأو تباين كبري يف إجياد تعريف للحكم الراشد، ب
 إفريقيا"بعنوان قدم البنك الدويل ألدبيات التنمية تقرير عن الدول اإلفريقية جنوب الصحراء،  1989 ففي عام   

قتصادية ومت فيه وصف األزمة يف املنطقة كأزمة حكم، حيث ربط حتقيق التنمية اال" من األزمة إىل النمو املستدام
االقتصادي والتكييف  اإلصالحفشل  أسبابرجع أو  ،5احلكومية اإلدارةوحماربة الفساد يف هذه الدول بكفاءة 

ذه الدول  ويف النصف الثاين من نفسها،  السياسات إىلوليس  السياساتالفشل يف تنفيذ  إىلاهليكلي 
العمومي، والذي كان  األداء تأهيل بإعادةطالبة امل إىل أدىالتسعينيات مت  الرتكيز على فعالية املساعدات، مما 

                                                   
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. 

  .08: ، ص2008 ردن،االدار زهران للنشر والتوزيع، فارس رشيد البياتي، التنمية االقتصادية سياسيا في الوطن العربي،  2
  .115:، ص2008، ، القاهرةأماني قنديل، المؤسسة العربية للمجتمع المدني ، سلسلة العلوم االجتماعية ، الهيئة العربية العامة للكتاب 3
 .75 :، ص2007محمد عبد الغني حسن هالل، مقاومة ومواجهة الفساد، القضاء على أسباب الفساد، مرآز تطوير األداء، القاهرة،  4
 .108:،ص1999، بيروت، 249سلوى شعراوي جمعة، مفهوم إدارة شؤون الدولة والمجتمع، إشكاليات نظرية، المستقبل العربي، عدد  5
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قواعد  بإنشاءمبثابة العودة لدور الدولة، كما اقرتحت املؤسسات املاحنة على الدول املقرتضة تدابري خاصة 
وقد وصف  .1حاسبةاملسؤولني للم يقدمميكن التنبؤ به وشفاف لتصريف الشؤون العامة و  إطارومؤسسات توفر 

تكون فيها مؤسسات القطاع العام خاضعة للمساءلة وقادرة على انه احلالة اليت  الرشيداحلكم  اكآنذك الدويل نالب
لضمان فعالية احلكم  أساسيةمعايري  أربعةك الدويل نعلى حتقيق تنمية مستدامة، ويف سياق هذا التعريف وضع الب

 وإتاحةالقانوين، والشفافية  اإلطاراءلة، القطاع العام، املس إدارةتنمية مستدامة وهي  إحرازالرشيد القادر على 
  .املعلومات

واملؤسسات  األخرىالدولية  املؤسساتومع طرح مفهوم احلكم الراشد من قبل البنك الدويل، فان العديد من     
يف تناول هذا املفهوم اجلديد بدرجات متفاوتة وجاءت بعضها أكثر  بدأت، املختصةواملؤسسات العلمية  اإلقليمية

ة من البنك الدويل حيث نادت بضرورة إصالح نظم احلكم وضرورة تفعيل النظام الدميقراطي املبين على جرأ
التعددية احلزبية واحلفاظ على احلقوق املدنية واحلريات وحقوق اإلنسان كمكونات أساسية للحكومة الرشيدة، يف 

ا حني اكتفت بعض املؤسسات على وضع تعريفات للحكم الراشد ينسجم مع ا ملنهج الفكري اخلاص 
  .واألولويات املرتبطة بسياق عملها وأهدافها

كالعوملة   األخرىوسرعان ما شاع استخدام هذا املفهوم يف حقبة التسعينيات وارتبط بعدد من املناهج      
تمع املدين، ومن هنا ظهرت دعوة اهليئات املاحنة كالبنك الدويل و  صندوق والتحول الدميقراطي واخلوصصة وا

طر احلكم أصياغة  وإعادة واإلداريةتغيريات جوهرية يف هياكلها السياسية  بإحداثالنقد الدويل للدول النامية 
مؤسسات القطاع اخلاص  إىلفيها، كشرط لتحقيق التنمية، وامتدت مناقشة احلكم الراشد من مؤسسات الدولة 

د هذا االهتمام الواسع مبفهوم احلكم الراشد الطريق هَ الذي مشل قطاع التجارة والصناعة والبنوك وغريها، ولقد م
اية عقد التسعينيات من القرن العشرين برز هناك العديد من التعاريف اخلاصة  .بسرعة أدبياتهلتطور  فمع 

تغيري دور الدولة، واالعرتاف  إىلالذي هدف  1997عام  اإلمنائياملتحدة  األممباملفهوم على غرار طرح برنامج 
املشاركة والشراكة مع قضايا وحتديات التنمية  إطاروالتوجه الفعال حنو التعامل يف  املتعددينالفاعلني بدور 
   2.البشرية
اتساعا من مدخل البنك الدويل يرتكز على  أكثرثر هذا التطور تشكل مدخل جديد للحكم الراشد إوعلى      
بني كافة شركاء  وتكامالً  تفاعالً  أكثرطر أذات  داريةواإلمن عالقات القوى السياسية واالقتصادية  أمناطاتبين 

 واملايل فقط اإلداريحملاربة الفساد  أداةهذا املدخل الواسع جتاوز مفهوم احلكم الراشد كونه  إطارالتنمية، ويف 
  .ليشمل حماربة الفساد السياسي ودعم تعزيز املشاركة السياسية

                                                   
1 Séverine Béllina, Hervé magro et Violaine de Villemeur, La gouvernance démocratique, Institut de recherche 
et débat sur la gouvernance, p:05 , cite web: 
http://www.institut-gouvernance.org/docs/introduction-gouvernance-democratique.pdf  le 22/03/2010 

   .155: أماني قنديل، مرجع سابق، ص  2
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ي وعلى ملكم الراشد حدث هناك حتوال واسعا على املستوى العاوبعد هذا التحول التدرجيي ملفهوم احل     
ا للحكم الراشد ا جديدً بعدً  إضافةمت  2000، ففي سنة نطاقات ومستويات خمتلفة مشلت الشركات واملؤسسات

اية التسعينيات من القرن املاضي  األزماتيف ضوء  األخريوهو القدرة على التنبؤ، حيث قدم هذا   راألماملالية يف 
  1.الشركات والنظم املالية واملصرفية إدارةحتسينات يف  إدخالضرورة  إىل أدىالذي 
عدة  إىلظهور هذا املفهوم يعود  أناحلكم الراشد يتضح  لنشأةومن خالل هذا الرصد للتطور التارخيي       

 شروطملتلقية من خالل  على حتسني مردودية املعونات يف البلدان ا أهدافهاكانت يف البداية تقتصر  ،اعتبارات
لتحقيق التنمية  أساسياً ، ليتطور فيما بعد ويصبح شرطا املنظمات الدولية للدول املتلقيةوضعتها املؤسسات و 

تمع املدين يف وضع  وإشراكمن خالل تفعيل قيم الشفافية واملساءلة املستدامة واحلد من الفقر   السياساتا
  .وإهدار املال العام الرشوة والفساد أشكالالتنموية وتنفيذها واالبتعاد عن كل 

  

  .دوافع ظهور مفهوم الحكم الراشد: اًـ ثاني
ترتبط بتغري موازين  وإيديولوجيةعوامل سياسية  إىلظهور مفهوم احلكم الراشد يف هذه الفرتة  أسبابتعود    

يار االحتاد  ترتبط بتغري دور الدولة بعد  أخرىامل ، واىل عو السوفييتالقوى يف العامل بعد انتهاء احلرب الباردة وا
تبين العديد من الدول النامية سياسة انفتاح السوق وحترير التجارة وظهور ما يسمى بالعوملة االقتصادية، ومن هنا 

  :ما يلي إىلميكن تقسيم دوافع ظهور احلكم الراشد 
  

 األمرة الفساد حيث حضي هذا مع انتهاء احلرب الباردة تزايد االهتمام الدويل مبكافح :دوافع سياسية - 1
ا لبداية زوال اخلطوط الفاصلة بني الشؤون الداخلية واخلارجية باهتمام واسع ما بني الدول املاحنة والدول املتلقية نظرً 

يار االحتاد  ، تنامت الليربايليغلب عليها الطابع  إيديولوجياتوتبين دول املعسكر الشرقي  السوفييتهلما، ومع ا
ة وتسربت القيم الدميقراطية عرب حدود الدول النامية خاصة بعد ثورة تكنولوجيا املعلومات واخلدمات موجة العومل

واالستقرار الدويل  األمنسليب على  تأثرين الفساد له أهناك اقتناع على املستوى الدويل ب أصبحااللكرتونية، حيث 
  األخرىيعصف حىت باقتصاديات الدول  أصبحلة داخلية حمصورة ضمن حدود الدولة بل أنه مل يعد مسأو 

 األهليةالصراعات واحلروب  نتشاراو هلذا فان عدم االستقرار السياسي يف كثري من الدول النامية،  باإلضافة
ا، كان سببً  اتلك الدول للخروج من  ا جديدة تلتزم آليةا كاف للبحث عن والطائفية  أضف إىل ذلك .  أزما

تمع املدين يف كل أحناء العاملبروز روح النضال السياس  ي واالجتماعي النشيط، الذي ظهر لدى منظمات ا
   2.إرساء الدميقراطية واملشاركة يف صنع القرار العام واحلياة السياسيةودعوة هذه املنظمات إىل 

                                                   
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 

  :على الموقع  02: ، ص2010التنمية التشارآية، نيويورك، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا، الحكم الحضري السليم  و األمم المتحدة،2
http://documents‐dds‐ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/I01/001/86/img/I0100186.pdf?OpenElement le 02/02/2010 
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 اتالسياسالتغري احلاصل يف دور الدولة من فاعل رئيسي يف صنع  إىلترجع هذه الدوافع  :دوافع إدارية - 2
اللمشروعات ووضع اخلطط ومتابعة التنفيذ، ومالكة  السياساتالعامة، وممثل للمجتمع املدين يف تقرير   وإدار

تمع  إدارةجمرد شريك من بني شركاء متعددين يف  إىلعن توزيع الدخل وتقدمي اخلدمات  ومسئولة شؤون الدولة وا
تمع املدين، هؤالء الشركاء الذين متمثلني يف القطاع اخلاص والشركات املتعددة اجلنسيا  إىليدعون  أصبحوات وا

 .للدولة اإلمنائية السياساتاملزيد من فرض الرقابة والشفافية واملساءلة ويسامهون يف وضع 
لوحدها على الوفاء مبتطلبات التنمية نظرا لتزايدها  مسئولةومن هنا مل تعد الدولة يف االقتصاد احلديث    

ا على عد إىل باإلضافة واحلفاظ على النظام العام  وفشلها يف حتقيق السلم النشاط االقتصادي مبفردها إدارةم قدر
 باإلدارةظهور مفهوم احلكم الراشد الذي انتقل  إىل أدى، ما 1إفريقياخاصة يف قارة ومحاية املمتلكات العمومية 

تمع املدينالقطاع اخلا بإشراكوضع جديد  إىلالتقليدية  أدوارهااحلكومية من    .ص وا
  

  :وميكن حصرها يف النقاط التالية: الدوافع االقتصادية والمالية - 3
عن رن املاضي كشفت قالسبعينيات من الو  الثمانينيات يف عقدجمموعة من الظواهر االقتصادية  سيادة   -

من بني و   الورة وتطورً احلكم الراشد تزداد ب ةضعف البيئة املؤسسية اليت تتم فيها عمليات التنمية، ما جعل فكر 
 أكثر الظواهرالظواهر ارتفاع عجز املوازنة يف الدول املتقدمة والنامية على حد سواء، وقد كانت هذه أهم هذه 

تضخمها معدالت  ارتفاع كان سببًا يفو عدم استقرارها االقتصادي  إىل ما أدىحدة على الدول النامية، 
اعلى القدرة الذلك انعكس  ، وقدمديونيتهاو    .شرائية وزيادة حدة الفقر 
ا عملية العوملة واملتمثلة يف زيادة حترير جتارة السلع واخلدمات، وبشكل خاص اخلدمات  - السرعة اليت ختطو 

ا   األزماتاملالية، وما ولدته العوملة من ترابط بني االقتصاديات الدولية من جهة، وطبيعة العدوى اليت تتمتع 
ومنعها من  األزماتمل يكن من املستحيل احتواء هذه  إنمن الصعب  أصبححبيث  ،أخرىاملالية من جهة 

  .اإلقليمحىت  أواالنتشار خارج حدود الدولة 
االقتصاد العاملي خالل العقود القليلة املاضية مل تكن مرضية، وان القواعد والسياسات  إدارة أن إدراك -

 ظاهرة العوملة من تغريات على الساحة الدولية أفرزتهم مع ما اليت حتكم هذه العملية مل تعد تتالء واإلجراءات
اجلديدة، واليت وجهت برنامج عمل مسرية  الليربالية  أنابعد من ذلك حيث يرون  إىلويذهب بعض املفكرين 

مو ، حبيث مل يتحقق الناملرجوة منها األهدافمن القرن املاضي مل حتقق  األخريينالتنمية العاملية خالل العقدين 
االقتصادي املوعود، واستمر الفقر وعدم املساواة يف العامل، وبقيت مشكلة الديون يف الدول النامية يف تأزم 

فكان من الواجب البحث عن  .2متصاعد، حىت يف الفرتات اليت مت فيها تسجيل معدالت منو اقتصادي
  .جديدة حتقق التنمية  إسرتاتيجية

                                                   
1  Mohammed salih, gouvernance, information et Domain publique , addis ababa, commission économique pour  
l’Afrique, 13 mai 2003, p.9. 

، العدد إبراهيم فريد عاآوم، إدارة الحكم والعولمة وجهة نظر اقتصادية، دراسات إستراتيجية، مرآز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية 2
  .11: ص ،2006، 117
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احلد من ( أهدافهاالدول النامية يف حتقيق  إىلمن البلدان املاحنة  األطرافة فشل املساعدات الثنائية واملتعدد -
حلكومات البلدان  اإلداريةلقدرات إىل اوكان هذا راجع ) الفقر، وتعزيز التنمية االقتصادية والنمو املستدام

. على نطاق واسع مشاريع التنمية، وانتشار الفسادهذه املساعدات و  إدارةالفقرية، واليت اتسمت بالضعف يف 
لبية وعلى مدار العقود احلديثة بني سن هناك عالقة أك الدويل بنالدراسات اهلامة للب إحدى أشارت وقد

مستوى  أن إالبعض البلدان تسلمت الكثري من املساعدات املالية الدولية،  أناملساعدات والنمو، حيث 
ا  أن إال، باألوىلرنة امق استلمت مساعدات قليلة أخرىالدخل فيها اخنفض، بينما دول  مستويات الدخل 

فقط تلعب  األموالالعديد من العوامل وليست  أنارتفعت بشكل واضح، فهذه الدراسة زادت من احتمال 
لنجاح هذه  أساسي اشداحلكم الر  أنالذي جعل اجلهات املاحنة تعترب  األمروهو . ا يف عملية التنميةا كبريً دورً 

يف  اشدلنامي، ومنذ ذلك احلني ارتبطت التنمية وتقدمي املساعدات باعتماد احلكم الر املساعدات يف العامل ا
  1 .الدول النامية

اهليكلي اليت قدمها صندوق النقد الدويل والبنك الدويل يف  واإلصالحتعثر العديد من برامج التكييف  -
انتشار الفساد الداخلي وضعف  إىليرجع  أسبابه ا منوالذي كان جانبا كبريً  ،العديد من الدول النامية

احلكم الراشد هو السبيل الوحيد  أنمن  التأكد إىلاملؤسسات الدولية بدفع ما املؤسسات يف تلك الدول، 
  .اإلصالحاتمثل تلك  إلجناح
اجتماعية لظهور احلكم الراشد تتمثل يف ضعف مستوى التنمية البشرية وزيادة  أسبابذلك هناك  إىل باإلضافة

  .وسوء التغذية وانتشار البطالة خاصة يف دول العامل الثالث واألمراض ميةواألالفقر 
  

  .good governance"" مفهوم الحكم الراشد: اًـ ثالث
كفكرة واصطالح مت إعطاء أكثر من معىن للحكم الراشد أو احلكمانية، نتيجة اختالف التفسري والفهم     

ا مت املزج بني مصطلح احلكمانية واحلكومة، حيث استخدم  واملدلول للمصطلح بني الكتاب واملفكرين، مثلم
   2.كمرادف للحكومة لدى البعض والذي رمبا ينطوي على انعكاسات سلبية ومغلوطة

وال يزال نظرًا العتبارات سياسية ودينية ولغوية كمان أن حتديد املصطلح العريب هلذا املفهوم أثار جدال ساخنا     
  3.وإقليمية خمتلفة

التعريفات اليت  ألهممن خالل التطرق ا سوف نعرج على املفهوم اللغوي له، وكذا مفهومه االصطالحي وهلذ   
  .وردت من قبل مؤسسات التنمية والتمويل الدوليني

   

                                                   
1Sudarno 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:03 

 07:، ص2003زهير عبد الكريم الكايد، الحكمانية قضايا وتطبيقات، بحوث ودراسات ، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية،  القاهرة،  2
إدارة الحكم أخبار ، مجلة "Governance"عدوان، تعريب لفظة . شارل د: للمزيد من التفاصيل حول ترجمة هذا المفهوم إلى العربية انظر 3

  .09: ، ص2007، نوفمبر 1، العدد 1وأفكار، المجلد 
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جمموعة العمليات  إىلمصطلح قدمي يشري  يه" GOVERNANCE" كلمة احلكم  :المعنى اللغوي للمفهوم - 1
 السياسيةحمايدا يعرب عن ممارسة السلطة  وضع التنفيذ، كما يعين احلكم مفهوماً املرتبطة باختاذ القرار ووضعه م

ا تمع، وموارده، وتطوره االقتصادي واالجتماعي، واحلكم  وإدار يتضمن  ألنهمن احلكومة  أوسعلشؤون ا
مل كل املؤسسات عامة، ع وإدارةالدولة الرمسية من سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية  أجهزةعمل  إىل باإلضافة

تمع املدين ،  أوغري الرمسية ،    1.القطاع اخلاص إىل باإلضافةمنظمات ا
القيمة اليت حلقت  أوفيمثل الصفة  "good"أو اجليد والذي كان ترمجة لكلمة الصاحل  أومصطلح الراشد  أما   

وهو ما يعين وجوب لكي يعكس مدى جتاوب احلكومات مع حاجات الشعوب اليت ختدمها،  األولباملصطلح 
  .بيئة معينة يفاحلكم  إدارةعلى نوعية  داللة اليت تعد مبثابةذه الصفة يتصف احلكم  أن
أي عملية ممارسة  –احلكم  إدارة أن  أوالمهالسببني،  هذا املفهوم يبقى نسبياإىل أن  ونشري يف هذا اإلطار    

 أومبنظور سليب،  آخرجمتمع  إليهما قد ينظر انه  وثانيا .األزمنةمتنوعة عرب البالد وعرب  أشكاالتتخذ  –السلطة 
تمع نفسه، ينظر    ".جيد" على انه  آخرجمتمع  إليهينتقده ا

  

ا التنموية مفهومً  األدبياتيعترب مصطلح احلكم الراشد يف  :معنى الحكم الراشد في األدبيات التنموية - 2
بسرعة فائقة وحضي  انتشرنه أ إال، ولكن رغم حداثته ىاألخر ما قورن ببعض املصطلحات  إذاا ا نسبيً حديثً 

ق نتائج يقحت منكن العام، ما ميَ  األداءحيدثه من نقلة نوعية يف حتسني مستوى  أنكان متوقع ملا   باهتمام بالغ
، وتقليل حدة األفرادملموسة يف جماالت التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية، وحتسني مستوى معيشة 

ات هلذا املصطلح من وقد وردت عدة تعريفوالعناية حبقوق املواطنني على كافة املستويات، ، النامية يف الدول الفقر
  .نظرا لتعددها أمههاقبل املؤسسات الدولية املاحنة ومنظمات التنمية، ميكن االختصار على 

بعدين رئيسني ومها البعد اإلداري ركز البنك الدويل يف أول طرح له املفهوم احلكم الراشد على أمهية توافر    
ممارسة السلطة "  نهأ على 1989أول مرة سنة والبعد االقتصادي، دون االكرتاث كثريا للبعد السياسي، فعرفه 

حيث بداية التسعينيات  مث ما لبث أن أعطى للبعد السياسي للمفهوم أمهية مع ،2 "السياسية إلدارة شؤون الدولة
بعنوان  1992ك عام نالب التقرير الصادر عنإعطاء تعريفات أخرى أكثر دقة فعرفوه يف  حاول خرباء البنك الدويل

 املخصصةدارة املوارد االقتصادية واالجتماعية إل الوطنية أسلوب ممارسة السلطة" نه أ على "احلكم والتنمية "
لوب إدارة املوارد االقتصادية شكل النظام السياسي أس: وقد حدد البنك ثالثة أبعاد هلذا املفهوم وهي ،"لتنميةل

غة وبلورة وتنفيذ السياسات والقيام اواالجتماعية للدولة لتحقيق التنمية، مدى قدرة احلكومات على صي

                                                   
اسات حسن آريم ، مفهوم الحكم الصالح من آتاب الفساد والحكم الصالح في البالد العربية، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مرآز در  1

  . 95،96: ، ص2006الوحدة العربية ، الطبعة الثانية 
: ،ص2005توفيق، الحكم الرشيد والتنمية في إفريقيا، دراسة تحليلية لمبادرة النيباد، معهد البحوث والدراسات اإلفريقية، الطبعة األولى، راوية  2

27.  
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ا ا  2007وهو ما مت تطويره سنة ، 1بالوظائف املكلفة  واملؤسسات  املسئولنيليصبح الطريقة اليت يكتسب 
ا لصياغة السياسات ا تمعيةالسلطة وميارسو   2.لعامة وتوفري السلع واخلدمات ا

كما يتفق تعريف جلنة املساعدات التنموية مع تعريف البنك الدويل يف أن احلكم الرشيد يعين استخدام السلطة   
تمع االجتماعية واالقتصادية من اجل حتقيق التنمية   .السياسية يف التحكم يف إدارة موارد ا

حكم  إلعطاءاحلكم الراشد منذ عقدين من الزمن  مصطلحفقد استخدمت  مؤسسات األمم املتحدة أما   
تمع باجتاه تطويري وتنموي،  إلدارةقيمي على ممارسة السلطة  وقد عرف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي شؤون ا
لى مجيع شؤون البالد ع إدارةيف  واإلداريةممارسة السلطة السياسية واالقتصادية "  :احلكم الراشد على انه

املواطنون  من خالهلا يستطيعوالعمليات واملؤسسات املتطورة اليت  املعقدة اآللياتاملستويات، ويتضمن احلكم 
معن مصاحلهم و  التعبريواجلماعات  م القانونية، ممارسة، و حاجا م حقوقهم وواجبا  .والتوسط حلل خالفا

 أفضل ال لتحقيقهو فعَ اركة والشفافية واملساءلة، و املشواحلكم الرشيد ينطوي على الكثري من الصفات منها 
  3".القانون سيادةاستخدام للموارد، ويضمن العدالة و 

من وجهة نظر مؤسسات األمم املتحدة وعلى رأسها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ويشمل احلكم الرشيد       
تمع امل الثالثة حامسة لتحقيق  األطرافدين، هذه الدولة، ولكن يتجاوز ذلك ليضم كل من القطاع اخلاص وا

  تنمية بشرية مستدامة، فالدولة ختلق البيئة القانونية والتنظيمية، والقطاع اخلاص يولد فرص العمل والدخل
تمع املدين ييسر التفاعل السياسي واالجتماعي، وتعبئة اجلماعات يف املشاركة يف  االقتصادية  األنشطةوا

  .  يةواالجتماعية والسياس
للتنمية الدولية فعرفت احلكم الراشد على انه قدرة احلكومة على احلفاظ على السالم  األمريكيةالوكالة  أما      

جل خلق الظروف الضرورية للنمو االقتصادي وضمان احلد أاالجتماعي، وضمان القانون والنظام، والرتويج من 
العامة بكفاءة وفعالية  اإلدارةانه قدرة احلكومة على عملية على  تعريفهمت  امني االجتماعي، كمأمن الت األدىن

 4.، وتدعم من النظام الدميقراطي للحكومةاملواطننيحبيث تكون خاضعة للمساءلة ومفتوحة ملشاركة 
  

أما احلكم الراشد من نظر التنمية اإلنسانية فهو احلكم الذي يعزز رفاه اإلنسان ويدعمه ويصونه، ويقوم على     
م االقتصادية واالجتماعية والسياسية واإلدارية إلدارة شؤون  توسيع م وفرصهم وحريا قدرات البشر، وخيارا

                                                   
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 

مفهوم جديد نحو الحكم الرشيد، تقارير معلوماتية ، مجلس الوزراء، جمهورية مصر ...مرآز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الحكومة المنفتحة 2
  : على الموقع  .04: ، ص2011العربية، 

ts/279/good_govern.pdfhttp://www.idsc.gov.eg/Upload/Documen            2011 /17/10اطلع عليه بتاريخ . 
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. 

  .154: أماني قنديل، مرجع سابق، ص  4
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ميشا وفقرًا الدولة على كل املستويات تمع  وتتضمن اآلليات والعمليات  .1السيما بالنسبة ألكثر أفراد ا
م، ويكفل واملؤسسات اليت يتمكن املواطنون من خالهلا من التعبري عن مصاحله م وممارسة حقوقهم وواجبا

احلكم الرشيد وفقا هلذا املفهوم وضع األولويات السياسية واالجتماعية واالقتصادية على أساس أوسع توافق 
تمع، تسمع فيه أصوات أكثر الفئات ضعفا وفقرا، يف صنع القرارات املتعلقة بتوزيع موارد التنمية   .لآلراء يف ا

يسري جنبا إىل جنب مع مفهوم التنمية، واليت تعين باألساس توسيع احلكم الراشد  أنقول ميكن ال وعليه      
خيارات الناس حنو حتقيق مطاحمهم ومداركهم، ولذلك ال تستقيم تنمية شاملة ومستدمية بدون توفري األسس 

استخدام وختصيص  الذي ميثل الكفاءة يف استغالل الطاقات وحسنواملبادئ اليت يرتكز عليها احلكم الراشد 
تمعمجيع بإشراك  املوارد    ∗ .األطراف الفاعلة يف ا

  

  :ميكن استخالص النتائج التاليةالسابقة ريف اومن خالل التع
 بإشراك، وتقليص دور الدولة ا لظهور وتطور نظرية التنمية املستدامةا طبيعيً مفهوم احلكم الراشد جاء نتاجً  أن -

 .تنمية واختاذ القراريف ال األخرىالقطاعات الفاعلة 
 إدارة إىلالتفاوت يف معدال النمو بني الدول حىت ولو امتلكت نفس املوارد املادية والطبيعية والبشرية يعود  أن   -

االحرتاف بوجود إدارة حكومية تتسم  جانب إىل، هذه املوارد إدارةيف  احلكم وحسن ممارسة السلطة
 .واحليادية

احلكم الراشد، وهو سبيل التوجيه الصحيح ملوارد  أساسقابة وحتقيق فاعليتها هو تعميق قنوات املساءلة والر  أن -
من ) إداريةمالية، اقتصادية، سياسية (  أنواعهاالدولة حنو التنمية وحنو تقوية مؤسسات احلكومة مع اختالف 

فعالة بني كافة تلك وحتقيق املشاركة ال واإلفصاحاملمارسات بالشفافية  أفضلسلطة القانون وتبين  إرساءخالل 
تمع إدارةاملؤسسات يف   .شؤون الدولة وا

  

 

 

                                                   
  :، من موقع االنترنيت 2007ة الحكم في الدول العربية ، دليل موجز، بيروت، لبنان، انظر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، برنامج إدار 1

pogar.org-www.undp 
  :نقيض الحكم الراشد هو الحكم السيئ ومن أهم صفاته ومعاييره نذآر ∗

 .عدم تطبيق مبدأ حكم وسيادة القانون - 
 .المصلحة العامة والخاصةعدم الفصل الواضح والصريح بين المال العام والمال الخاص، وآذا  - 
 .انتهاج سياسات ال تستجيب لمطالب الشعب وال 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 - 
 .شرعية الحكام وانخفاض التأييد للديمقراطيات، وتفشي ظاهرة القمع وهدر حقوق اإلنسان وتضييق حرية اإلعالم ضعف - 
 .إهدار وسوء تخصيص الموارد المحلية واألجنبية، وانتشار الفقر واألمية بالمجتمع - 
 .خلق اطر قانونية وتنظيمية غير مستقرة - 
 .انتشار واسع لالزمات االقتصادية والسياسية - 
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  .أطراف ومكونات الحكم الراشد: المطلب الثاني
جهود كل من الدولة  افرضتبدا من  انه لتحقيق حكم راشد ال يتضح لنامن خالل التعاريف السابقة    

ا تمع املدين، وهي  إىل ومؤسسا   .كم الراشدحالرئيسية املكونة لل األطرافجانب القطاع اخلاص ومؤسسات ا
  

  .والسلطات المحلية الدولة والمؤسسات الرسمية: أوالً 
 وإقليمشعب : على عناصر الدولة الثالثلالتفاق هو  األدىناحلد  أنرغم تعدد تعريفات الدولة، فيبدو    

ملعاصرة كما ترتبط عالقتها خطر هذه العناصر هو فكرة السيادة وهي حتدد طبيعة الدولة اأوسيادة، واهم و 
ا يمن ناحية، وحدود س اوفكرة السيادة حتدد عالقة الدولة مبواطنيه ".واإلقليمالشعب " اآلخرينبالعنصرين  اد
 العالقة حيدد الذي التنظيم هي: لدولةوعليه فا .1أخرىمن ناحية  األخرىوبالتايل استقالهلا عن الدول  اإلقليمية

 بداية مع تنظيم ظهر وهو االجتماعية احملكومة، والطبقات احلاكمة الجتماعيةا الطبقات أو بني الفئات
ووظائفها االقتصادية واالجتماعية  تركيب الدولة امتضمنً  العامة، واملصلحة اخلاصة املصلحة بني ضالتناق

 2.والسياسية
ينظم ريعي املالئم الذي التش اإلطار ريتوف نع املسئولةهي الدولة  أنالتعاريف نستنتج ومن خالل هذه      

، كالقوانني اليت تسمح ا فيهامبشاركتهم يف بناء دولتهم باعتبارهم طرفً  يسمحالعالقة بينها وبني أفراد الشعب، و 
تمع املدين،  ومالية مناسبة  إداريةصالحيات  إعطاءجانب  إىلبتشكيل املنظمات غري احلكومية ومنظمات ا

على شكل منظم و رمسي كما  األطرافاحلوارية بني مجيع هذه  األطرفها، وخلق هليئات احلكم احمللي لتقوم بوظائ
وتطبيق   اإلعالموسن التشريعات اليت تضمن حرية  اإلنسانينبغي على الدولة توفري احلريات العامة واحرتام حقوق 

  .حكم القانون مبدأ
املطلوبة للحفاظ على حرية  اإلدارةزم من كما ينبغي على السلطة التنفيذية يف احلكومة توفري املستوى الال    

حتصيل  متابعةالدولة و  أموال أيضا إدارةعليها  ويتوجب ،3متس باستقالل القضاء أناملؤسسات احلكومية دون 
  .ثغرة يف نظم عملها يبعد الدولة عن احلكم الراشد أوخلل  أين مبهامها أل إخالل أياملوارد دون 

ا فاملنالسلطات احمللية  أما     املواطنني سواء عرب اللقاءات الدورية مع  إشراكتعمل هي كذلك على  أنوط 
م بتشكيل جلان متابعة  أوممثليهم،  شفافية يف  أكثرتكون  أن، كما ينبغي عليها وإشرافعرب االستماع النشغاال

ا ومشاريعها،  التنموية عرب جلان  ولوياتاألاملواطنني يف حتديد احلاجات وحتديد  وإشراكنشر املعلومات وميزانيا
تمع  إشراك، كما انه يقع عليها عبء العمل على اإلحصائية املسحات أواملتابعة  اهليئات احمللية ومنظمات ا

تمع املدين   4.املدين يف املشاريع احمللية لتاليف املصاحل وعدم تعارضها ولبناء الثقة بني السلطة احمللية وهيئات ا
                                                   

  .20: ، ص1998حازم الببالوي، دور الدولة في االقتصاد، دار الشروق، الطبعة االولى،   1
، أطروحة دآتوراه، آلية العلوم  االقتصادية 2004- 1990دراوسي مسعود، السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن االقتصادي، حالة الجزائر  2

 .36: ، ص2005وعلوم  التسيير، جامعة الجزائر، 
  :موقع االنترنيت ، 06:صصالح محمد الغزالي، الحكم الصالح الطريق الى التنمية ، جمعية الشفافية الدولية ،  3
.kuwait.org/indix.php?ind=download-www.transparency    22/11/1020: تاريخ االطالع.  

  .122: حسن آريم، مرجع سابق، ص  4
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  .دنيــلمتمع اـالمج: اًـ ثاني
تمع املدين يف القرن الثامن عشر، ومت  حمصطل نتشرإ   يف النظرية السياسية كنتيجة ملذهب العقد  إدخالها

تمع الذي تكون فيه  إىلاالجتماعي ويشري  ا من قبل  أمناطا ومعظم الذين . أعضاءهالتعاون مقبولة ومعمول 
تمع املدين  إىلاليت تنظر بنظرية حالة الطبيعة، و  تأثروااستخدموا املصطلح  الذي تشكل عن الفرد بوصفه نواة ا

صطلح مالزما ملفهوم الدولة املعاصرة، هذا امل أصبحوقد  ،1من قبل هذه النواة املستقلة الرضاطريق العقد أو 
  .األخريةصار شائعا يف اخلطاب السياسي واملناظرات اجلدلية خالل العقود الثالثة ه أنويالحظ 

تمع املدين ورغم شيوعه هو من مص إن     واملعىن الذي  أصولهللجدل من حيث  إثارةاملصطلحات  أكثرطلح ا
يف الثالثينات من القرن  "A.gramsciانطونوي جرامسكي " الكاتب املاركسي  إىل، فالبعض يرجعه إليه يرمي

القرن التاسع عشر، ومن املثري  يف "hegelهيجل "املثايل  األملاينالفيلسوف  إىليرجعه  اآلخراملاضي والبعض 
تمع املدين فهو " جرامسكي" أنلالهتمام  يعتربه نقيضا للدولة ويف  أحيانامل يكن واضحا يف حتديده ملفهوم ا

ايعرف الدولة  أخرى أحيانحالة صراع معها، ويف  تمع املدين، وكان  بأ تمع السياسي وا " هيجل"عبارة عن ا
تمع املدين يف مؤلفه الذين استخ األوائلمن  تمع املدين وقد ميَ " فلسفة احلق والقانون" دموا مصطلح ا ز ما بني ا

تمع املدين ميثل املصاحل اخلاصة  بينما الدولة متثل  لألفرادوالدولة وحذر من اخللط ما بني املفهومني، ويف نظره فا
   2.الصاحل العام

 انه مل يتم إال احمللية والوطنية والدولية، األصعدةواالهتمام به على مجيع  ،رغم االنتشار الواسع هلذا املفهومو      
ذا الباحثني من  عديدال لهتعرض حيث  ،االتفاق على تعريف حمدد له ومن بني التعريفات  الشأنواملهتمني 

تمع املدين " :نذكرله  أعطيت عد مشرتكة بشكل طوعي يف هياكل حتكمها قوا املنظمونهو مجيع املواطنون ا
 إدارةاملواطنني يف  وإشراكمستقلة عن الدولية سياسيا وماليا، وتشمل املنظمات اليت تسعى لتعزيز املصلحة العامة، 
االت االقتصادية والسياسية، واالجتماعية والثقافية، وحقوق   .3والبيئة اإلنسانشؤون بلدهم، يف خمتلف ا

اعي والتوجهات واحلركات االجتماعية املستقلة، اليت تسعى لتنظيم املناخ احلديث االجتم عرف على انهكما     
تمع للسلطة  املنضبطاملواطن ومحايته من االستخدام غري  وإمكاناتويكون اهلدف من نشاطها زيادة قدرات  ،ا

 4.أخرىمجاعات تنظيمية  أومن قبل الدولة 
  

تمع املدين على انه  الذي يشري إىلمن حيث االنتشار فهو  األهمالتعريف  أما     جمموعة التنظيمات التطوعية ا
ال العام بني  املستقلة ذاتيا، اليت متأل مصاحل للمجتمع   أوحتقيق منافع  إىلوالدولة، هي غري رحبية، تسعى  األسرةا

                                                   
 .132: ، ص2009غازي محمود ذيب الزعبي، البعد االقتصادي للتنمية السياسية في االردن، عالم الكتب الحديث، االردن،  1

  .85:،ص2001أسامة شهوان، إدارة الدولة، المفاهيم والتطور ، دار الشروق للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األولى،   2
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. 

الملتقى الدولي السادس تحت ورقة مقدمة ضمن مهدي محمد القصاص، دور المجتمع المدني في تنمية الوعي السياسي وتحقيق الحكم الراشد،   4 
 09، يومي زائريين،  آلية العلوم االقتصادية ، جامعة الجزائرالجمعية الوطنية لالقتصاديين الج، عنوان الحكم الراشد ودوره في التنمية المستدامة 

  .02:، ص2006ديسمبر  10و
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السلمية  ارةواإلد، ملتزمة بقيم ومعايري االحرتام والرتاضي أفرادهالتحقيق مصاحل  أوبعض فئاته املهمشة،  أوككل، 
  1.اآلخرلالختالفات والتسامح وقبول 

تمع املدين يف     اوتكمن قوة منظمات ا عاملية ختص الطبقات السكانية  إنسانيةيف قضايا  أيضاتنادي  أ
تربط اهتمامات السكان  واستقالهلا وبذلكاملختلفة حول العامل كاملطالبة بتقرير مصري بعض الدول املستعمرة 

، حىت تصل خماطبة الطبقات املختلفة حول العامل رابطة احمللي  آخريف جمتمع  بآخرينجمتمع ما  احملليني يف
 2.بالعاملي، واخلاص بالعام 

 

تمع املدين  تظهر السابقة ريفاومن خالل التع   3:واملتمثلة يفمسات ا
م  - تمع املدين رابطة طوعية يدخله األفراد باختيارا  .ا
التنظيمات والروابط يف عدة جماالت كاملؤسسات اإلعالمية والدينية والتعليمية واملهنية  يتكون من جمموعة -

 .والنقابات العمالية
تمع املدين يرتكز  - على قيم االحرتام والتعاون والتسامح ومفهوم املواطنة، ومفهوم حقوق اإلنسان واملشاركة ا

  .الفالسياسية والشعبية واإلدارة السلمية للتنوع واالخت
دف  - تمع املدين هي منظمات  حتقيق منافع بعض  أوحتقيق النفع العام للمجتمع ككل  إىلمنظمات ا

تمع  .الفئات املهمشة يف ا
تمع املدين هي منظمات ال تسعى  - ، كما تفضل العمل يف السياسية األحزاب ماعداالسلطة  إىلمنظمات ا

  .ظل قواعد حمددة سلفا ذات طبيعة مدنية
تمع املدين تسود بشكل  - تمعات الدميقراطية،  أكثرمنظمات ا  .لتشكيلها أوسعتكون هناك حرية  أينيف ا
  

تمع مؤسسات بوتنام صنفوقد      نوع أساس وعلى املال االجتماعي لرأس قدمه الذي للتصنيف وفقا املدين ا

  4:إىل نوعني املؤسسات هذه أعضاء جتمع اليت الرابطة

 عدد بتأسيسها يقوم اليت املؤسسات وهى): Bonding Associations (خاصة مدني مجتمع تمؤسسا - 1
 بوتنام مثاال ويضرب مشرتكة، أهداف خلدمة التنظيمات هذه يف فيتحدون تتقارب مصاحلهم، ممن األفراد، من

ني أفراد بني تقوم اليت العمالية واالحتادات املهنية بالنقابات   .مصاحلهم خلدمة ونويسع األهداف يف متشا

 من عدد بني تنشأ اليت املؤسسات وهى):  ridging Association (رابط مدني مجتمع مؤسسات -2
أهداف  خلدمة املؤسسات هلذه ينضمون حيث والثقافية، االجتماعية، األفكار، واخللفيات يف املتفاوتني األفراد،

                                                   
  .64: أماني قنديل، مرجع سابق، ص  1
 غسان منير حمزة سنو،علي احمد الطراح، العولمة والدولة، الوطن والمجتمع العالمي  دراسات في التنمية واالجتماع المدني في ظل الهيمنة 2

 198:، ص2002عالمية، دار النهضة العربية، بيروت ،االقتصادية ال
محمد فتحي عيد، دور المجتمع المدني في خفض الطلب على المخدرات، مرآز الدراسات والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،  3

 .125: ، ص2009السعودية،
 أبحاثسلسلة ،"في مصر األهليةدراسة حالة للجمعيات " جتماعي المال اال رأسانجي محمد عبد الحميد، دور المجتمع المدني في تكوين  4

  68:ص بدون سنة نشر، المرآز المصري للحقوق االقتصادية واالجتماعية، ،األولودراسات ، العدد 
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 محاية ومجعيات اإلنسان عن حقوق الدفاع مجعيات ماتالتنظي هذه أمثلة ومن بعينها قضايا أو الدفاع عن عامة،
  .عامة أهداف خلدمة تسعى اليت املدنية من املؤسسات وغريها البيئة
تمع املدين كطرف مهم يف     طري املواطنني للعمل أاحلكم الراشد ينبغي عليه العمل اجلاد على ت إرساءوا

تمع املدين يف  أهمولعل دنية والتنمية التشاركية، العام، ويف كل قيم املشاركة امل الشأنالتطوعي يف  ما يؤثر به ا
  :احلكم هو

التنموي  أوالتطويري  األثرباجتاه االستقاللية، وهذا ما ميكن تسميته  األفرادويعين تقوية قدرات : التطوير -
والسياسية  اإلداريةت يف الشؤون العامة عن طريق مجع املعلومات واكتساب املهارا التأثريمن خالل  األفرادعلى 

  1.والنقد البناء وغريها والتدريب وقيم املشاركة
ال العام من خالل  - ومتثيل   األفكار، تطوير الربامج وفحص اإلعالمالتشريع للبنية االجتماعية التحتية يف ا

 .االجتماعي العام األثرقطاعات وهذا هو 
، وتنظيم النشاطات اجلماعية والضغطياسي تطوير مؤسسات احلكم الدميقراطي من خالل التمثيل الس -

 .املؤسسايت األثروتقدمي بدائل وهذا ما يسمى 
تسهيل التفاعل السياسي واالجتماعي، وحتريك اجلماعات للمشاركة يف الفعاليات االقتصادية واالجتماعية  -

 2.والسياسية
  

  .طاع الخاصـالق: اًـ ثالث
 أصبحتالعتماد على القطاع اخلاص واقتصاديات السوق، فقد هناك حتول واضح يف معظم دول العامل حنو ا    

االت االقتصادية لتشغيل  أنمعظم الدول تدرك   األيديالقطاع اخلاص ميثل املورد الرئيسي للفرص اليت تفتح ا
ا،  ية ورفع لتحقيق النتائج االجيابية اليت تساهم يف التنمية االقتصاد تأهيلها إىل إضافةالعاملة على كافة مستويا

  .مستوى املعيشة للمواطنني وحتسني مستوى اخلدمات هلم
فقد أصبح واضحا  .ضرورة ملحة لتشجيع املشاريع اخلاصة ودعمها انه هناكالنامية مبا فيها الدول  أدركتوقد    

لالزمة أن استثمارات القطاع اخلاص هي مفتاح حتقيق النمو االقتصادي، وإتاحة املعرفة والتدريب واالستثمارات ا
نقل املعرفة والتكنولوجيا ومها عامالن بالغا األمهية بالنسبة لتحقيق  ألجلللتنمية، ومشاركة القطاع اخلاص ضرورية 

  3.النمو يف كافة الدول
ذا     وهذا ما يتناسب مع املسؤولية  والتنمية، اإلدارةيف  اً ا كشريكالقطاع اخلاص يلعب دورا كبريً  أصبحو

يوفر اخلربة واملال واملعرفة الالزمة لعمليات التنمية بالشراكة مع  أنع على كاهله، فهو يستطيع االجتماعية اليت تق

                                                   
النسان، فلسطين،    جبريل محمد، عمر رحال، مدخل الى مفهوم الحكم الصالح في فلسطين، الحكم المحلي نموذجا، مرآز رام اهللا لدراسة حقوق ا  1

  .39: ، ص
  .69: ، ص2009باسل البستاني، جلية نهج التنمية البشرية المستدامة منابع التكوين وموانع التمكين، مرآز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  2
دور الحكومات اإلنمائي في "  ن و ولفنسون، اإلطار اإلنمائي الشامل، ورقة مقدمة ضمن سلسلة بحوث ومناقشات حلقات العمل بعنوا.  جيمس د 3

 .102: ، ص 2001، سوريا ، صندوق النقد العربي،2000ماي  5- 2، من " ظل االنفتاح االقتصادي
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مني الشفافية يف الكثري من القطاعات لقدرته على نشر املعلومات أت بإمكانهالدولة، كما  وأجهزةالسلطات احمللية 
الشغل والتقليل من البطالة ومكافحة الفقر دوره يف توفري مناصب  إىل باإلضافة ،الدورية اإلحصائيات وإصدار

ملوارد  األمثلاالستغالل  إىلاحلكم الراشد الذي يهدف  أسس إرساءإطار تصب يف  يؤديهااليت  األدواروكل هذه 
 .وحتقيق التنمية املستدامة الدولة

  

تمعات احلديثة،  أنميكن القول  األخريويف      مهمة، القطاع  اليوم تتكون من ثالثة قطاعات أصبحتا
تمع احلكومي والقطاع اخلاص وقطاع  حبيث يتطلب احلكم الراشد وجود نوع من التوازن يف طبيعة  املدين،ا

كما  فاحلكومة هلا دور مهم يف تنظيم املصاحل وجتميعها والتعبري عنها والرقابة عليها، العالقة اليت تربط بينهم،
والسلع  األموالالذي يعتمد على حرية التجارة وحتركات رؤوس يف التنمية يف عصر العوملة  تلعب دور مهم

واخلدمات عرب احلدود دون قيود، ما جيعل احلكومة تتدخل لضبط السوق ومعاجلة االختالالت الناجتة عن تفاعل 
 مةوإقامن اليد العاملة،  توفر اكرب قدراملشروعات اليت  إقامةيف  رياديفله دور لقطاع اخلاص ا أماقوى السوق، 

تمع وغريها من املشروعات اليت  يف حتقيق االستقرار االقتصادي واالجتماعي  تساهمبعض اخلدمات الالزمة يف ا
تمع أل ،ومسؤوليات كبرية يف هذا العصر أعباءالقطاع املدين فيقع على عاتقه  أمااملطلوب يف البلد،  اجة حبن ا

 األمن وأيضااالستقرار االقتصادي واالجتماعي، حتقيق  اليت تساعد علىماسة خلدمات هذه املنظمات 
مثل هذه املنظمات املدنية لكي تؤدي الدور امللقى على  بتحفيزتقوم  أنولذلك على الدولة االجتماعي املطلوب 

بسبب نقص  ماإ، إقامتهااخلاص على  أواملشروعات واخلدمات اليت رمبا يعجز القطاع احلكومي  إقامةعاتقها يف 
ا أواملوارد    1.كثرة املهام واملسؤوليات املكلف 
يبقى فقط  ،2واليت مساها الباحثون مثلت احلكم الرشيدلحكم الراشد أألطراف الثالثة لومن خالل عرض      

لتحقيق احلكم الراشد  األصعدةعلى مجيع  األطرافخلق شبكات التفاعل واحلوار والعمل املشرتك ما بني هؤالء 
  . املطلوب

                                                   
  .112: ، ص2004، القاهرة، جمهورية مصر العربية،  األسرة، دور الدولة والمؤسسات في ظل العولمة ، مكتبة وآخرونالفضل  أبوفتحي  1
، آلية 2008جوان  29و  28قوامة، مؤتمر التنمية المستدامة في ليبيا،  إدارةستدامة بدون مبكر بعيرة، ال تنمية  أبو، انس بكر مصطفى بعيرة أبو 2

 .8: االقتصاد، جامعة قاريونس، ليبيا، ص
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  08: بكر بعيرة، مرجع سابق، ص أبوبكر مصطفى بعيرة، انس  أبو:المصدر

  

تلك تفاعل بني  يتطلب هذا األخريميكن القول أن تطبيق  األطراف الثالثة للحكم الراشد عرضومن خالل 
ت والكفاءات عن كون أن أي طرف يفتقد للمعارف واملعلوما ةوضرورة هذا التفاعل وحتميته ناجت ،األطراف

تمع والكافية والوسائل الضرورية قيام احلكم  وهلذا فان ،اليت متكنه لوحده من مواجهة املشاكل اليت تعرتض ا
  1.الراشد يفرتض وجود ارتباط متبادل بني السلطات املشاركة يف العمل اجلماعي

  

  معايير الحكم الراشد : المطلب الثالث
آلخر، فال ميكن تعميم أسس احلكم الراشد عرب استخدام  بلديري ختتلف من يقوم احلكم الراشد على عدة معا   

ا خلصوصية ثقافة كل جمتمع وكذا الفوارق املوجودة يف مستوى التطور االقتصادي واالجتماعي معايري موحدة نظرً 
توى تطور ف هذه املعايري حسب تاريخ وتراث وثقافة ومستكيَ توالسياسي بني الدول، هلذه األسباب ينبغي أن 

هذه البلدان، وهذا التكييف ضروري ألجل االنتقال من مرحلة املفهوم النظري للحكم الراشد إىل اآلليات 
  .التطبيقية له

ا  أداءاملعايري بني معايري سياسية واقتصادية واجتماعية وإدارية وال تشمل هذه  تتوزعو      احلكومة ومؤسسا
تمع املدين  والقطاع اخلاص وحىت املواطنني، كما ختتلف هذه املعايري حسب فحسب، بل تشمل مؤسسات ا
ك الدويل هذه املعايري يف احملاسبة واملساءلة، االستقرار السياسي ناختالف اجلهات الصادرة عنها، فقد حصر الب

  .فعالية احلكومة، نوعية تنظيم االقتصاد، حكم القانون والتحكم يف الفسادو 
القطاع العام السيطرة  إدارةدولة القانون، : معايري وهي أربعةصادي والتنمية فركزت على منظمة التعاون االقت أما   

  .على الفساد، خفض النفقات العسكرية

                                                   
ل الحكم الراشد والتنمية يوسفي محمد، مدى ارتباط مفهوم الحكم الراشد بالقيم الديمقراطية، ورقة مقدمة ضمن الملتقى الدولي السادس حو  1

  . 07: مرجع سابق، صالمستدامة، 

 ع المدنيالمجتم

 المواطنون

 الحكومة المشروعات

القطاع 
 الخاص

التفاعل والحوار 
 والعمل المشترك

 الدولة
 

 أطراف الحكم الراشد): 1- 1(رقم  مخطط
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: وتضمنت تسعة معايري وهي مشوالً  أكثر تفكان اإلمنائياملتحدة  األممالدراسات الصادرة عن برنامج  أما   
 .اإلسرتاتيجيةستجابة، التوافق، املساواة، الفعالية، احملاسبة، والرؤية املشاركة، حكم القانون، الشفافية، حسن اال

  .وسوف نركز على هذه املعايري يف دراستنا نظرا لشموهلا
  

  .الشفافية والمساءلة: أوالً 
مها مفهومان مرتابطان كل راشد، و من مقومات احلكم ال نومهما نأساسيا انعترب الشفافية واملساءلة ركنت    
ديد التنمية زز من وجود اآلخر يع امنهم يف إطار إتباع مقاربة أكثر فعالية ملواجهة حتديات الفساد اليت تواصل 

غياب عامل الشفافية ال ميكن وجود يف ظل  إنهيف الكثري من دول العامل، وهكذا ف البشرية واألمن اإلنساين
  . ية قيمةوما مل يكن هناك مساءلة فلن يكون بالتأكيد للشفافية أ ،املساءلة

  

إىل اعتمادها وتطبيقها رواد الفكر اإلداري والسياسي  دعااملفاهيم اإلدارية احلديثة اليت  من تعد :الشفافية  - 1
على مجيع املستويات نظرًا للفوائد اليت تنجم عنها خاصة من ناحية زيادة التنافسية ومكافحة  يف العملية اإلدارية

االت استخدامها سواًء على املستوى اجلــزئي وقد وردت هناك عدة تعريفات لل ،الفساد املؤسسات (شفافية تبعاً 
  ).الدولة واهلياكل التابعة هلا(أو على املستوى الكلي ) مبختلف أنواعها والبنوك وغريها

  

على مستوى الدولة واملؤسسات التابعة هلا  تعينهي و  الشفافية نقيض الغموض والسرية: فهوم الشفافيةم -  أ
اخلدمات، واإلفصاح للجمهور عن السياسات العالقة مع اجلمهور فيما خيص إجراءات تقدمي  ضرورة وضوح

العامة املتبعة، خاصة السياسات املالية العامة وحساب القطاع العام وكيفية إدارة الدولة من قبل القائمني عليها 
م سياسية الشاملة يف الوقت املناسب كما تعين تدفق املعلومات االقتصادية واالجتماعية وال  .1مبختلف مستويا

  .وبطريقة ميكن االعتماد عليه
ا وضوح التشريعات وسهولة فهمها، واستقرارها وانسجامها مع بعضها وموضوعيتها ك ما عرفت الشفافية على أ

عصر ووضوح لغتها، ومرونتها وتغريها وفقا للتطورات االقتصادية، واالجتماعية واإلدارية ومبا يتناسب مع روح ال
متاحة إضافة إىل تبسيط اإلجراءات، ونشر املعلومات واإلفصاح عنها وسهولة الوصول إليها، حبيث تكون 

  2 .للجميع
إمكانية احلصول على املعلومات أي أن تكون متاحة جلميع  أوالً : وهناك ثالث مكونات للمعلومات الشفافة هي 

ملوضوع أي أن تكون متعلقة بالقضية املعنية بإصدار قرار معني با أن تكون املعلومة وثيقة الصلة املواطنني، وثانياً 
  3.إمكانية االعتماد على املعلومات ، لذلك جيب أن تكون دقيقة وحديثة وشاملة وثالثاً 

                                                   
  فلسطين، عبير مصلح، النزاهة والشفافية والمساءلة في مواجهة الفساد، االئتالف من اجل النزاهة والمساءلة أمان، الطبعة األولى، رام اهللا  1

 .27:، ص2007
الحد من الفساد اإلداري في القطاع الحكومي، أطروحة دآتوراه الفلسفة في العلوم  فارس بن علوش بن بادي السبيعي، دور الشفافية والمساءلة في 2

  .  16:، ص2010األمنية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، قسم العلوم اإلدارية، الرياض ، 
لمشروعات الدولية الخاصة ، واشنطن سوليفان، الحكم الديمقراطي الصالح المكون الرئيسي لإلصالح السياسي واالقتصادي، مرآز ا. جون د  3

 .21: ، ص2004



 ــاد ــــوالفس المستدامة الــنظري وعالقــته بالتنمــية ارهـــإط  ،الحــكم الراشد  :الفصل األول

 18 

  .املصداقية واإلفصاح والوضوح واملشاركة: ا بأربع مفردات أو كلمات وهيا وثيقً ويرتبط مفهوم الشفافية ارتباطً      
  .الشفافيةمفهوم روابط ) 2-1(م رق المخطط

  
  16: فارس بن علوش بن بادي السبيعي، مرجع سابق، ص: المصدر

  

يف النسخة املعدلة لدليل  صندوق النقد الدويل هاعرفأما إذا حصرنا الشفافية يف اجلانب املايل للدولة فقد     
ا اطالع ا جلمهور على هيكل القطاع العام ووظائفه والنيات اليت تستند إليها السياسات الشفافية املالية العامة بأ

  1.املالية العامة وحسابات القطاع العام والتوقعات اخلاصة باملالية العامة
وتعترب احلكومة واملؤسسات االقتصادية العامة واخلاصة مثل البنوك املصدر الرئيسي للمعلومات، حيث جيب     

ية ودورية من اجل توسيع دائرة املشاركة والرقابة واحملاسبة من جهة، ومن اجل التخفيف من اهلدر أن تنشرها بعلن
وتكمن أمهية الشفافية يف حتقيق املصلحة العامة ويف املساعدة على اختاذ  .وحماصرة الفساد من جهة أخرى

رارية ألية منظمة تريد مكافحة القرارات الصحيحة على مستوى الفرد أو احلكومة، وكذا توفري النجاح واالستم
   2.الفساد، كما تعمل على تشجيع االستثمارات وإنعاش األسواق املالية وإزالة العوائق البريوقراطية والروتينية

  

ا املنظمات العاملية والوطنية، فهي تعمل : أهمية الشفافية  -  ب حتض الشفافية اليوم بأمهية وطنية ودولية تعىن 
  :وميكن حصر أمهية الشفافية يف النقاط التالية. ضبابية، وتساهم يف احلد من الفسادعلى تقليص الغموض وال

هو خطوة أوىل لتحسني احلكم، ومزيد من الشفافية حيرك سلسلة من ردود الفعل من بينها الشفافية  حتسني -
س أعماهلا على زيادة املساءلة اليت تعمل على حتسني األداء احلكومي، وذلك راجع  لكون احلكومة تصبح متار 

ثقتهم  ما يعزز من )نشر كل ما يتعلق بنشاطها سواء املايل أو السياسي أو اإلداري(مرئ ومسمع املواطنني 
 3.ا

                                                   
نحو "مؤتمر ورقة مقدمة ضمن ي الكعبي، ياسر عمار عبد الحميد، شفافية الضريبة وآفاق تطبيقها في الهيئة العامة للضرائب، لجابر محمد ع  1

  05: ، ص2008بغداد،هيئة النزاهة، ، "إستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الفساد وتعميم ثقافة النزاهة 
  .16: ص، 2007،  عمانسعيد علي الراشدي، اإلدارة بالشفافية، الطبعة األولى ، دار آنوز المعرفة للنشر والتوزيع ،   2

3  Maurice McTigue, Making a Difference Through Good Governance, mercatus  center, George mason 
university, p:1.  cite web: 
http://mercatus.org/sites/default/files/publication/20070208_GoodGovernanceMonograph_MOnly_8Feb07.pdf  le 02/03/2010. 
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يةــفافـالش

 المصداقية
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تساعد الشفافية على احلفاظ على املال العام ومحايته من الفساد، فحرية املعلومات يف اإلدارة تؤثر بشكل  -
املعامالت املبنية على الفساد، أضف إىل ذلك إىل أن تكاليف زيادة من االستبدادية اليت تتطلبها  فعال يف احلد

  1.حمدود مقارنة مع تكاليف الفساد الناجتة عن الغموض الشفافية
تساعد الشفافية على فتح قنوات االتصال بني املواطنني وأصحاب املصاحل واملسؤولني، ما يعمل على احلد  -

 .سبةويعزز املساءلة واحملا ،من الفساد والرشوة
تعمل الشفافية على تقليص الغموض والضبابية يف التشريعات والقوانني ما حيد من الفهم اخلاطئ هلا من  -

طرف املواطنني، ومن جهة أخرى حتد من حرية تفسري تلك القوانني من طرف  املوظفني واستغالهلا يف احلصول 
 .على مكاسب غري مشروعة 

ادرة من خارج وداخل املؤسسة على تلبية حقوق العامة من خالل كن الشفافية املعنيني بالقرارات الصمتَ  -
مشاركتهم يف املعلومات، وتقدمي املساعدة هلم يف فهم إدارة عملية البيانات الداخلية، وتسمح بتوعية املواطنني 

 .وتسهيل عملية تقييم األداء، وحتقيق الدميقراطية واملساءلة وضمان جناحها  ما يعرف بالنظام املفتوح
تعمل شفافية أي منظمة على تأكيد مصداقيتها أمام الرأي العام واحلكومة والقطاع اخلاص واملنظمات  -

الدولية، ويتحقق ذلك من خالل الصدق واإلعالن عن النشاط وأهدافه ومصادر متويله وفتح أبواب هذه 
 . املنظمة أمام اجلميع

وفهم وتقييم القرارات واإلجراءات املتخذة من  كن املواطنني من احلصول على حقهم يف مراقبةالشفافية متَ  -
 .قبل املسؤولني ومساءلتهم عن كل ما يتعلق بتسيري وإدارة املال العام

تعمل الشفافية على حتقيق ترابط املنظمة على مجيع املستويات اإلدارية والتنفيذية، وأحداث التكامل بني  -
تمعي مبا ينسجم مع أهدافها، وإشاعة النظام واالنضباط، واحلرص والدقة و  االجناز واحلسم، وتقوية الرتابط ا

احلقوق االجتماعية واالقتصادية للفئات املهمشة والفقراء وتعميق أركان الدميقراطية واإلسهام يف بناء القواعد 
 .القانونية
  

 2 :حيتاج تطبيق الشفافية إىل حزمة من اإلجراءات أمهها :متطلبات الشفافية  -  ت
تمع، فالشفافية تتطلب وجود دميقراطية يف املمارسات العملية، مبا يضمن حق وافر الدميقراطت - ية يف ا

الوصول إىل املعلومات من خالل قوانني حلرية املعلومات واحلصول عليها من قبل املواطنني املعنيني، أو من 
 .  خالل توافر الشفافية يف القوانني واإلجراءات

م يف جمال طبيعة ونتائج توافر الشفافية نشر الوعي لدى املوظفني واملواطن - ني وتعريفهم يف حقوقهم وواجبا
 .يف خمتلف نواحي احلياة

                                                   
: ، ص 2007، الكويت ،2007جانفي  17- 13دمة ضمن مؤتمر الكويت للشفافية، جمعية الشفافية الكويتية، جوهان جراف المبسدروف، ورقة مق 1

19.  
  .23-21ص، -فارس بن علوش بن بادي السبيعي، مرجع سابق،  ص 2
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وجود جمتمع مدين واعي وناضج، وحرية تشكيل املنظمات واجلمعيات واألحزاب وغريها، إىل جانب حرية  -
 .الصحافة واإلعالم مبختلف أشكاله

علومات اليت جيب توفريها، ومواعيد نشرها، وكذا وضع قواعد واضحة للنشر واإلفصاح حتدد فيها امل -
 .إىل جانب تقليل تكلفة احلصول على املعلومات أو جمانيتها. املسؤولية القانونية يف حالة عدم نشرها

األخذ مبفاهيم إدارة اجلودة الشاملة وذلك بالتطوير والتحسني املستمرين لألنظمة واللوائح والتشريعات  -
ملزمة تضمن إرضاء  لضمان حرية االطالع والشفافية، من اجل الوصول إىل قواعدواإلجراءات اإلدارية 

 . بتلقي خدمات القطاعات احلكومية املواطنني وأصحاب املصلحة املعنيني
التفاعل مع املعنيني وذوي العالقة، والسماح للمواطنني أن يالحظوا ويفهموا ويقيموا قرارات وتصرفات  -

فر قوانني وتعليمات تسمح بالوصول إىل املعلومات، وكذا بناء قواعد وأنظمة ما يتطلب تو  وهو ،املوظفني
قانونية وسياسية واضحة، وهياكل مؤسساتية للسماح بتفاعل الشفافية بشكل كبري ومسؤول، خاصة يف ظل 

 .وجود منظمات دولية راعية للشفافية
 .إلداريالتنسيق املستمر بني األجهزة املعنية بالقوى البشرية والتطوير ا -
ما يسهل من تدفق . تطوير شبكة معلومات بني الدوائر واملؤسسات كافة وداخل املؤسسات نفسها -

املعلومات إىل املستويات املختلفة، ومجع معلومات تتعلق باملؤسسات العاملية واحمللية اليت تتعلق باخلدمة العامة 
 . حبيث تكون كافية وصحيحة

 كن املديرين التنفيذينييتصف بتوافر التدفق االنسيايب للمعلومات اليت متَ  توافر مناخ تنظيمي مالئم للشفافية -
من اكتشاف األفكار البناءة وتشجيعها، وضمان االتصال املباشر واملتعدد بني األقسام املختلفة وتوفري 

 .سية واألفقية اليت تؤمن املعلومات واملوارد والدعمأالعالقات الر 
م، واالطالع على التجارب تطوير قدرات موظفي األجهزة ا - م، من خالل إثراء خربا حلكومية ومهارا

 .األخرى الناجحة يف الدول املتقدمة،  يف جمال الشفافية، وتعزيز مفهوم الوظيفة العامة لديهم
 . تعزيز دور أجهزة الرقابة املالية واإلدارية -
 

أن تكون نابعة من إرادة سياسية عليا، فعندما  بداال تعزيز الشفافية يف أي جمتمع ل هنأويف األخري ميكن القول    
ا تسعى أل ن تكون كل املستويات األخرى تعمل تكون هذه األخرية تعمل يف مناخ يسوده الشفافية والوضوح فإ

  . يف نفس املناخ
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نه أبالرغم يثري مفهوم املساءلة واحملاسبة يف اإلدارة العامة العديد من الصعوبات، إذ  :المساءلة والمحاسبة  - 2
نه يفتقر إىل التحديد أملفهومي الدقيق، وسوف حناول إعطاء تعريف شامل هلذا أ من املفاهيم املتداولة بكثرة إالَ 

 .املفهوم
  

ورد للمساءلة عدة تعاريف من طرف الباحثني واملتخصصني، وذلك حسب الزاوية اليت ينظر : مفهومها  - أ
لتعاريف من زاوية مساءلة القائمني على الدولة واهلياكل التابعة إليها من طرفهم، وسوف حناول اإلشارة ألهم ا

  .  هلا
ا  التزاماملساءلة تعين ف     ا للواجبات املنوطة  ا احلكومية بتقدمي حساب عن طبيعة ممارسا الدولة ومؤسسا

ا وفعاليتها فيه  حتصلذي يف نفس الوقت ال اوتقدمي إجابات أو تفسريات عن أسباب فشله ،1دف رفع كفاء
اليت حتكم ) املساءلة الداخلية( عن الثقة عند النجاح، وميكن حتقيق مساءلة احلكومة من خالل النظم الداخلية 

كما ميكن أيضا حتقيق مساءلة احلكومة من خالل   ،سلوك خمتلف األجهزة احلكومية، وذلك حلماية املصاحل العامة
ا، وعن أدائها، وعن ، ويت)املساءلة اخلارجية( الوسائل املباشرة  ا عن تصرفا م ذلك باستجواب احلكومة وأجهز

تمع   .النتائج اليت ختص أفراد ا
 ا ملا هوكما تعين املساءلة مجلة من العمليات واألساليب اليت يتم مبقتضاها التحقق من أن األمور تسري وفقً     

مة، بل القصد منها التحقق من أن األداء خمطط هلا، وضمن أقصى املستطاع، لذلك فهي ليست حتقيقا أو حماك
ا األهداف وفق املعايري املتفق عليها للوصول بالنظام إىل مستوى متميز من الكفاءة  يتم ضمن األطر اليت حدد

وهو ما يتطلب وجود نظام جيد لإلدارة يشتمل على رقابة داخلية للتأكد من حتقق الفاعلية والكفاءة  ،2والفاعلية
ا احلكومة لإلجابة مباشرة عن استفسارات يف خدمة الصاحل  العام، باإلضافة إىل جمموعة من املؤسسات اليت تكو

  .كما تتطلب وضع وترسيخ نظام ملكافحة الفساد يف القطاع العام. الناس
أو داخل  ،ميكن آلليات وضع املسؤولني موضع مساءلة أن تكون فيما بني املؤسسات احلكومية املختلفةو      
سات بني املشرفني واملرؤوسني؛ أو أن تتعدى املؤسسات، مثال عندما يتوجب على مؤسسة وموظفيها املؤس

كن آلليات املساءلة أن تتناول كما مي .اإلجابة مباشرة على أسئلة الزبائن أو كل من هلم مصلحة يف املؤسسة
ا قضايا تبحث يف من هم الذين حيتلون مواقع املسؤولية يف املؤسسات ويف طبيعة تتطلب و . القرارات اليت يتخذو

 .املساءلة وجود حرية معلومات وأصحاب مصلحة قادرين على تنظيم أنفسهم وسيادة القانون
تمع املدين والقطاع اخلاص كما  ومبدأ املساءلة واحملاسبة ال يشمل فقط القطاع العام إمنا يشمل أيضا مؤسسات ا

   .ة الصاحل العام من تعسف واستغالل السياسينييركز على مبدأ فصل اخلاص عن العام، ومحاي
      

                                                   
دراسة مقدمة للحصول على درجة  ،)دراسة تطبيقية على التجربة الليبية( وائل عمران علي ، الرقابة الشعبية آوسيلة لمساءلة اإلدارة العامة   1

  .29: ، ص2008دآتوراه الفلسفة في اإلدارة العامة، آلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 
  .21، ص، 2006اخوار شيدة، عالية خلف ، المساءلة والفاعلية في اإلدارة التربوية،  الطبعة األولى، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان،  2
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م أمَ        ا احملاسبة فتعين خضوع الذين يتولون املناصب العامة للمساءلة القانونية واإلدارية واألخالقية إزاء قرارا
اهلرم يف  وأعماهلم، ويتمثل ذلك مبسؤولية من يشغلون الوظائف العامة أمام مسئوليهم املباشرين، وهكذا حىت قمة

الوزراء ومن هم يف مراتبهم الذين يكونون مسئولني بدورهم أمام اهليئات الرقابية املختلفة القائمة يف  أياملؤسسة، 
  1.النظام السياسي ويف مقدمتها الربملانات اليت تتوىل الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية

م الشفافية والدميقراطية، وحتقيق االلتزام بالتنفيذ الصحيح وتظهر أمهية املساءلة واحملاسبة من خالل ارتباطهما بقي
واملالئم للسياسات العامة، من خالل التوضيح املعقول واملقبول لتحمل مسؤولية نتائج األعمال، ما يعين انه جيب 

  .أن تكون هذه األخرية واضحة وحمددة، كعقد متفق عليه حيتوي على معايري حمددة
  

  :حصر أهداف املساءلة يف النقاط الثالثة التاليةميكن : أهداف المساءلة - ب
حبيث تشكل املساءلة إحدى آليات ضبط األداء، لضمان حسن : كوسيلة للرقابة والتحكم المساءلة  -

 .منع إساءة استخدام السلطة االستخدام أو
حبيث تشكل وسيلة يضمن املواطنون واملشرعون والرؤساء من خالهلا : المساءلة كنوع من الضمان -

حسن االلتزام بالقانون من قبل املمارسني للسلطة العامة يف جمال اخلدمة العامة، ومراعاة األولويات يف 
 .استغالل املصادر

فعند حتقيق اهلدفني السابقني تكون املساءلة أداة خلفض السلبية : المساءلة كعملية للتحسين المستمر -
ا أن تؤدي أاملوظفني للبحث وجتنب األعمال اليت من شا لدى املسؤولني و ا مسبقً يف األداء، وختلق استعدادً 

توسع أكثر من معناه اجلوهري  إىل تلك األنواع من األخطاء لتالفيها، وبذلك يكون مفهوم املساءلة قد
  .املتضمن التقدمي للمساءلة واحملاسبة آو إيقاع العقوبة

  

  .ةـالمشارك :اـثانيً 
ا، فالقدرة على املشاركة يف اختاذ يركز احلكم الراشد على املشاركة واليت     تعد هدف امنائي جوهري يف حد ذا

مر ما تعلق األ إذاخاصة  نسانلإلساسية، تعىن بزيادة اخليارات املتاحة األ اإلنسانالقرارات هي حق من حقوق 
تمع املمثلة متثيالً    .قلياتا كالفقراء والنساء واألناقصً  بشرائح ا

  

تمع الدميقراطي، وتعين املشاركة يعترب مفهوم : هامفهوم  - 1 تلك العملية اليت املشاركة شديد االرتباط با
تمع املشاركة الفعالة يف اختاذ القرار واليت تضمن حرية الرأي والتعبري واملعايري  تضمن جلميع الفاعلني يف ا

املشاركة يف والقطاع اخلاص اليت ختول للمواطنني  اآللياتمجيع  األساسية حلقوق اإلنسان، كما تعين املشاركة
 أعماليف  التأثري إىل األطرافيسعى من خالهلا هؤالء  األنشطة احلكم، وتقوم على جمموعة من إدارةعملية 

يف اختيار  بالتأثريبطريقة غري مباشرة  أويف صياغة السياسة العامة وتطبيقها،  بالتأثريمباشرة  اإمَ احلكومة، 

                                                   
  .36: ظمة الشفافية الدولية، نظام النزاهة العربي في مواجهة الفساد، المرآز اللبناني للدراسات، بيروت، بدون سنة نشر، صمن 1
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تمع  إىلعرب االنضمام  أوفقد تكون عرب االقرتاع،  أشكالشاركة عدة امل وتأخذ ،الرمسيني املسئولني منظمات ا
  1.قطاع اخلدمات العامة إدارةعرب املسامهة يف  أواملدين، 

  

 األنظمة الدميقراطية لدى فعالة قنوات وجود يتطلب للكافة الشاملة املشاركة تعزيز إن: أشكال المشاركة  - 2
 خالل من مصاحله وتعزيز العامة، احلياة واملشاركة يف ونزيهة، حرة انتخابات يف بصوته اإلدالء مواطن لكل تتيح

تمع املدين ومنظمات السياسية األحزاب  للناس ميكن املتعددة، القنوات هذه خالل فمن .التطوعي والعمل ا
أفعاهلم، هلذا  عن وماتاملنتخبني واحلك املمثلني ومساءلة احلكوميني، املسؤولني على والضغط عن مطالبهم، التعبري

  :تاخذ املشاركة عدة اشكال امهها
   

وهو ما . للمواطنني دور فعال يف إدارة شؤون جمتمعهم أن يكونتعين و :مباشرةالمشاركة المواطنون  -  أ
فرص كافية ومتساوية لعرض قضاياهم، والتعبري عن مصاحلهم، وإعالن  )ذكور وإناث(يقتضي أن تتاح لكل الناس 

الربامج  ويف 2.ائج املتوقعة من قرارات معينة، كما تتاح هلم فرص حقيقية للتأثري يف عملية صنع القراررأيهم يف النت
 الرأي وإبداءالتصويت  إما عن طريقويكون ذلك ، و السياسات و القرارات الصادرة عن مؤسسات الدولة

الس التمثيلية املنتخبة دميقراطياً  أو ،مباشرة تمع املدين اليت متارس الضغط  أو عرب االنضمام ،عرب ا ملنظمات ا
  .على احلكومة، أو عرب املشاركة يف النقاشات اليت متس مصاحلهم ومصلحة وطنهم

 إىلجل التوصل أمشاركة املواطنني مبنية على الدميقراطية واليت تعين جمموعة التدابري املؤسسية اليت تتخذ من و 
  األصواتسلطة اختاذ القرار عن طريق التنافس على  األفرادالقرارات السياسية اليت يكتسب من خالهلا 

م األفراديف مقدمتها ضمان حقوق  يأيتاليت  األساسية، وتتميز مبجموعة من السمات )النتخابا(  3.وحريا
تمع  أفراد عدد من ربيف ظل الالمركزية اليت تسمح مبشاركة اك أكثر املواطننيوتتعزز مشاركة   بأفكارهماحمللي ا

م       .وجهودهم يف تنمية جمتمعا
من خالل اختيار ممثلني هلم سواء على املستوى الوطين كالسلطة كما تكون مشاركة املواطنون غري مباشرة    

وازنة العامة للدولة، وتعد هذه امل إقرارالتشريعية اليت توكل هلا مهمات عديدة منها سن القوانني والتشريعات، و 
املوازنة  أولوياتعلى  اإلمجاعوهي الضامن لتحقيق  ،ا من مظاهرهامعايري الدميقراطية ومظهرً  ا مناملشاركة معيارً 

م احمللية،  إلدارةكما تكون من خالل اختيار ممثلني على املستوى احمللي لتحقيق الصاحل العام للمجتمع،    أوشؤو
تمع املدين واليت تعد هي  املشاركة يف احلياة السياسية  أشكالمن  شكالً  األخرىمن خالل منظمات ا

م ومستقبلهم مباشرة وتعد مس .واالقتصادية للمواطنني م وحبيا تم مشاركة املواطنون بالتنمية اليت تتعلق  لة أو
ا تبحث يف شكل التنمية اليت ختصهم، وباملستويات اليت ينبغي أن تكون عليها التنمية، ومن  جل أحيوية هلم أل

                                                   
  .58: ، ص2010، مطبعة السفير، األردن، )إطار نظري( أمين مشاقبة ، المعتصم باهللا علوي، اإلصالح السياسي والحكم الرشيد   1
،  2001،دار الشروق، الطبعة الثانية، جمهورية مصر العربية، "دراسة في مفهوم التنمية ومؤشراتها"في عالم متغير العيسوي، التنمية إبراهيم 2

  .37:ص
منشورة  لمياء محمد المغربي، الديمقراطية وأثرها على التنمية االقتصادية واالجتماعية دراسة حالة الهند، اندونيسيا، مصر، رسالة دآتوراه غير  3
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أن تتاح هلم الفرص املالئمة للتمكن من املشاركة يف القرارات االقتصادية والسياسية  الوصول إىل ذلك جيب
ا  من خالل متثيلهم يف هياكل  وإما ،مباشرة إماواالجتماعية، اليت تنعكس على املسائل املتعلقة بالتنمية اليت يريدو

  1.صنع القرار وآليات
ورسم السياسات احلكومية جتنب العديد من  إعداداطنني يف مشاركة املو أن  إىل اإلشارةجتدر  األخريويف     

  .وعدم الثقة باحلكومة والتظاهرات والفوضى كاإلضرابات إشراكهماملشاكل املستقبلية اليت قد تنجر عن عدم 
  

يعد القطاع اخلاص كما يعد احلكم الراشد سبيال لتحقيق التنمية املستدامة،    :مشاركة القطاع الخاص -  ب
حنو اقتصاد غلب دول العامل أا من هذا الرتابط وبعدما اجتهت ، وانطالقً هذه التنميةيف حتقيق  اأساسيً ا شريكً 
حيث اخلوصصة  آلياتمن خالل . يف إدارة اقتصاديات الكثري من الدولا ا كبريً للقطاع اخلاص دورً  أصبح، السوق

كقطاعات التعليم   .ا على الدولة فقطرً بعض املرافق العامة اليت كانت يف وقت مضى حك إلدارةالفرصة  هؤ إعطامت 
العاملية اليوم يف ظل العوملة واتساع نطاق استخدام تكنولوجيا  األسواقاتساع نطاق  أنوالصحة وغريها، كما 

  .ا للتنافسية العالية ملنتجاته وخدماتهالفرصة للقطاع اخلاص نظرً  أتاحاملعلومات 
 نتيجة لتحرير التجارة ملوتعميق املنافسة يف العا األسواقدماج مما عزز من تفعيل دور القطاع اخلاص زيادة انو 

 إدارةالقطاع اخلاص يف  إشراكيف الوقت احلايل  أصبح، هلذا وغريها رأمسال أوالسلع  أوالعاملية سواء يف اخلدمات 
 وإنتاجيةتفوق كفاية لو ، من جهة والنمو االقتصادي أنشطتها نتيجة العالقة االجيابية والقوية بني ضروريً  اأمرً احلكم 
  .أخرىمن جهة استثمارات القطاع العام يف بعض الدول  وإنتاجيةعلى كفاية ه استثمارات

  

تمع املدين متنوعة وكثرية ختتلف من بلد  إن :مشاركة مؤسسات المجتمع المدني -  ت  آخر إىلمؤسسات ا
 األعمالرجال ( جلمعيات والصحافة واالحتادات، واملؤسسات التطوعية وا اإلعالميةتشمل املؤسسات 

، وكلها خارج نطاق القطاع ....واجلمعيات املهنية، اجلمعيات الدينية، ومجعيات محاية املستهلك...) الشباب،
تمع املدين  ذا ميثل ا تمع املدين منظمات وتضطلع ،املال االجتماعي رأسالعام، و  العمل من كبري جبزء ا

 من عدد وقد شكل. واجلماعات األفرادحقوق  محاية إىل يهدف والذي تنظيموال التطوع القائم على االجتماعي
 مشكالت اقتصادية واجتماعية، معاجلة يف أطرا للمشاركة العامة والتعاونية، اخلريية اجلمعيات مثل املنظمات، هذه

تمع منظمات من البعض وساهم. اخلدمات والرعاية توفري يف واملسامهة  الراشد كماحل قضايا يف املدين ا
 أنشطة يف اآلخر البعض فيما ساهم واالجتماعي، السياسي اإلصالح دعم جهود خالل من وذلك والدميقراطية،

 الدفاع جمال يف اخنرط من ومنهم ملّحة، تنموية وسياسات حول  قضايا العام الرأي وتعبئة واملراقبة العامة الدعوة
 الفئات من وغريها اإلعاقات ذوي واألشخاص  والطفل رأةامل وحقوق واملدنية، السياسية اإلنسانحقوق  عن

كما ينصب دوره بصورة خاصة على تسهيل التفاعل السياسي واالجتماعي، وحتريك اجلماعات من    .املعّرضة
تمع للمشاركة يف الفعاليات االقتصادية واالجتماعية والسياسية   2.أفراد ا

                                                   
 .15: ، ص2002صاموئيل عبود، افكار حول قضايا المشارآة الشعبية بالتنمية في سوريا، سلسلة الرضا للنشر، دمشق،  1
  .69: ، ص2009باسل البستاني، جدلية نهج التنمية البشرية المستدامة منابع التكوين وموانع التمكين، مرآز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  2
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االت أبرز يلي فيماو  تمعمن لتدخل احملورية ا  1:املدين ظمات ا
 والدفاع؛ والدعوة التوعية محالت وتنظيم اخلدمات توفري يف املشاركة -
 املعلومات؛ ونشر التنمية برامج وإدارةاملؤسسية  القدرات بناء -
 الصغرية؛ والقروض املعيشي الدعم وتامني وسائل الفقر مكافحة -
 من االحنراف؛ ألشكالواملعّرضة  هّمشةامل الفئات ودعم ومشاركتها مكانتها وتعزيز باملرأة النهوض -
 ؛املوارد استخدام وترشيد البيئة محاية -

تمع املدين هذا  يقوم البنك األمريكي الدويل للتنمية بفتح عملية حوار مستمرة وعمل  إذوتتعدى مشاركة ا
تمع املدين ومؤسسات لتصميم ) ة والدوليةاحمللي( التنمية املاحنة  عالقات بني احلكومات الوطنية ومنظمات ا

تمع املدين، وخلق صيغة قانونية وحكومية قوية حتسني  وتنفيذ برامج التنمية االجتماعية وذلك من خالل تقوية ا
تمع املدين، كما يتفاعل البنك الدويل يف جمال  تمع املدين، خلق شراكة بني احلكومة وا القبول لقطاع منظمات ا

تمع املدين يف كافة  من أالفالتنمية الدولية مع  ل يتسه: العامل من خالل رسائل ثالث هي أحناءمنظمات ا
تمع املدين واحلكومات عن طريق تقدمي املوارد والتدريب واملساندة الفنية والتشاور مع  البنك للحوار بني ا

تمع املدين بش تمع املدين لتقدمي ا منظماتن القضايا والسياسات والربامج، القيام بشركات مع أمنظمات ا
  2 .اخلدمات واملساعدات

بشكل جيد لفض النزاعات  جمتمع مدين نشيط ومثقف ومتشبع بالقيم يكون مؤهالً  وإشراكوجود  أنكما     
ويكون  ،3ويرفع من شفافية النظام السياسي ويقوي من سالمة حكم القانون واملساءلةالعنف،  إىلدون اللجوء 

  .الفساد ويف توفري مناخ مالئم للتنمية اليت يسعى لتحقيقها احلكم الراشد يف مكافحة أساسياً  اً طرف
       

  . انونـالق حكم :اًـ ثالث
التنمية وتعزيز  لتحقيق أساسية وسيلة اعتباره نتيجة العاملية الواجهة إىل" القانون حكم" مفهوم صعد    

األمم املتحدة  ملنظمة العام األمني قال حىت يةالدول الشرعية من يتجزأ ال وجزءا بل جمتمع أي يف الدميقراطية
 حكم أمهية مفهوم وبرغم لكن، ".املنظمة مهمة صميم يف هو القانون حكم مفهوم إن"السابق كويف عنان 

 التعبري اليوم هذا ال يزال حلد العامل، حول واالقتصادية والقانونية السياسية األوساط يف الشديد ورواجه القانون
 .إىل تطبيقه الداعية اجلهات مضمونه باختالف خيتلف يكاد إذ اوالتباسً  غموًضا أكثر
ا اإلنسان حقوق على للمصطلح فهمها يف تركز املتحدة فاألمم      ينصرف تركيز البنك فيما الواسعة، بصور

 وفعالية ية،العقود، ومحاية امللك كتنفيذ أخرى نواح إىل العاملية التجارة ومنظمة الدويل النقد وصندوق الدويل

                                                   
  ، على الموقع 05:مشارآة المجتمع المدني في عمليات السياسات العامة، ص  ، تعزيزأسياالمتحدة، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي  األمم 1
 a.pdf-TP1-10-ormation/publications/edit/upload/sddhttp://www.escwa.un.org/inf  11/02/2010بتاريخ  
الحكم الراشد " مهدي محمد القصاص، دور المجتمع المدني في تنمية الوعي السياسي وتحقيق الحكم الراشد، الملتقى الدولي السادس تحت عنوان  2

  .05:  ودوره في التنمية المستدامة ، مرجع سابق، ص
 .59:مشاقبة، المعتصم باهللا علوي، مرجع سابق، ص أمين 3
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 صياغتها متت اليت يف املعايري والتعريفات االختالف هذا .التجاري االنفتاح سياسات مع القوانني واتساق القضاء
  1.أبعاًدا جديدة ويكسبه يغين املفهوم االقتصاد وعوملة اإلنسان حقوق عوملة ظل يف

  

قانون وسيادته على اجلميع دون وجود بنية قانونية مستقرة، ومرجعية للحبكم القانون يقصد  :مفهومه - 1
وهو اإلطار الذي ينظم العالقات بني املواطنني من جهة  ،استثناء، انطالقا من حقوق اإلنسان بشكل أساسي

وبني الدولة من جهة ثانية، كما انه ينظم العالقات بني مؤسسات الدولة، وحيرتم فصل السلطات واستقاللية 
وكل هذا يتطلب وضوح  .راطية وعلى حتقيق العدالة واملساواة بني املواطننيالقضاء، وهذا يعمل على إعالء الدميق

  .القوانني وشفافيتها وانسجامها يف التطبيق
لقوانني اليت حتكم النشاطات االقتصادية خاصة بعد التوجه حنو اقتصاد السوق ا ينطبق علىونفس الشيء    

وعليه يرتتب ضرورة توفري اإلطار  .ط نشاط القطاع اخلاصثبتن ال أهو املصلحة العامة و ها فينبغي أن يكون جوهر 
القانوين املناسب الذي يوفر احلماية للمعامالت االقتصادية وحسن سريها واستقرارها، لذلك فان الدولة تتدخل 
لوضع نظام قانوين سليم حيمي احلقوق ويضمن العقود، مبا يف ذلك إقامة نظام قضائي وتنفيذي فعال وهكذا 

انون أداة رئيسية يف اإلدارة االقتصادية يوفر االستقرار االقتصادي واملايل ويتيح فرص العمل ويشجع يصبح الق
  2.االستثمار واالدخار

نظام عدالة نافذ، نزيه، منصف، وحكومة متثيلية ويعرب : يوصف حكم القانون بعناصره األساسية واملتمثلة يفو     
لناجعة والنافذة واحلكومة اليت تطبق القوانني بشكل عادل ومنصف عية والقضائية ايشر تعن تالزم األنظمة ال

  3.وبالتساوي على مجيع األفراد
  

  4:ميكن تلخيصها يف النقاط التالية :الخصائص الرئيسية لحكم القانون  - 2
 العام والكيانات والقطاعان واملؤسسات األشخاص مجيع يكون فيه للحكم مبدأ سيادة القانون إىل تشري -

 يف وحيتكم بالتساوي على اجلميع وتطبق ا،علنً  صادرة قوانني أمام مسؤولني ها،تالدولة ذا ذلك يف امب واخلاص،
 كذلك اختاذ املبدأ هذا ويقتضي، حلقوق اإلنسان الدولية واملعايري القواعد مع وتتفق مستقل، إىل قضاء إطارها
 تطبيق يف والعدل أمام القانون، واملسؤولية لقانون،أمام ا واملساواة القانون، سيادة مببادئ االلتزام لكفالة تدابري

                                                   
،المرآز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة، )2006-2005(عادل عبد اللطيف، ورقة مقدمة ضمن  ندوة حكم القانون، لقاءات ومحاضرات  1

  : على الموقع .47:،  ص2006
http://www.arabruleoflaw.com/files/the_rule_of_law_meetings_and_lectures_book.pdf     تاريخ االطالع

11/02/2011.  
  .101: حازم الببالوي، مرجع سابق، ص  2

 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. 

  :على الموقع  .15: ، ص2005امج األمم المتحدة اإلنمائي، واشنطن، غالب غانم، حكم القانون، برن 4
http://www.arabruleoflaw.com/Files/pdf2008/CompleteBook.pdf    03/03/2011تم االطالع بتاريخ.  
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 اإلجرائية والشفافية التعسف وجتنب القانوين، صنع القرار، واليقني يف واملشاركة السلطات، بني والفصل القانون،
  1.ةوالقانوني

 .مفهوم عدالة يسلط الضوء على املعاملة املتساوية بني الناس، استنادا إىل معايري وأمهية األصول -
 .تقييد ممارسة السلطة االستنسابية -
 .خذ السوابق القانونية بعني االعتبارأ -
 .عتماد منهجية القانون العامإ -
 ).مبدأ عدم رجعية القوانني( جيب أن يكون التشريع متجها حنو املستقبل ال حنو املاضي  -
 .استقاللية القضاء -
 .نفيذية من قبل السلطة التشريعيةممارسة الربملان للسلطة التشريعية، وتقييد نشاط السلطة الت -
  .وجود أساس أخالقي ضمين مشرتك جلميع القوانني -

ومن خالل ما سبق ميكن القول أن دولة القانون تقوم على عنصرين، سيادة وحكم القانون مبفهومه الواسع 
طرف اجلميع  وخضوع خمتلف األطراف له مبا فيها السلطات العامة، ووجود حماكم تسهر على احرتام القانون من

ا العامة ملبدأ املشروعية مبعناه الواسع  الدستور التشريعات ( وإذا كانت معظم الدول تقبل إخضاع سلطا
فان ذلك يتطلب من جهة أخرى إحداث جهاز قضائي قوي ومستقل يتوافر على مجيع الصالحيات ) والتنظيمات

  2.للقيام بدوره يف الرقابة واملساءلة
  

  .والمساواةالتضمينية : رابعاً 
تلك اآلليات اليت حتدد وحترتم احلقوق األساسية للجميع، وتؤمن وسائل مراجعة التضمينية واملساواة  تعين   

ن تتسىن هلم فرص أيتساوى املواطنون حبقوقهم أمام القانون، و  أنومعاجلة يضمنها حكم القانون، كما تتطلب 

كل من هو معين    إدارة احلكم، وتذهب التضمنية إىل أنَ متساوية ملمارسة هذه احلقوق، ومشاركة املواطنني يف

قادر على فعل  –رجال ونساء، أثرياء وفقراء، سكان الريف وسكان املدن  –بعملية إدارة احلكم ويريد املشاركة به 

 ليةذلك بصورة متساوية، عرب اإلدالء بصوته، عرب املسامهة باملشاورات أو عرب مراقبة هيئات اخلدمات العامة احمل

ا حتمي حقوق اجلميع بنفس احلماسة، وان ال  كما تعين أيضا أن الدولة تعامل الكل على أساس املساواة، وأ

ن اجلميع يتمتع حبقوق املراجعة والتصويب نفسه يف حال ميز أمني اخلدمات العامة، و أميش وال متييز يف ت

                                                   
 :على الموقع .6- 5: ، ص ص2004الصراع، واشنطن،  بعد ومجتمعات ما الصراع مجتمعات في االنتقالية والعدالة انونالق األمم المتحدة، سيادة 1

DF/N0439527.pdf?OpenElementny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/395/27/P‐dds‐http://daccess     تاريخ االطالع
02/03/2011.  
بة،     2 ة والمحاس ة ضمن    عبد اهللا حارس، استقاللية السلطة القضائية الضامن األساسي لتفعيل أنظمة المساءلة والرقاب ة مقدم بحوث ومناقشات   ورق

  .419: ، ص2007مة العربية لمكافحة الفساد ، لبنان، ندوة المساءلة والمحاسبة تشريعاتها والياتها في االقطار العربية، المنظ
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مينية هي اعتماد قوانني وتنظيمات تضمن وتوسع واخلطوة األوىل لتحسني التض ،1املسئولون بني الفرد واآلخر

حق املشاركة  اً نطاق احلقوق واحلريات األساسية للجميع املتعارف عليها عامليا، وهذا يتضمن كما رأينا سابق

املتساوية يف عملية إدارة احلكم وحق املساواة أمام القانون وبالتايل حق املساواة يف املعاملة من قبل اهليئات 

  .، أما اخلطوة الثانية فهي إرساء آليات تضمن احرتام هذه القوانني والتنظيماتاحلكومية

  .والرؤية اإلستراتيجية االستجابة وبناء التوافق: خامساً 
ستثناء إ أيويقصد باالستجابة قدرة املؤسسات على خدمة وتلبية مصاحل اجلميع يف فرتة زمنية معقولة وبدون   
مصلحة  أفضلتوافق واسع يشكل  إىلالتوفيق بني املصاحل املختلفة للتوصل  التوافق فيعين العمل على اأمَ 

  2.للجماعة
، وينتج هذا فقط عن فهم ثقافة إليهتتعلق بالتنمية البشرية والوصول  األمدويتطلب بناء التوافق رؤى طويلة     

تمعي هلذه الشعوب   .وتاريخ والتكوين ا
   

امفهوم احلكم الراشد، حسب و أما الرؤية اإلسرتاتيجية     تتحدد مبفهوم التنمية بالشراكة بني مؤسسات  فإ
تمعي من جهة وأفراده من جهة أخرى  الدولة والقطاع اخلاص من خالل خطط بعيدة املدى لتطوير العمل ا

فيجب  والعمل على التنمية البشرية، وحىت يتم حتقيق النتائج االجيابية يف رسم اخلطط ضمن إطار احلكم الراشد
الرؤية تعين  كما. األخذ بعني االعتبار املتغريات الداخلية واخلارجية ودراسة املخاطر وحماولة وضع احللول

فيما يتعلق باحلكم الراشد والتنمية  األجلا وطويل عريضً  ميتلك القادة واجلمهور العام منظوراً  أناإلسرتاتيجية 
فهم للتعقيدات التارخيية يكون هناك  أنذه التنمية، كما ينبغي مبا هو مطلوب هل اإلحساسالبشرية املستدامة، مع 

  3.والثقافية واالجتماعية املركبة هلذا املنظور
 

ومها التمكني والالمركزية  احلكم الراشد، مهمني ارتباطا مبفهوم ىل جانب هذه املبادئ هناك مبدئني آخرينإو     
يئة املشروعة األهداف تنفيذ متابعة نم املواطنني متكني والتخويل إىل حيث يشري التمكني  اليت البيئة الضرورية و

 اإلدارية للمستويات الكافية التنفيذية الصالحيات إعطاء الالمركزية فتعين أما .الرفاه مستوى زيادة من متكنهم
 .واإلشرافالتشريعات  وإصدار السياسات رسم على العليا دور اإلدارة واقتصار احمللية وخصوًصا اإلدارة األدىن

  :التايل املخططوميكن إعطاء تلخيص ملعايري احلكم الراشد من خالل 

                                                   
، أطروحة دآتوراه، آلية العلوم االقتصادية 2005- 1990التنمية البشرية والتنمية االقتصادية، دراسة حالة الجزائر خالل الفترة  علي حميدوش، 1

 .10: ، ص2005/2006وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
من  2006، جويلية 92الحكم الصالح في الوطن العربي قراءة تحليلية، مجلة علوم إنسانية ، السنة الرابعة، العدد  نوزان عبد الرحمان الهيتي، 2

 .22/03/2010تاريخ االطالع    www.uluminsania.net موقع االنترنيت 
، 1997كم لخدمة التنمية البشرية المستدامة، وثيقة للسياسات العامة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، يناير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، إدارة الح  3
  .03/03/2010بتاريخ   a.pdf-ce/undppolicydoc97http://www.pogar.org/publications/other/undp/governan 10   :ص
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  الباحث إعداد: المصدر

ا ملعاجلة ا معياريً احلكم الرشيد يقدم بعدً  إىلالتحول من مفهوم احلكم  أنومن خالل ما سبق ميكن القول      
ا على عملية صياغة السياسات وصنع القرارات العامة ويتجاوز احلكم اجليد تفرض شروطً  فأجندة، نوعية احلكم

الشرعية والفعالية والكفاءة لتوجيه السياسة  إطاراحلكم الرشيد قدرة القطاع العام يف توجيه القواعد اليت ختلق 
املشاركة الفعالة  إىلة واملساءلة والعدالة، وتدعو الشؤون العامة بطريقة تتسم بالشفافي بإدارة األمريتعلق  إذالعامة، 

، والفصل الواضح بني السلطات الثالث يف يف صنع السياسات العامة، وغلبة سيادة القانون والقضاء املستقل
وهو األمر الذي جعل احلكم اآلن أكثر مشوال ودميقراطية ومشاركة مما كان ، الدولة، وتفعيل وكاالت وهيئات الرقابة

يف املاضي، ومل تعد الدولة الطرف الوحيد الفاعل يف اختاذ القرار وتقدمي اخلدمات،  فأصبح هناك شركاء هلا  عليه
تمع املدين   .وهم القطاع اخلاص وا

  

ومؤشر   مؤشر لنوعية اإلدارة يف القطاع العام: نه لقياس إدارة احلكم هناك مكونان أساسيانأجتدر اإلشارة      
ا وحكم القانون ومحاية حقوق امللكية ومستوى  للمساءلة العامة، ويقيس املؤشر األول فعالية البريوقراطية وكفاء

الفساد ونوعية التنظيمات واليات املساءلة الداخلية، والثاين وهو مؤشر املساءلة العامة يقيس مدى انفتاح 
   1.كومة وحرية الصحافةاملؤسسات السياسية ومستوى املشاركة واحرتام احلريات العامة وشفافية احل

  
  
 
 

                                                   
إدارة حكم أفضل ألجل التنمية في الشرق االوسط وشمال إفريقيا  تحسين "البنك الدولي، تقرير عن التنمية في الشرق األوسط وشمال إفريقيا  1

  .34: ، ص2004، دار الساقي، بيروت، "التضمينية والمساءلة

 الشفافية

  احلكم 
 الرشيد

المساءلة 

التضمينية 
ة ل

ابة وبناء االستج
 التوافق

 حكم القانون

 المشاركة
 اإلستراتيجيةالرؤية 

 معايير الحكم الرشيد )  3- 1(رقم  المخطط

 الالمركزية والتمكين
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  .ة المستدامةـد والتنميـالحكم الراش: نيالمبحث الثا
ن احلكم الراشد هو الضامن لتحويل التنمية املستدامة ألالنمو و هناك عالقة وطيدة ما بني احلكم الراشد و      

 أنكم جيدة، كما ال ميكن ح إدارةمستدامة، فال ميكن تصور تنمية مستدامة بدون وجود  إنسانيةتنمية  إىلالنمو 
  .استدامة التنمية البشرية واالقتصادية واالجتماعية إىلا ما مل يؤدي يكون احلكم رشيدً 

وتشري مسوح وحبوث أجريت حول الرتابط بني احلكم الراشد والتنمية إىل وجود عالقة اجيابية قوية بني هذين     
ا البنك الدويل خلصت إىل أن حدوث حتسن مبقدار احنراف معياري واحد يف قياس  املتغريين، ومنها دراسة قام 

أساسي من قياسات احلكم، مثل حكم القانون، ينجم عنها ازدياد دخل الفرد إىل ما يرتاوح بني ضعفني إىل أربعة 
أضعاف، كما ينجم عنه اخنفاض وفيات الرضع بنفس املقدار، وارتفاع مستويات اإلملام بالقراءة والكتابة بنسبة 

  1.%25و % 15اوح بني ترت 
 

  .د والتنمية، المفاهيم واالتجاهات النظريةاشالحكم الر : المطلب األول
مفهوم احلكم الراشد ومكوناته ومعايريه سوف نركز يف  إىلمن هذا الفصل  بعدما تطرقنا يف املبحث السابق    

  .ة وعالقتها باحلكم الراشدهذا املبحث على التنمية املستدام
  

  .يم عامة حول النمو والتنميةمفاه: أوال
هناك اختالف جوهري بني مصطلح النمو ومصطلح التنمية فال ميكن استخدامهما للداللة على نفس     

  .الشيء، لذا ينبغي حتديد مفهوم كل منهما بدقة
  

هو الزيادة الكمية يف متوسط الدخل الفردي احلقيقي الذي ال يرتبط بالضرورة  :مفهوم النمو االقتصادي - 1
     2.اجتماعية أوحبدوث تغيريات هيكلية اقتصادية 

الناتج القومي فعندما  أونصيب الفرد منه  أوارتفاع الدخل القومي  إىلكما يشري اصطالح النمو االقتصادي     
  3.، فان ذلك يسمى بالنمو االقتصادياألشكالشكل من  بأيمن السلع واخلدمات يف دولة ما،  اإلنتاجيزيد 

النمو  إىل لإلشارةميكن استخدامه  األول: ينطوي تعبري التنمية على معنيني :ية االقتصاديةمفهوم التنم - 2
يتولد عن  اإلطاراالقتصادي الذي يتبعه حتسني يف توزيع الرفاهية املادية يف الدول ذات الدخل املنخفض، ويف هذا 

ت ذات الدخل املنخفض، وحيدث النمو االقتصادي حتسني التغذية، اخلدمات الصحية والتعليم لدى العائال
   .، ويرتفع مستوى املعيشةاألطفالاخنفاض معدل الوفيات خاصة 

                                                   
  .50: ، ص2003قتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، الحكم السليم تحسين اإلدارة الكلية في منطقة االسكوا، نيويورك، األمم المتحدة، اللجنة اال 1

01/75/img/I0300175.pdf?OpenElementny.un.org/doc/UNDOC/GEN/I03/0‐dds‐http://documents  تاريخ االطالع
22/03/2011.  

  .17،18:ص،  2003بيروت،  العيسوي، التنمية في عالم متغير، دراسة في مفهوم التنمية ومؤشراتها، دار الشروق ، الطبعة الثالثة، إبراهيم  2
، اقتصاديات التنمية ، دار المريخ للنشر، المملكة العربية السعودية، مالكولم جبلز واخرون، تعريب طه عبد اهللا منصورو عبد العظيم مصطفى  3

  .31:ص ،1995
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الطارئ، النافعة  أوأما املعىن الثاين فيمكن استخدامه بصورة تقنية لإلشارة إىل كل اآلثار املعقدة للنمو املراد     
 إضافةالتحوالت يف هيكل التشغيل،  أو إنتاجهاالسلع املنتجة وطرق  أصنافاملضرة، احليادية منها كالتحوالت يف 

اخل ...التحوالت يف معدالت النمو السكاين، التجارة اخلارجية  التمدن، إىل لإلشارةذلك ميكن استخدامه  إىل
  1.ويف توزيع الرفاهية املادية

ب الفرد منه بل فالتنمية االقتصادية إذا ال تقتصر فقط على حدوث زيادة يف الدخل احلقيقي ويف متوسط نصي  
تتضمن إىل جانب ذلك حدوث تغري جذري يف هيكل اإلنتاج ويف البنيان االقتصادي للمجتمع وتطوير وسائل 
وطرق اإلنتاج، وأيضا تغري يف هيكل العمالة وتغري أنواع السلع املنتجة، كما تتضمن أيضا تغري اإلطار االجتماعي 

 2.والثقايف للمجتمع
ا عمليات توسيع اخليارات املتاحة للناس وهذه فالتنمية البشرية  أما    تعرف كما جاء يف تقارير األمم املتحدة بأ

العيش حياة طويلة وصحية، احلصول على املعارف، احلصول على املوارد الضرورية لتوفري مستوى : اخليارات هي
  3.املعيشة املناسب

  

  .األهداف الجوهرية الثالث للتنمية: ثانيا
االتنمية هي حقيقة مادية ملموسة، كما  أنتج نستن أننستطيع   تمع وسائل أحالة نفسية واليت فيها قد  أ من ا

تمعات جيب   اوأيً ، أفضلاحلصول على حياة  كانت املكونات احملددة لتلك احلياة الفضلى، فان التنمية يف كل ا
  4 :التالية األهدافواحد من  األقليتوافر فيها على  أن

  .واألمنوالسكن  ءالضرورية للحياة مثل الغذا األساسيةتوزيع السلع و  إتاحةزيادة  -
 واإلنسانيةكرب بالقيم الثقافية أواهتمام  أفضلكرب وتعليم أرفع مستوى املعيشة متضمنا توفري فرص عمل  -

اواليت ال تؤدي فقط لتحسني الرفاهية املادية بل  عزة نفس على املستوى الفردي بشكل   أيضاسوف تولد  أ
 .بريك
، وذلك عن طريق ختليصهم من واألمم لألفراداملتاحة  واالجتماعيةتوسيع نطاق االختيارات االقتصادية  -

م مع الناس والدول، بل   واملأساةحتريرهم من قوى اجلهل  أيضاالعبودية واالعتمادية، وليس فقط يف عالقا
  .اإلنسانية

: التغريات يف جانب العرض أهمومن  ،الطلب أوالعرض  التنمية العديد من املتغريات سواء يف جانبتتضمن و   
جديدة حتسني  إنتاج أساليب إدخالاملال، تزايد السكان،  رأساكتشاف موارد جديدة، التوسع يف جتميع 

حجم السكان وتركيبته : التغريات من جانب الطلب فهي أهم اأمَ والتنظيمية،  اإلداريةاملهارات وتطوير القدرات 

                                                   
1 Everette.hagen, économie du développement, economica, paris,1982,p :11. 

  .122: ، ص2009جامعة، القاهرة، للتنمية االقتصادية والقومية في البلدان العربية، مؤسسة شباب ال اإلستراتيجيةهشام محمود االقداحي، معالم   2
 .128: ، ص2007مدحت القريشي، التنمية االقتصادية، نظريات وسياسات وموضوعات، دار وائل للنشر، األردن،  3
، 2006تودارو، ترجمة محمود حسن حسني و محمود حامد محمود عبد الرزاق، التنمية االقتصادية، دار المريخ للنشر ، السعودية، -ميشيل ب 4

 .58.59 :ص
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النمو االقتصادي فليس غاية يف  أما، 1، التغريات املؤسسية األخرىاألذواقى الدخل ومنط توزيعه، العمرية، مستو 
 أنعلى  1996تقرير التنمية البشرية لعام  أوضححد ذاته، بل انه وسيلة لتحقيق التنمية البشرية املستدامة، وقد 

  .مة والقضاء على الفقر التنمية البشرية املستدا إىل آليةالنمو االقتصادي ال يؤدي بصورة 
  

  .وعالقتها بالحكم الرشيد مفهومها، عناصرها،التنمية المستدامة : الثاني المطلب
مـن القـرن املاضـي ومطلـع  األخـريينا كبريا علـى الصـعيد العـاملي خـالل العقـدين شهد موضوع التنمية املستدامة تطورً 

العامليـــة الـــيت عاجلـــت قضـــايا البيئـــة والتنميـــة االقتصـــادية  انعقـــدت العديـــد مـــن القمـــم واملـــؤمترات إذ، ديـــدةاجل األلفيـــة
 أعمــالونــتج عنهــا جــدول  1992الــيت عقــدت يف الربازيــل ســنة  األرضواالجتماعيــة، ولعــل البدايــة كانــت مــن قمــة 

قمــــــة "القـــــرن احلـــــادي والعشـــــرين اخلـــــاص بالتنميـــــة املســـــتدامة، مث جـــــاء انعقـــــاد املـــــؤمتر العـــــاملي للتنميـــــة املســـــتدامة 
ـدف مسـاعدة  أمهيـةعلـى  أكـدوالـذي  إفريقياجبنوب  2002سنة " سبورغجوهان تطـوير مؤشـرات التنميـة املسـتدامة 

 إلدارةهذه السياسات بانتهاج الدول  ترتبطوقد اصانعي القرار يف تبين سياسات تضمن حتقيق التنمية املستدامة، 
الـذين  األفـراد، ومتكـني ظمـات غـري حكوميـةمـن جمتمـع مـدين ومن الفاعلني يف التنميـة إشراكحكم جيدة من خالل 

م مــن املشــاركة يف اختــاذ القــرار موحتديــد  يعــانون مــن الفقــر ومنظمــا  أشــكال، وتعزيــز املســاواة وحماربــة كــل أولويــا
   . الشفافية واملساءلة يف برامج التنمية املنتهجة وإرساءالتمييز، 

  

 .وأهدافها عناصرها، التنمية المستدامة مفهوم :أوال
  

ـا بعـد انعقـاد مـؤمتر مل يكن مصطلح التنمية املستدامة معروفً  :المفهوم - 1 ا عند عامة الناس بالدرجة الـيت عـرف 
ومنـذ   كبـرية  إعالميـةوالـذي حضـي بدعايـة  1992يف ريودجيـانريو عـام ) األرضقمـة ( املتحـدة للبيئـة والتنميـة  األمـم

من قبل املنظمات واهليئات احلكومية وغري احلكومية ومـن  اً اسعو  اً ذلك الوقت القى مفهوم التنمية املستدامة اهتمام
لــذا ســنركز علــى ، ووردت تعريفــات عديــدة هلــذا املصــطلح ملســتوى العــامطــرف الكتــاب واملفكــرين والبــاحثني علــى 

ـا مـن بيئيـني واقتصـاديني وحـىت علمـاء مفهومها العلمي واالقتصادي، نظرً  ا الختالفها حسب ختصصـات املهتمـني 
 .جتماعاال

 

تعـىن  –*لجنـة بروتنالنـد -لتنمية املستدامة حسـب تعريـف اللجنـة العامليـة للبيئـة والتنميـة ا :المفهوم العلمي -  أ
التنمية اليت تستجيب أو تليب احتياجات األجيال احلاضرة دون أن تؤدي إىل تدمري قدرة األجيـال املقبلـة علـى تلبيـة 

ا اخلاصة   2.احتياجا

                                                   
  .180: ، عمان ، األردن، ص2006 األولىفليح حسن خلف، التنمية والتخطيط االقتصادي، عالم الكتاب الحديث، الطبعة  1
  .1987التي ترأست اللجنة الدولية حول التنمية والبيئة سنة  الندتالوزيرة األولى النرويجية السابقة السيدة بروند سمي بهذا االسم نسبة إلى *

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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هـو مفهـوم االحتياجـات والسـيما  األول ،ر على اثنني من املفـاهيم الكامنـة يف هـذا املفهـوموقد حرص هذا التقري   
القصـوى هلـم، والثـاين فكـرة القيـود الـيت تفرضـها قـدرة  األولويـةتعطى  أنالذين ينبغي  للفقراء األساسيةاالحتياجات 

 1.البيئة على تلبية احلاجيات احلالية واملستقبلية
ــا تلــك التنميــة الــيت تســتخدم املــوارد الطبيعيــة دون أن  Websterرت وعــرف قــاموس ويبســ      هــذه التنميــة علــى أ

مـــدير محايـــة البيئـــة  w.ruckels hausتســـمح باســـتنزافها أو تـــدمريها جزئيـــا أو كليـــا، وعرفهـــا ولـــيم رولكـــز هـــاوس 
اعلى  األمريكية درات البيئة، وذلك من منطلق مع ق يتالءمتلك العملية اليت تقر بضرورة حتقيق منو اقتصادي "  أ

 .التنمية االقتصادية واحملافظة على البيئة مها عمليات متكاملة وليست متناقضة أن
 اإلنســـانتســعى لتحســني نوعيــة حيــاة  مــن خـــالل تعريفهــا العلمــي  التنميــة املســتدمية أنوبالتــايل ميكــن القــول     

ا عملية االستخدام للموارد الطبيعية بطريقـة ولكن ليس على حساب البيئة، وهي يف معناها العام ال ختر  ج عن كو
حبيــــث ال يتجــــاوز هــــذا االســــتخدام للمــــوارد معــــدالت جتــــددها الطبيعيــــة وبالــــذات يف حالــــة املــــوارد غــــري  عقالنيــــة،

جانــب حماولــة البحــث عــن بــدائل هلــذه  إىلبالنســبة للمــوارد املتجــددة جيــب الرتشــيد يف اســتخدامها،  أمــااملتجــددة، 
  2.فرتة زمنية ممكنة أطولعليها  اإلبقاءا هلا حملاولة ، لتستخدم رديفً املوارد

 

لقــــد لفــــت علمــــاء االقتصــــاد البيئــــي اهتمــــام علمــــاء االقتصــــاد  :التعريــــف االقتصــــادي للتنميــــة المســــتدامة -  ب
دمات احملافظـــة علـــى اخلـــ وأمهيـــةالبيئيـــة  األصـــولاملتعلقـــة بالتنميـــة، بعـــدة طـــرق تتضـــمن قيمـــة  األفكـــار إىلالتقليـــديني 

 . ال بد منه أمراالبيئة يف مفاهيم التنمية  إشراك أصبحاملال الطبيعي، ومن مث  ورأس األساسيةالبيئية 
ركــز بعــض التعريفــات االقتصــادية للتنميــة املســتدامة علــى اإلدارة املثلــى للمــوارد الطبيعيــة، وذلــك بــالرتكيز علــى ت    
علــى  املــوارد الطبيعيــةونوعيــة دمات اخلــاحملافظــة علــى  شــريطةالتنميــة االقتصــادية،  تعظــيم املكاســب الصــافية مــن"

 .3" مرور الوقت
ـاالتنمية املستدامة  1989وقد عرف االقتصادي الشهري روبرت سولو احلائز على جائزة نوبل لالقتصاد لعام       بأ

انـه عنـدما  وأكـد". اجليـل احلـايلاملقبلـة وتركهـا يف احلالـة الـيت ورثهـا عليهـا  لألجيـال اإلنتاجيـةبالطاقـة  اإلضـرارعدم "
يف االعتبــار لــيس املــوارد الــيت نســتهلكها اليــوم وتلــك الــيت نورثهــا  نأخــذ أننــتكلم علــى االســتدامة فــال منــاص مــن 

تلـك البيئـة  نوعية البيئة الـيت خنلفهـا للمسـتقبل إىلا ا كافيً نوجه اهتمامً  أن أيضاالقادمة فحسب، بل ينبغي  لألجيال
 4.لالقتصاد، مبا يف ذلك املصانع واملعدات والتكنولوجيا السائدة وهيكل املعرفة اإلنتاجيةالطاقة  إمجايلاليت تشمل 

                                                   
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 

، األردنقياسه، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان ،  وأدواتتخطيطها  وأساليبزنط، التنمية المستديمة، فلسفتها  أبوعثمان محمد غنيم، ماجدة   2
  .26،25: ، ص2007

 .53: ، ص2003دوناتو رومانو،  االقتصاد البيئي والتنمية المستدامة، سلسلة المواد التدريبية، المرآز الوطني للسياسات الزراعية ، سوريا ،  3
  .23/02/2011تاريخ االطالع     academy.org/docs/NAPC.pdf‐www.aoعلى الموقع  

للدراسات والبحوث  اإلماراتالعربية المتحدة نموذجا، مرآز  اإلماراتالعام والتطبيقات دولة  اإلطارة المستدامة نوزان عبد الرحمن الهيتي، التنمي 4
  .13: ، ص2009ضبي،  أبو، اإلستراتيجية
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ا توفق بني العنصر البيئي أو الطبيعي مـن ناحيـة والعنصـر      حسب هذا التعريف فإن ميزة التنمية املستدامة هي أ
ا حترص على النم  .و دون إمهال النظام البيئياالجتماعي واالقتصادي من ناحية أخرى، أي أ

اعلى  البنك الدويلعرفها  كما     ـتم بتحقيـق التكـافؤ املتصـل الـذي يضـمن إتاحـة نفـس التنمية تلك « : أ الـيت 
 .»الفرص التنموية احلالية لألجيال القادمة وذلك بضمان ثبات رأس املال الشامل أو زيادته املستمرة عرب الزمن

 

ا فقد عرفتها من خالل حدةهيأة األمم املتأما     تنمية تسمح "  برنامج األمم املتحدة للتنمية و البيئة على ا

ا وقد  .1"بتلبية احتياجات ومتطلبات األجيال احلاضرة دون اإلخالل بقدرة األجيال املقبلة على تلبية احتياجا
ا تعين القضاء على الفقر وضع الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة تفسريات ملفهوم التنمية املستدمية و  املتواصلة بأ

وتدعيم كرامة اإلنسان وإعالء حقوقه، وتوفري فرص متساوية أمام اجلميع عن طريق احلكم الصاحل، والذي ميكن 
  2.عن طريقه ضمان مجيع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية والسياسية

  

: التنميـة أمنـاطالتنميـة املسـتدامة تشـمل كافـة  أنلتعـاريف يتضـح من خالل هذه ا :عناصر التنمية المستدامة - 2
حـق  وحتفـظاجليـل احلـايل،  أفـراداالجتماعية، االقتصادية والثقافية، وهي تنمية مستمرة ومتواصلة تليب حاجيات كل 

ـــال ـــة األجي علـــى عناصـــر ختتلـــف مـــن تعريـــف آلخـــر والســـبب يف ذلـــك هـــو ، وتنطـــوي االســـتدامة القادمـــة يف التنمي
فاالقتصـاديون يركـزون علـى األبعـاد االقتصـادية أو علـى التنميـة كهـدف بينمـا  – اختالف ختصـص مـن قـام بتعريفهـا

، وميكـن تلخـيص عناصـر التنميـة  –يهتم البيئيون بإبراز العناصر البيئة أو اهلجـوم علـى التنميـة باعتبارهـا عـدو البيئـة 
  3 :املستدامة يف النقاط التالية

تمــع  املبــدأ إىلويســتند : العنصــر االقتصــادي - حــد والقضــاء علــى  أقصــى إىلالــذي يقضــي بزيــادة رفــاه ا
حبيث  .كفؤة  للموارد البشرية وبصورة األمثلواالستخدام لموارد الطبيعية ل األمثلستغالل الالفقر من خالل ا

  .لفقراء العامل األساسيةيف تلبية االحتياجات  األولويةتعطى  أنينبغي 
العالقـة بـني الطبيعـة والبشـر، واىل النهـوض برفاهيـة النـاس، وحتسـني سـبل  إىلويشري : اعيالعنصر االجتم -

واحرتام حقـوق  األمنمن معايري  األدىن، والوفاء باحلد واألساسيةاحلصول على اخلدمات الصحية والتعليمية 
لفعليــــة يف صــــنع القــــرار تنميــــة الثقافــــات املختلفــــة، والتنــــوع والتعدديــــة، واملشــــاركة ا إىل، كمــــا يشــــري اإلنســــان

  .ملختلف فئات الشعب
ويتعلق باحلفاظ على قاعدة املوارد املادية والبيولوجية وعلـى الـنظم االيكولوجيـة والنهـوض : العنصر البيئي -
  .ا

 :وألجل حتقيق تنمية مستدامة ينبغي التفاعل ما بني مجيع العناصر السابقة كما يوضحه املخطط التايل
 

                                                   
1    Alaine Beitone et d’autres, Economie, Dalloz, Paris, 2001, P 27.  

من موقع  14: ، ص23/01/2007الصادر بتاريخ  1804لتنمية المستدامة، الحوار المتمدن، العدد وا) الراشد( عبد الحسين شعبان، الحكم الصالح  2
 .15/11/2010تاريخ االطالع            www.ahewar.org/debat/show.art.asp?ald=86703: االنترنيت

  .20. 19: الرحمن الهيتي، مرجع سابق ، صنوزان عبد  3
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  عناصر التنمية المستدامة):4-1(رقم  المخطط

 
  

Source: Nation unies , commission économique pour l’Afrique, op cite, p:15. 
  :للتنمية املستدامة، ميكن تلخيصها يف الشكل التايل إطار أليعناصر رئيسية مكونة  أو أعمدةوهناك عشرة 

 .دامةنهج االست) 5-1(رقم  المخطط
  

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

ا مع مر الزمن، فلم يعد يركـز علـى البعـد مفهوم التنمية املستدامة قد عرف تطورً  أنويتضح من خالل الشكل       
،  اقتصــادية واجتماعيــة وبيئيــة أهــدافعلــى التنميــة املســتدامة بوصــفها عمليــة تشــمل ضــاً أيالبيئــي فحســب، بــل يركــز 

مؤسســية  إصــالحات وإجــراء األثــرسياســات عميقــة  إتبــاعيتطلــب  أصــبححتقيــق التنميــة املســتدامة  أنكمــا يتضــح 
حتقيـق  ألجـلتمـع الفاعلـة يف ا األطـرافتشـرك مجيـع احلكـم الرشـيد،  وأسـسالة مبنية على مبـادئ حكم فعَ  وإدارة

التطبيقات األفضل 
 للحلول احمللية

  بناء القدرات
  املواردتطوير 

 البشرية

املساواة بني 
اجلنسني

احلكم الرشيد 
 والشفافية

إصالح القطاع 
 العام

 دعم االعتماد الذايت

دعم العدالة االجتماعية 
 الدولية

جتسري الفارق 
  /االجتماعي

 قتصاديال

   التوزيع العادل للموارد
 نهج دراسة االستدامة

  

 تقليل الفقر

  ةاالقتصادي ةالبيئي

ةاالجتماعي

  مستديمة

  قابلة للحياة

  قابلة للتعايش

  

  عادلة
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تمــع  إليهــاالتنمويــة الــيت يصــبوا  األهــداف سياســات تــدعم العدالــة  إتبــاعمكافحــة الفقــر، عــن طريــق  رأســهاوعلــى  ا
م املاديـة والبشـرية،  األفرادالتمييز وعدم املساواة، وتعزز متكني  أشكالاالجتماعية وحتارب كل  عن طريق بناء قدرا

   .دلالمركزية واحلكم احمللي الرشي بدعمهاتنمية املشاركة يف ال أبوابوفتح هلم 
 

  .عالقة الحكم الراشد بالتنمية المستدامة: اًـ ثاني
فهناك ترابط وتشابك وثيق بني العوامل االقتصادية د والتنمية املستدامة، اشال ميكن الفصل بني احلكم الر    

ميكن التوصل لعالقة سببية  ولكن رغم ذلك الة، واالجتماعية والسياسية اليت تؤثر على النمو والتنمية االقتصادي
 اآلناملسلم به من غري انه  ،ا للرتابط القائم بني عدد كبري من املتغريات، نظرً دقيقةد والتنمية بصفة اشبني احلكم الر 

وسيادة  يعزز الشفافية والكفاءة والفعالية فهويف النهوض بالتنمية املستدامة،  أساسًيااحلكم الرشيد يلعب دورا  أن
الفعالة للموارد البشرية  باإلدارةذلك يسمح  إىل باإلضافةالقانون يف املؤسسات العامة على مجيع املستويات، 

د اشنه يف ظل احلكم الر اوعالوة على ذلك ف ،1والطبيعية واالقتصادية واملالية من اجل التنمية العادلة واملستدامة
احلقوق  إنفاذلقدرة على اوتوفر مستوى السلطات العامة،  واضحة يف اختاذ القرارات على إجراءاتهناك 

ومشاركة للفاعلني من منظمات جمتمع مدين وقطاع خاص يف عمليات صنع  ،قانونية آلياتوااللتزامات من خالل 
 اجلماعات احمللية كثريا ما يصيبهااألفراد و  تنفذ بالشراكة مع مل إذا األخريةويف جهود التنمية، الن هذه القرار 

القاعدة األساسية تعد التخطيط والتنفيذ يف عملية التنمية بشقيها  الدميقراطيلذلك فإن اعتماد النمط . اإلخفاق
  2.املستقبل يفللتنمية املستدامة 

احلكــم  إدارةدورة  تــدعىعمليــات والــيت  أربــع الــيت تــربط بــني هــذين املفهــومني يفوميكــن تلخــيص تلــك العالقــة 
 وأخــريااملــوارد، وعمليــة بلــورة السياســات والــربامج، وعمليــة تطبيــق تلــك السياســات، وهــي عمليــة توزيــع وختصــيص 

هـي عمليـات  وإمنـا األخـرىواحـدة تلـو  إتبـاع، وهذه العمليات ليست عبارة عـن مراحـل جيـب 3عملية توزيع الدخل
بشـرية، طبيعيـة، ( تنميـة مكملة لبعضها، ففي البداية ينبغي التوزيع الكـفء للمـوارد املتاحـة واملتمثلـة يف مـدخالت ال

ن السياسـات املنتهجـة فيمـا بعـد أل ،تنميـة مسـتقبلية إحـداثا يف مهمـا جـدً  األمـرويعد هـذا ....) مالية، تكنولوجيا
يت أمث تــ ،املرجــو حتقيقهــا األهــدافيف التوزيــع ســيؤثر ســلبا علــى  إخــالل وأيهــذا التوزيــع،  أســاسســوف تبــىن علــى 

ملـا  الفسـاد وعـدم الكفـاءة أشكالتبتعد عن كل  أنالسياسات والربامج واليت ينبغي بلورة ورسم العملية الثانية وهي 
تتصـف املؤسسـات املسـؤولة  أنلجهود اهلادفة حملاربة الفقر، هلذا ينبغي ل وإضعافيؤدياه من تقويض لعملية التنمية 

مسـتعدون للمسـاءلة يف حالـة  املسؤولني فيهايكون ان بالشفافية والوضوح، و  وضع الربامج والسياسات التنمويةعن 
م وبراجمهم يف حتقيق  إخفاق ، وأعماهلـاختضع للقوانني واللوائح يف تسيريها  أن، كما ينبغي املنشودة أهدافهاسياسا

تمع املـدين( احلكم  أطرافتشرك كل ن أو  ا، والقطاع اخلاص وا فالكـل معـين باملشـاركة يف رسـم ) الدولة ومؤسسا

                                                   
1 morita sachiko and zaelke derwood, op cit, p:16 

  : على الموقع .101: ، ص 2002تقرير التنمية اإلنسانية العربية، ، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 2
hdr.org/publications/other/ahdr/ahdr2002a.pdf-http://www.arab   22/03/2011تاريخ االطالع. 

 .59: آوم، مرجع سابق، صافريد ع ابراهيم 3 
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حســـب  آلخـــرهـــذه املشـــاركة مـــن قطـــاع  تن اختلفـــإووضـــعها موضـــع التنفيـــذ حـــىت و  هـــدافاألالسياســـات وحتديـــد 
العملية الثالثة واليت تعىن بتطبيق تلك السياسات والـربامج الـيت  لتأيت ،النظام السياسي واالقتصادي املطبق يف الدولة

يت يعتمــد حجمهــا وكميتهــا والــ ،كيفيــة التطبيــق علــى خمرجــات التنميــة مــن ســلع وخــدمات وغريهــا  وتــأثريمت وضــعها، 
ــا  هــي عبــارة عــن ف األخــريةالعمليــة  أمــا .علــى التطبيــق الســليم للسياســات والــربامج ووضــعها املوضــع الصــحيحوجود

تمـع بطريقـة تضـمن حقـوق كـل  أفـرادنتيجة للعمليات السابقة واملتمثلة يف التوزيع العـادل ملخرجـات التنميـة علـى  ا
م، وهنا األفراد العـام، والـيت ينبغـي  اإلنفـاقق سياسـة يـتلعب السياسة املالية للدولـة دورا مهمـا عـن طر  وتليب حاجيا

وتبتعـد عــن كــل  وحتقـق االســتقرار والنمـو يف الدولــةبتلبيـة حاجيــات الطبقـات الفقــرية ــتم  أند اشـيف ظـل احلكــم الر 
  .أشكال اإلسراف والتبذير

  .الحكم إدارةدورة ) 6-1(رقم  المخطط
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).بتصرف( 60:فريد عاكوم، مرجع سابق ،ص إبراهيم: المصدر

يف التغـــري  أخــذتد تــزامن مــع حتــول مفـــاهيم التنميــة، الــيت اشـــظهــور احلكــم الر  أنمــن خــالل مــا ســـبق يتضــح     
ــ إىلالتنميــة االقتصــادية،  إىلوالتطــور، حيــث انتقلــت مــن الرتكيــز علــى النمــو االقتصــادي  تم التنميــة الشــاملة الــيت 

ـــــتم جبميـــــع جوانـــــب احليـــــاة ا إىل باجلوانـــــب االقتصـــــادية واالجتماعيـــــة، وصـــــوالً  القتصـــــادية التنميـــــة املســـــتدمية الـــــيت 

  تصادي واالجتماعيواالق طبيعة النظام السياسي

 
  املوارد البشرية -
 املوارد الطبيعية -
 املوارد املالية -
 التكنولوجيا -

 السلع واخلدمات
اليت تليب حاجيات 
تمع   كل أفراد ا

  المؤسسات
 الشفافية -
 املساءلة -
 حكم القانون -

  القطاع اخلاص -
 قطاع األعمال -
تمع املدين -  ا
  ....)القانوينالنظام القضائي، ( القطاع احلكومي ومؤسساته -

  السياسات 
  توزيع وتخصيص

  بكفاءة الموارد

  التطـبيق

  المخرجات    المدخـالت 

  لدخـلل العادل توزيــــعال
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منهمـا  كـالَ   وأهـدافد والتنميـة، مـن خـالل مبـادئ اشـواالجتماعية والبيئيـة، كمـا تتضـح العالقـة جليـا بـني احلكـم الر 
 أشـكالمـن  وتنفيذ خططها، ويعد هذا شـكالً  إعدادوالسكان يف  يةواألهلفالتنمية املستدامة تقر باملشاركة الشعبية 

تمـع املـدينالدولـة  كـل مـن  مشـاركة يتطلـبد الـذي اشـبالنسبة للحكـم الر  الشيء وهو نفسالالمركزية،  القطـاع و  وا
التنميـــة تـــرتبط بشـــكل كبـــري بنوعيـــة  إحـــداثيف  أكثـــرللمســـامهة ) القطـــاع اخلـــاص( األخـــريفمشـــاركة  هـــذا  ،اخلـــاص

مباشــــرا علــــى حجــــم وطبيعــــة االســــتثمار اخلــــاص يف الدولــــة والــــذي هــــو بــــدوره  تــــأثرياونطــــاق احلكــــم، الــــذي يــــؤثر 
يعـد مصـدرا رئيسـيا للنمـو، مـن خـالل توليـده للثـروة والـدخل، وخلـق مناصـب الشـغل، وبالتـايل ) االستثمار اخلاص(

الفرصة للقطاع اخلاص للمسـامهة  إتاحةلى سوف يعمل ع إذافتعزيز احلكم الراشد  ،املسامهة يف التخفيف من الفقر
لالســتثمار مــن خــالل زيــادة الشــفافية والتحســني مــن البيئــة املناســبة  جهــة، ومــن جهــة ثانيــة يــوفر لــهيف التنميــة مــن 

 واإلطـــاراالســـتقرار و  األمـــنتـــوفري  إىل باإلضـــافةلتقـــدمي اخلـــدمات العامـــة،  أفضـــلالتنبـــؤ، والـــرتويج ملعـــايري  إجـــراءات
 وإقامـةالعموميـة،  اإلداراتيف  املبسطة، وحماربـة الفسـاد والبريوقراطيـة  اإلدارية كاإلجراءاتفز لالستثمار  القانوين احمل

وحتفيـز القطـاع اخلـاص بالقيـام سوف تساعد على تسـريع  اإلجراءاتكل هذه   ،نظم قانونية وقضائية وحماسبية فعالة
اباستثماراته مبا حيقق التنمية يف البلد، كما      .األجنبيةجذب االستثمارات  تدعم أ

ـــا اشـــىل جانـــب هـــذا يســـعى احلكـــم الر إو      د لتحقيـــق كفـــاءة مؤسســـات الدولـــة، ويهـــيء بيئـــة هلـــا ميكـــن التنبـــؤ 
   1 .فعال للخدمات العامة وأداءا ما يسمح بتحقيق منو اقتصادي ا وسياسيً اقتصاديً 

دف  أنكما        يف جـوهره دام العقـالين للمـوارد، واحلكـم الرشـيد هـواالستغالل واالسـتخ إىلالتنمية املستدامة 
يلعـب احلكـم الراشـد دورا هامـا  اإلطـارويف هـذا ، وتـدبريها حسـن اسـتغالهلا أياجليدة ملوارد الدولـة املختلفـة  اإلدارة

. لشـجع علـى اسـتخدامها بشـكل أفضـالتمن فاعلية املـوارد احملليـة واملسـاعدات و  الزيادةمن خالل يف حتقيق التنمية 
فاملنــاخ الــذي يهيئــه وجــود سياســة قويــة مدعومــة مبؤسســات املســاءلة العامــة وتتســم بالشــفافية والوضــوح يســهم يف 
ــــدر أو يســــاء اســــتخدامها، وبالتــــايل يــــؤدي هــــذا إىل  ضــــمان أن األمــــوال العامــــة مبــــا فيهــــا أمــــوال املســــاعدات لــــن 

  2 .من التنمية االقتصادية مقابل تلك األموالأكثر كفاءة وفعالية للموارد العامة ما حيقق مزيد   استخداماً 
هـو احلكـم الـذي للسكان، واحلكم الرشيد  أفضلحتقيق حياة  إىلالتنمية املستدامة تسعى  نهذا فا إىل باإلضافة  

تمـع  اإلنسـانيعزز رفاه  ـال جلميـع فئاتـه  ،اا وفقـرً ضـعفً  األكثـرويدعمـه ويصـونه، ويهـتم بفئـات ا مـن خـالل فـتح ا
، عن طريـق ومتكينهم من املسامهة يف حتقيق رفاههم اليت متس مصاحلهمهم الفقراء للمسامهة يف اختاذ القرارات مبا في

م املاديـة واملعنويـةفـرص املشـاركةد الذي يتـيح هلـم اشالالمركزية واحلكم احمللي الر  بتـوفري اخلـدمات  ، ويعـزز بنـاء قـدرا
هلــم الفــرص الــيت متكــنهم  وإتاحـة )يف الصــحة والتعلــيم وغريهــا جــلاألعــن طريــق االســتثمارات طويلـة ( هلــم األساسـية

                                                   
1 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: 
http://www.pogar.org/publications/governance/aa/goodgov.pdf   le 04/09/2010. 

القتصادية سياسيا في الوطن العربي، أطروحة دآتوراه في االقتصاد، آلية اإلدارة واالقتصاد، األآاديمية العربية المفتوحة رشيد البياتي، التنمية ا 2

  .132: ، ص2008في الدنمارك، عمان، 
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تشـــجيع االســـتثمارات اخلاصـــة مـــثال عـــن طريـــق مـــنح (  أنفســـهممـــن حتســـني مســـتويات معيشـــتهم باالعتمـــاد علـــى 
   ).القروض

تمـع دون املسـا أفـرادالتنمية املستدامة من مبادئها عدالة توزيع املوارد ما بـني  أنهذا فضال على     س حباجيـات ا
املتمثــل يف تســاوي املــواطنني يف الفــرص واحلقــوق وعــدم د اشــمــن مبــادئ احلكــم الر  مبــدأوهــو  ،املســتقبلية األجيــال

  .التمييز بينهم يف االستفادة من اخلدمات
  

  .الدولية المالية الحكم الراشد والتنمية في أدبيات المؤسسات: المطلب الثالث
ا ضــامينه الـيت تشــري إىل األبعــاد السياسـية الالزمــة لتحقيــق التنميـة يعكــس تطــورً د مباشــظهـور مفهــوم احلكـم الر  إن    

ا يف النظــرة إىل مفهــوم التنميــة والتنظــري لــه، فقــد مت التحــول مــن الرتكيــز علــى صــياغة املشــروعات التنمويــة يف طبيعيًــ
تحـول حنـو إعـادة هيكلـة السياسـات اخلمسينيات إىل االهتمام بالربامج التنموية املتكاملة يف أواخـر السـتينيات إىل ال

عــــن طريــــق بــــرامج اإلصــــالح االقتصــــادي الــــيت طرحتهــــا املؤسســــات الدوليــــة املاحنــــة علــــى الــــدول الناميــــة يف أواخــــر 
الســـبعينيات وحقبـــة الثمانينـــات إىل االهتمـــام التـــدرجيي بالشـــروط السياســـية للتنميـــة مـــع بدايـــة التســـعينيات بعـــد أن  

مـــا جمـــاالن منفصـــالن، لـــذلك انتشـــرت دعـــوى اإلصـــالح كانـــت التنميـــة والسياســـة تعـــامال ن لفـــرتة طويلـــة علـــى أ
السياســي، وبــدأت املؤسســات املاليــة الدوليــة يف املطالبــة بإعــادة تشــكيل النظــام السياســي كشــرط ملــنح املســاعدات 

  . التنموية
، فاستعملته اهليئات التابعة د يف جمال العالقات الدوليةاشويف مثانينيات القرن املاضي ظهر مصطلح احلكم الر       

لألمم املتحدة وباخلصوص برنامج األمم املتحدة اإلمنائي كآلية لتحقيق التنمية البشرية املستدامة تساعد من خالهلـا 
الـــدول علـــى حتقيقهـــا، أمـــا اهليئـــات املاليـــة الدوليـــة فاســـتعملته يف إطـــار حتديـــدها ملعـــايري اإلدارة العموميـــة اجليـــدة يف 

بقة لربامج التعديل اهليكلي، وبذلك أصبح أداة مفهوميه ميدانية يف يـد املؤسسـات الدوليـة املاحنـة لتقيـيم البلدان املط
مدى جناح برامج التعديل اهليكلي يف البلدان املطبقة، ومنذ ذلك احلني أخـذت اهليئـات املاليـة الدوليـة تـدعوا الـدول 

د تراهـــا ضـــرورية لنجـــاح بـــرامج اإلصـــالح وحتقيـــق شـــاإىل إدخـــال إصـــالحات مؤسســـاتية يف إطـــار مبـــادئ احلكـــم الر 
ــذا املفهــوم اجلديــد يــزداد توســعً  أالتنميــة يف تلــك الــدول، وبــد واختلفــت الــرؤى بشــأنه وســوف حنــاول  ،ااالهتمــام 

برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي  االقتصــار يف دراســة العالقــة بــني التنميــة واحلكــم الراشــد علــى وجهــة نظــر كــل مــن 
ذا اجلانبوالبنك الد   .ويل باعتبارمها أكثر املهتمني 

  

 .نظرة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي: أوالً 
ا إن بنـاء القــدرة علـى احلكــم شـرط حمــوري للتنميــة البشـرية املســتدامة، وإننـا لــنطمح يف أن نصـبح شــريكا حمايــدً "     

تمع املدين، والقطاع اخلاص، حبيث خنلق فرصا للتفاعل  من اجل إجياد حلول ترتكز على الناس يف للحكومات، وا
ومـن  .1979مـدير برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي عـام  "جـيمس غوسـتاف سـبيث"، هـذا مـا قالـه " األجل الطويل

د بالتنميــة اشــهنــاك عالقــة وثيقــة تــربط احلكــم الر  األمــم املتحــدة اإلمنــائي يقــر بــأن خــالل هــذا احلــديث فــان برنــامج
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ا مــا مل د، كمــا ال ميكــن أن يكــون احلكــم رشــيدً اشــتتواصــل التنميــة بــدون احلكــم الر  أنميكــن نــه ال أفالربنــامج يــرى 
والذي مت التأكيد فيه على أن  يؤدي إىل استدامة التنمية، ومن خالل تعريف الربنامج للحكم الرشيد املذكور سابقاً 

تمع املدين، وهـذه العناصـر احلكم الرشيد ال يشمل الدولة أو احلكومة فقط، بل يتجاوزها ليضم القطاع ا خلاص وا
  .الثالث تسهم بأمهية بالغة يف حتقيق التنمية البشرية املستدامة

د والتنميـة املسـتدامة عالقـة تكامـل، ظـل برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي مـن اشـوملا كانـت العالقـة بـني احلكـم الر     
لوية للفقـراء والنهـوض بـاملرأة واسـتدامة البيئـة وخلـق الفـرص خالل مبادراته املتعلقة بشؤون احلكم والتنمية يعطي األو 

نـــه ال يـــؤدي بصـــورة آليـــة إىل التنميـــة البشـــرية املســـتدامة أ، ونظـــر إىل النمـــو االقتصـــادي علـــى االالزمـــة للعمـــل وغريهـــ
علـى حيـاة والقضاء على الفقر، وإمنا ينبغي على التنمية البشرية املستدامة أن تركز على مخسـة جوانـب تـؤثر مجيعهـا 

ـــادة  .الفقـــراء والفئـــات الضـــعيفة ـــارات املتاحـــة للرجـــال والنســـاء وزي وتتمثـــل يف التمكـــني وهـــو توســـيع القـــدرات واخلي
م، والتعاون وهو تفاعل الناس مع بعضهم وعملهـم سـوياً   فرصهم يف املشاركة يف صنع القرارات اليت تؤثر على حيا

اإلمكانــات والـدخل وإمنــا يف فــرص التعلـيم وغريهــا، واالســتدامة لتحقيـق التنميــة، واإلنصـاف لــيس فقــط يف الفـرص و 
وهــي تلبيــة احتياجــات هــذا اجليــل دون املســاس باحتياجــات األجيــال املقبلــة وحقهــا يف التحــرر مــن الفقــر واحلرمــان 

دد معيشتهم مثل املرض  والقمع وغريها   .وأخريا األمن والقصد به التحرر من الظواهر اليت 
برنــامج األمــم املتحــدة علــى أربعــة عناصــر بالغــة األمهيــة مــن عناصــر التنميــة البشــرية املســتدامة وهــي وقــد ركــز       

، وتشـــجيع النهـــوض االقضـــاء علـــى الفقـــر، وخلـــق الوظـــائف واســـتدامة الـــرزق وســـبل العـــيش، ومحايـــة البيئـــة وجتديـــده
بـين علـى املشـاركة والشـفافية واملسـاءلة د املاشـباملرأة، وربط حتقيق هذه األهداف بقـدرة الـدول علـى حتقيـق احلكـم الر 

ا، ومسـامهتها يف صـنع القـرار والذي يتسم أيضا بالفعالية واإلنصاف ويعطي فرص للفئات األكثر فقرً  ا إلمسـاع صـو
  .املتعلق بتوزيع املوارد اإلمنائية

تمــع املــدين والقطــاع  د ال تعــىن بــه الدولــة فقــط، بــل هــو شــراكة مــا بينهــا وبــنياشــوملــا كــان حتقيــق احلكــم الر        ا
اخلاص، أصبح حتقيق التنمية املستدامة هو أيضا عمل مشرتك ما بني تلـك األطـراف، فالدولـة هـي السـلطة املفوضـة 
يــئ بيئــة متكينيــة للتنميــة املســتدامة ، كمــا تقــوم بــبعض االجنــازات  بالســيطرة وممارســة القــوة، تــوفر اخلــدمات العامــة و

بــالتعليم والصــحة واخلــدمات العامــة، والبنيــة التحتيــة، والقطــاع  األكثــر فقــرا كاهتمامهــالــيت تصــب يف صــاحل الفئــات ا
اخلــاص كشــريك يف احلكــم يعمــل علــى خلــق الوظــائف الــيت تولــد الــدخل وحتســن مــن مســتوى املعيشــة، أمــا مســامهة 

تمع املدين باعتباره أيضا شريكً  وميكـنهم مـن املشـاركة يف  ا يف احلكم يتعني عليه أن حيمي حقـوق مجيـع املـواطنني،ا
ــا أن تفــرض كــوابح و ضــوابط علــى ســلطة احلكومــة، و  ن أاألنشــطة االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة، كمــا بإمكا

م وحتسـني مسـتويات  تسجل وترصد اإلساءات االجتماعية، وتتيح للناس وخاصـة الفقـراء مـنهم فرصـا لتطـوير قـدرا
  .معيشتهم

التنميــة املســتدامة مــن وجهــة نظــر برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي أصــبح يتطلــب فقــط ويف األخــري فــان حتقيــق      
كــرب بــني القطاعــات الــثالث لتحديــد التــوازن الســليم فيمــا بينهــا، وامتالكهــا لقــدرة ذاتيــة علــى حتقيــق ذلــك أ تفــاعالً 
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ل العالقـات بـني احلكومـة التفاعل والتكييـف بصـورة مسـتمرة، مبـا يسـمح بتحقيـق االسـتقرار الطويـل األجـل، ممـا جيعـ
تمع املدين حمددات رئيسية فيما إذا كان مبقدور  يـئ فـرص عادلـة ومسـتدامة أوالقطاع اخلاص وا مـة مـن األمـم أن 

مل تعمــل احلكومــة بكفــاءة وفعاليــة ومــا مل متلــك الشــرعية يف نظــر الشــعب، وإذا  لشــعبها بكاملــه، فــاملوارد ســتهدر مــا
تمــع يواجــه خطــر التفســخ والفوضــى، كمــا انــه إذا مل يــتم  عجــزت عــن رعايــة متاســك النســيج االجتمــاعي، فــان ا

  1.متكني الناس من املشاركة يف تنميتهم لن تكون التنمية مستدامة
 .رؤية البنك الدولي لعالقة الحكم الراشد بالتنمية: اًـ ثان
صـفة خاصـة البنـك الـدويل قـد خضـع ميكن القول أن مفهـوم احلكـم الراشـد يف مؤسسـات الليرباليـة اجلديـدة، وب     

نـه البـد مـن االلتفـات إىل توظيـف هـذه أ ملراجعة واضحة ملؤشراته ومضمونه منذ النصف الثاين مـن التسـعينيات، إالَ 
املؤسســـات للمفهــــوم، فهــــذا التوظيــــف هـــو مــــا مييــــز رؤيــــة هـــذه املؤسســــات عــــن الرؤيــــة الـــيت يعــــرب عنهــــا غريهــــا مــــن 

 .إلمنائي لألمم املتحدةاملؤسسات وعلى رأسها الربنامج ا
يقتصـر علـى اجلانـب اإلداري الفـين، ففـي الدراسـة األوىل  احلكـم الراشـدكـان مضـمون  بداية التسـعينيات، ففي    

ـــا البنـــك الـــدويل عـــن رؤيتـــه للحكـــم الرشـــيد وعالقتـــه بالتنميـــة، وهـــي دراســـة  أســـلوب احلكـــم " املكتملـــة الـــيت عـــرب 
لـإلدارة التنمويـة اجليـدة أو اإلدارة الناجحـة  الدراسة أن احلكم الراشـد مسـاوِ  ، اعتربت1992الصادرة عام " والتنمية

ـــة، وحـــدد البنـــك أربعـــة جمـــاالت للحكـــم الر  ـــة التنموي ـــهاشـــللعملي إدارة القطـــاع العـــام : د ختـــص البنـــك حبكـــم وظيفت
تبـين البنـك ملفهـوم حمـدود وكانت تلك هي اإلشـارة األوىل ل. املساءلة، اإلطار القانوين للتنمية، املعلومات والشفافية

ضـيق للحكــم الراشــد حيصــره يف اجلوانـب الفنيــة اإلداريــة، ومــن ناحيـة أخــرى حــرص البنــك علـى التأكيــد علــى عــدم 
ارتباط املفهـوم باألبعـاد السياسـية، وعلـى أن احلـديث عـن احلكـم الراشـد البـد وان يأخـذ يف االعتبـار اخلصوصـيات 

دراســـة أن اخلصوصـــية التارخييـــة واجلغرافيـــة والثقافيـــة لكـــل دولـــة تـــنعكس يف واالختالفـــات الثقافيـــة، فقـــد اعتـــربت ال
ا وقواعدها، وبالتايل يف أسلوب احلكم السائد فيها   .مؤسسا

د اتصـل بعضـها باألبعـاد السياسـية اشـولكن دراسة البنـك الـدويل رأت أن هنـاك مالمـح ومسـات عامـة للحكـم الر    
ع فصــل واضــح بــني العــام واخلــاص لوجــود اجتــاه الســتغالل املــوارد ألســلوب احلكــم، حيــث يتســم بالفشــل يف وضــ

العامـــة لتحقيـــق املنـــافع اخلاصـــة، والفشـــل يف وضـــع إطـــار قـــانوين يـــدعم عمليـــة التنميـــة، وكثـــرة القواعـــد والتنظيمـــات 
صـيص خت ءعلى عمل قوى السوق، ووضع أولويات ال تتوافق مع التنميـة وتـؤدي إىل سـو  البريوقراطية اليت تؤثر سلباً 

  .املوارد، وعدم حتقيق املشاركة أو الشفافية يف عملية اختاذ القرار
ا، علــى األقــل مــن الناحيــة النظريــة، عنــد تعاملــه مــع مفهــوم احلكــم الراشــد حريصــا وقــد ظــل البنــك الــدويل حــذرً      

الصــادرة  علــى أن ال يناقشــه كمفهــوم سياســي، ويتضــح ذلــك يف حمــاور اهتمــام الدراســات املتعلقــة بأســلوب احلكــم
عن البنك الدويل خـالل تلـك الفـرتة حيـث مل ختـرج عـن إطـار قضـايا إصـالح اخلدمـة املدنيـة، وحتسـني أداء القطـاع 

                                                   
جانفي " لتنمية البشرية المستدامةإدارة الحكم لخدمة ا" تحت عنوان " السياسات العامة لبرنامج األمم المتحدة " للمزيد من التفاصيل راجع الوثيقة   1

1979 .        a.pdf-http://www.pogar.org/publications/other/undp/governance/undppolicydoc97    10/02/2009بتاريخ.  
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العام واخلاص، وتطوير إدارة شركات األعمال مع اإلشارة إىل األبعاد واآلثـار االقتصـادية لقضـايا املشـاركة واإلنفـاق 
  .العسكري

البنــك الــدويل حمــاوالت تطــوير املفهــوم ومؤشــراته القياســية، وحــدد برنــامج البنــك  أويف أواخــر التســعينيات بــد      
للحكم الراشد ست جمموعات من املؤشرات لقياسـه، جـاءت علـى رأسـها جمموعتـان مـن املؤشـرات تتعلقـان مبراقبـة 

مـن املؤشـرات  وتتضـمن داخلهـا عـددا ،مؤشرات تتعلق باملشـاركة واملسـاءلة إىلتنقسم بدورها و  ، وتغيري احلكومات
الــيت تقــيس أبعــاد خمتلفــة مــن العمليــة السياســية، واحلقــوق السياســية واملدنيــة، وتقــيس هــذه املؤشــرات إىل أي مــدى 
موعـة مؤشـرات السـتقالل وسـائل اإلعـالم  م، كمـا تتضـمن هـذه ا يستطيع املواطنـون املشـاركة يف اختيـار حكومـا

مؤشـــرات تتعلـــق باالســـتقرار و  .الســـلطة ومســـاءلتهم علـــى أفعـــاهلم والـــيت تلعـــب دورا هامـــا يف مراقبـــة القـــائمني علـــى
ديــــد وضــــع حكومــــات أو االنقــــالب عليهــــا بوســــائل غــــري  السياســــي وتتضــــمن عــــدة مؤشــــرات تتعلــــق باحتمــــال 

، وإمكانيـــة إدخـــال إصـــالحات مشـــوهة أو مصـــطنعة تـــؤثر علـــى اســـتمرارية )اإلرهـــاب( دســـتورية، أو وســـائل عنيفـــة
 .املواطنني على اختيار وتغيري القائمني على السلطةالسياسات، وتقيد قدرة 

موعــات األربــع التاليــة لقيــاس قــدرة احلكومــة علــى تشــكيل وتنفيــذ السياســات  باإلضــافة إىل مؤشــرات أخــرى يف ا
ــا، وتتضــمن مؤشــرات تتعلــق مبكافحــة الفســاد  الناجحــة، واحــرتام الدولــة واملــواطنني للمؤسســات الــيت حتكــم تعامال

  .نونوحكم القا
ورغم هذا التطور يف النظرة إىل املفهوم تبقى حقيقة أساسية وهي أن احلكم الراشـد ومؤشـراته، سـواء اقتصـرت      

على اجلانب اإلداري أو مشلت املعىن السياسي، ليس قيمة أساسية تسعى مؤسسات الليرباليـة اجلديـدة يف دراسـتها 
ـا، فقـد ظـل الـدافع الـرئيس لالهتمـام بـاملفهوم وتطـويره هـو رؤيـة النظرية أو براجمها التنفيذيـة إىل حتقيقهـا يف حـد  ذا

مــا يــتم ربطــه بــالنمو االقتصــادي  تلــك املؤسســات لعالقــة املفهــوم بالتنميــة كمــا تعرفهــا تلــك املؤسســات، فهــو غالبــاً 
وهي   إلداريةوأحيانا باحلد من الفقر، وبذلك يكون املفهوم قد حتول من مفهوم يشار به إىل اجلوانب االقتصادية ا

اجلوانــب األصــيلة يف اهتمــام وختصــص تلــك املؤسســات، إىل معــىن آخــر تكــون السياســة يف إطــاره جمــرد إطــار خيــدم 
  .التنمية أو النمو االقتصادي

محايـــة حقـــوق اإلنســـان، وفـــرض ممارســـة علـــى د، اشـــكمـــا كـــان يركـــز البنـــك الـــدويل يف مفهومـــه عـــن احلكـــم الر      
ا لتعزيـز تصبح احلرية واملشاركة جزء من حياة الناس وممارستهم، ويف ذات الوقت أساًسـدميقراطية شكال ومضمونا، ف

تمـع، واحلريـة والقـدرة علـى املشـاركة ال تقـالن يف عالقتهمـا مـع التنميـة عـن تعلـم القـراءة والكتابـة  التنمية، ومتكـني ا
مــا شــرط إلمكــان قيــام عمــل مجــاعي مــنظم يف  تمــع ولتكــوين اآلراء والتعبــري عنهــا أو التمتــع بالصــحة اجليــدة، أل ا

واملعـــروف أن القـــدرة علـــى العمـــل اجلمـــاعي املـــنظم هـــي الشـــرط اجلـــوهري لبنـــاء املؤسســـات، حيـــث ال ميكـــن بنـــاء 
  1.املؤسسات الفعالة دون توافر هذه القدرة

     

                                                   
وسف محمد الصواني، ندوة الديمقراطية واإلصالح السياسي في الوطن العربي، المرآز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب آمال المنوفي، ي 1

 .299: ، ص2006األخضر، ليبيا، 
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   .دـم الراشـالفساد والحك: ثالثالمبحث ال
الراشد الذي يرمي إىل الكفاءة يف استغالل الطاقات وحسن ختصيص  بعد تطرقنا يف املبحث األول إىل احلكم     

املوارد، والعقالنية يف توجيه املوارد البشرية، نأيت يف هذا املبحث لدراسة الفساد الذي أصبح اليوم يؤرق خمططي 
جمه وإن اختلف ح ،وصانعي السياسات االقتصادية يف مجيع الدول سواء املتقدمة أو النامية على حد سواء

واحملاسبة  أصبح يعصف بإقامة حكم راشد مبين على الشفافيةفان املؤكد انه واختلفت آثاره من دولة إىل أخرى، 
الظاهرة  هعلى حماربة هذ دون العمليف دولة ما،  ودميقراطي تصور إقامة حكم راشد من غري املمكنو  واملساءلة،

  .املستدامة حتقيق التنمية تستنزف مكتسبات ومقدرات الشعوب، وتعيق جهودها يفاليت 
  

  .الفساد مفهومه وطبيعته: األولالمطلب 
يعد الفساد ظاهرة عاملية يكاد ال خيلو منها أي جمتمع، وال يعترب بأي حال من األحوال قضية جديدة ولكنه      
  .قضية عاملية مؤخرا فقطكبرز  
ت     مع البشري بل تنبأت به املالئكة قبل أن خيلق ولو عدنا لتاريخ الفساد لوجدناه أنه ظاهرة قدمية قدم ا

  .)30سورة البقرة آية( ...)أََتْجَعُل ِفيَها َمْن يـُْفِسُد ِفيَها(...اإلنسان إذ قالت هللا 
هللا وقد اعترب ا، ) 41سورة الروم اآلية ( " َظَهَر الَفَساُد ِفي البَـرِّ َواْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت َأْيِدي النَّاسِ " وقوله تعاىل  

َمْن قـََتَل نـَْفًسا ِبَغْيِر نـَْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اْألَْرِض " عز وجل الفساد مبثابة قتل الناس مجيعا وذلك يف قوله تعاىل
، ويعترب الفساد من األمور اليت أعلن اهللا بغضه له يف قوله ) 32سورة املائدة اآلية( " َفَكأَنََّما قـََتَل النَّاَس َجِميًعا

سورة البقرة " (ا تـََولَّى َسَعى ِفي اْألَْرِض لِيُـْفِسَد ِفيَها َويـُْهِلَك اْلَحْرَث َوالنَّْسَل َواللَُّه َال ُيِحبُّ اْلَفَسادَ َوِإذَ "تعاىل 
  ) .205اآلية 
آية يف مناسبات خمتلفة، تندد بالفساد وتلوم املفسدين، ) 50(الكرمي مخسون  نآالقر ا خلطورة الفساد ورد يف ونظرً 

  1.ورة الفساد وعاقبته الوخيمةوتبني خط
وقد وجدت إشارات للفساد يف بعض األفكار االقتصادية القدمية، فقد حرم أفالطون امللكية على طبقة     

احنراف احلكام وفسادهم  أناحلكام كما حرم عليهم الزواج وتكوين عائالت حلمايتهم من إغراءات الفساد وذلك 
  2.أو الضعف العاطفي اجتاه األقارب إمنا يتم بدافع من غريزة حب املال،

كما تناولت مقدمة ابن خلدون ظاهرة فساد أصحاب الدولة ووزرائهم والكتاب والشرطة، حيث يذكر أن      
الكثري من أصحاب املمالك وامللك صار يفر إىل دولة ثانية بعد حصوله على املال من الدولة األوىل واستمر 

  .ذا وتنوعت أشكاله ومظاهره واختلفت اختالف حقبة الزمان واملكانالفساد يف االنتشار إىل يومنا ه
  

                                                   
األول  الجزءوهبة مصطفى الزحيلي، التعريف بالفساد وصوره من الوجهة الشرعية، ورقة مقدمة ضمن المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد،  1

  14: ، السعودية ، ص2003اآتوبر  7- 6جامعة نايف العربية ، 
 2005طارق محمود عبد السالم السالوس، التحليل االقتصادي للفساد مع إشارة خاصة للقطاع المصرفي في مصر، دار النهضة العربية ، مصر،   2

 .  02: ، ص 
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  .مفهوم الفساد: أوالً 
إال أنه  على الرغم من أن الفساد كان وال يزال جزءا من احلياة السياسية واالقتصادية واإلدارية منذ وقت طويل    

األسباب ولعل  .الظواهر االجتماعيةمل يتم التوصل إىل تعريف دقيق بشأن هذه الظاهرة، شأنه شأن الكثري من 
، واختالف احلقول املعرفية املهتمة بدراسة الظاهرة ما بني تعدد صور وأشكال ووسائل الفساد إىلذلك  تعود يف

االقتصادية واالجتماعية والسياسية، باإلضافة إىل اختالف املرجعيات القانونية والثقافية والتشريعية اليت تعتمد 
  1.ييز بني األفعال الفاسدة من غريهالوضع معايري التم

  .وسوف حناول يف حبثنا عدم التوسع يف تعريفات الفساد والرتكيز على أمهها
   

يعين التلف والعطب وإحلاق الضرر و  ح،ضد صلُ ) دفسُ (الفساد يف معاجم اللغة هو من  :الفساد لغة  - 1
  .لحةف املصْ سدة هي خالفيقال مثال فسد الشيء أي بطل واضمحل، واملفْ  باآلخرين،

باللغة االجنليزية تدهور التكامل والفضيلة ومبادئ األخالق، كما يعين "corruption"مصطلح عين يبينما     
  2.أيضا الرشوة

سر، وهو ما يعين أن شيئا كْ مبعىن يُ  Rumpereوهناك بعض الكتاب من يرجعون لفظ الفساد إىل الفعل الالتيين 
يكون قاعدة سلوكية فإنه ميكن أن يكون قاعدة إدارية، وأن هذا الكسر إمنا يتم ر، وهذا الشيء كما قد سِ ما قد كُ 

  .دف حتقيق منفعة
غري املشروعة  األنشطةيستخدم مصطلح الفساد كمرجع الختزال جمموعة كبرية من   :االفساد اصطالحً  - 2

  .هل شامل عاملي تعريف ال يوجدنه أ إالبكثرة اليوم  واستعمالهشيوع املصطلح ورغم 
الواجبات العامة عن طريق  أداءتدمري النزاهة يف  أواحنراف "على انه " أكسفورد"فقد عرف الفساد يف قاموس 

 أوبوسائل غري الئقة  اخلطأالتحريض على "  بأنهعرف " يامري م ويبسرت"، ويف القاموس اجلامع "احملاباة أوالرشوة 
  3) ".مثل الرشوة(غري قانونية 

ويركز هذا التعريف على طبيعة الفساد  العموميني، املسئولنيي لبعض قنه احنراف أخالعرف الفساد أ كما    
حيث أنه احنراف على األخالق الفاضلة من قبل فئة من موظفي الدولة الذين يتخذون القرارات املرتبطة باستغالل 

تمع، وتتضمن الرشوة، االختالس، التغاضي عن الغش، التهرب الضرييب، رمية املنظمة واالقتصاد اجل موارد ا
  4 .يركز هذا التعريف على بعد واحد وهو البعد األخالقي هلذا فهذا التعريف غري دقيقكما  .وغريها... املوازي

                                                   
لقضاة،  نحو نظرية إسالمية لمكافحة الفساد اإلداري، المؤتمر العربي الدولي لمكافحة ادم نوح ا: للمزيد حول إشكالية التعريف والمعايير انظر  1

  .362- 355: الفساد، الجزء األول، مرجع سابق، ص
 .  13:، ص 2008حسين المحمدي بوادي، الفساد اإلداري لغة المصالح، دار المطبوعات الجامعية ، االسكندرية، 2

3Asian Development Bank, Anticorruption and integrity, Mandaluyong City, Second Edition,  Philippines, 2010, 
P:31.  

لدولي طواهر محمد التوهامي ، إمنصورن سهيلة، تأثير الفساد االقتصادي على النشاط التنموي في البالد النامية، ورقة مقدمة للملتقى العلمي ا   4
  .  02ص  ،نمية المستديمة، مرجع سابقالسادس حول الحكم الراشد ودوره في الت



 ــاد ــــوالفس المستدامة الــنظري وعالقــته بالتنمــية ارهـــإط  ،الحــكم الراشد  :الفصل األول

 45 

، أو من أجل ييف احلياة العامة على أنه استخدام السلطة العامة من أجل كسب أو ربح شخص وعرف أيضا 
اعة أو طبقة ما بالطريقة اليت يرتتب عليها خرق القانون أو خمالفة حتقيق مكانة اجتماعية، أو حتقيق منفعة مج

التشريع ومعايري السلوك األخالقي، وبذلك يتضمن الفساد انتهاك للواجب العام واحنراف عن املعايري األخالقية يف 
  1 .التعامل، ومن مث يعد هذا السلوك غري مشروع من ناحية وغري قانوين من ناحية أخرى

إساءة استعمال " على أنه  الذي عرفه البنك الدويل التعريف املنتشر واملستعمل بكثرة فهو تعريف أما      
قبول أو طلب ابتزاز رشوة : ا للفساد على سبيل املثال ال احلصروذكر صورً ، " الوظيفة العامة لتحقيق نفع خاص

شركات أو أعمال خاصة  من جانب وكالء أو وسطاء رشاوىلتسهيل عقد أو إجراء مناقصة هامة، عرض 
كما قد    لالستفادة من سياسات أو إجراءات عامة للتغلب على املنافسني وحتقيق أرباح خارج إطار القوانني

  حيدث الفساد الستغالل الوظيفة العامة بتعيني األقارب أو االستيالء على أموال الدواة مباشرة 
ذ يقتصر على املعىن القانوين الذي يركز على استغالل واملالحظ على تعريف البنك الدويل للفساد أنه ضيق إ 

الوظيفة العامة لتحقيق كسب خاص، بينما يتسع معىن الفساد ليشمل كل حاالت تبديد املوارد العامة على حنو ال 
يتفق والصاحل العام ولو مل يعين الغرض منه احلصول على نفع خاص كاإلسراف يف االحتفاالت واملهرجانات يف 

عاين الفقر ونقص املوارد، أو القيام مبشروعات ليست هلا األولوية يف مرحلة معينة كاإلنفاق الرتيف على جمتمع ي
  .وغريها الرياضة والفن

كل تصرف غري قانوين : وميكن إعطاء تعريف نوعا ما شامل يف رأينا ملا حيمله الفساد من جوانب عديدة وهو
واالستغالل األمثل للموارد ويشمل تصرفات  ،صلحة العامةمادي أو أخالقي يتم على خالف ما تقتضيه امل

  .وميس اجلانب االقتصادي واالجتماعي وحىت السياسي ،القطاع العام واخلاص على حد سواء
  :للفساد حىت يتضح املعىن أكثر وميكن استخالص بعض االستنتاجات

صول على وظيفة ألحد عديدة، مثل دفع الرشوة أو االختالس أو احل ةصور  ذاتالفساد  أوجهأن   -
، أو التزوير األقارب أو توجيه اإلنفاق العام لتحقيق مصاحل خاصة على خالف االستخدام األمثل للموارد

  .وغريها هدر وتبذير املال العام  أوأو الغش 
 أن الفساد ال يشمل فقط القطاع احلكومي بل أن القطاع اخلاص متورط أيضا يف معظم أشكال الفساد  -

وهو ما جعل  .ليت تنطوي على إساءة استعمال املال أو التماس خدمات للكسب الشخصياحلكومي ا
البنك األسيوي للتنمية يعرف الفساد على انه استغالل الوظيفة العامة أو اخلاصة لتحقيق مكاسب 

 2 .شخصية
بشكل  باآلخرين، ويضر أن أي عمل فاسد ينطوي بالضرورة على انتهاك للواجبات وااللتزامات العامة  -

 .غري مباشر أومباشر 
                                                   

  43، ص  1998، اإلسكندريةالسيد علي شتا، الفساد اإلداري ومجتمع المستقبل، المكتبة المصرية،    1
2 Asian Development Bank, OP cite, P:32   
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أن العالقة الفاسدة عادة ما يشرتك فيها أكثر من طرف، أحدمها حيتاج إىل قرارات حمددة واآلخر ميكنه  -
 .التأشري على هذه القرارات

ا تتم يف إطار من اخلديعة والغش  - أن التصرفات واملمارسات املرتبطة بالفساد تتم بالسرية دائما ذلك أ
 .والتحايل

 

  .ادــطبيعة الفس: اًـ يثان
أمناط رئيسية، فهناك الفساد اإلداري واالقتصادي والسياسي وسوف حناول إعطاء صورة ولو  ثالثةللفساد    

  .خمتصرة عن كل منط من هذه األمناط
  

يعد الفساد اإلداري من بني أهم أمناط ظاهرة الفساد مدى التاريخ، فهذه اآلفة السلوكية  :الفساد اإلداري  - 1
تمعات دون استثناء ولكن بدرجات متفاوتة على اختالف نظمها االقتصادية  ترمي بغالهلا على مجيع ا

تمثل يف استغالل رجال اإلدارة تواالجتماعية والسياسية، وميكن تعريف الفساد اإلداري على أنه ظاهرة اجتماعية 
ا للسلطات الرمسية املخولة  ا عن املصاحل العامة إىل والعاملني يف كافة أجهزة الدولة ومؤسسا هلم، واالحنراف 

  1.حتقيق مصاحل شخصية وذاتية بطريقة غري مشروعة
أو هو إضعاف و فساد لالستقامة والفضيلة و املبادئ اخللقية، أو احلث على العمل اخلاطئ بواسطة الرشوة    

ز إداري حكومي واليت تؤدي فعال والوسائل غري القانونية األخرى، كما يعترب تلك النشاطات اليت تتم داخل جها
إىل صرف ذلك اجلهاز عن هدفه الرمسي، الذي يفرتض أن يكون جمسما لطلبات اجلمهور العامة لصاحل أهدافه 

    2 .اخلاصة
  :فيما يليأمهها  صور عديدة نتناولاإلداري وللفساد    
ا ظاهرة احنراف لدى الفرد تشكل نوع :الرشوة -أ ا من أنواع اجلرائم اخلاصة اليت تقع ينظر إىل الرشوة على أ

على الوظيفة العامة وكثري من الوظائف اخلاصة، والرشوة يف مفهومها األصلي عبارة عن اجتار موظف يف أعمال 
وظيفته عن طريق االتفاق مع صاحب احلاجة أو التفاهم معه على قبول عرضه األخري من فائدة أو عطية نظري 

  3.عمل يدخل يف نطاق وظيفته أو دائرة اختصاصهأداء، أو االمتناع عن أداء 
تؤدي الرشوة إىل إثراء بعض املوظفني دون سبب مشروع، على حساب أفراد حيتاجون إىل اخلدمات العامة اليت و 

تشوه العالقة اليت ترتبط ما بني الدولة واملوظفني واليت ينبغي أن ختضع  فهيتكون يف بعض األحيان دون مقابل، 
   4.غي املصلحة العامة، وذلك عن طريق تصرف يستهدف املصلحة اخلاصة ملوظف منحرفللقانون وتبت

                                                   
. 20حسين المحمدي بوادي،مرجع سابق، ص   1  

، مرآز 60، العددإستراتيجيةالفردية والتنظيمية لموظفي الحكومة ومنظماتها، دراسة  بالخصائص اإلداريمنقذ محمد داغر، عالقة الفساد  2
  .10: ، ص2002ضبي،  أبو، اإلستراتيجيةللدراسات والبحوث  اإلمارات

وخطورتها على  أبحاث الندوة العلمية الخاصة، الرشوة ، ورقة مقدمة ضمنمحمد محمود الذنبيات، أثر الرشوة على النظام االقتصادي والتنمية  3
    156ص ،  ـه 1412الرياض  ،المجتمع، المرآز العربي للدراسات األمنية والتدريب

القطاع العام ومكافحة ( ندوة تطوير العالقة بين القانونيين واإلداريين  ضمنعادل عبد العزيز السن، مكافحة أعمال الرشوة، ورقة عمل مقدمة   4
  . 393 :ص،  2009 ،مكافحة الفساد في الوطن العربي، أعمال المؤتمرات، القاهرة ، 2008 سنةلرباط االمنعقدة ب) الفساد المالي اإلداري
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ومل تقف الرشوة عند احلصول على مال أو عدم  دفع مال مستحق وإمنا تعدت ذلك إىل الرشوة للحصول على 
ية التنمية مركز أو عمل أو موقع، وهو ما عمل على تدمري الكفاية اإلنتاجية للجهاز اإلداري وأصبح يعيق عمل

   1.نظرا لوجود أشخاص به ال ميلكون الكفاءة  املطلوبة
  

هذه اآللية للفساد تنطلق من روابط القرىب والوضع الطبقي والوالءات  :والوساطة المحاباة والمحسوبية  - ب
ا  تشريو  .تقريب طبقات ومجاعات واستبعاد ورمبا اضطهاد مجاعات أخرى التقليدية الضيقة اليت تكون خمرجا

 أواحملاباة فتعين التحيز لشخص ما يف املعاملة  أما .مستحّقة غري منافع جلين وسيطة جهة استخدام إىل اطةالوس
النفوذ  وأصحابنظام الستغالل السياسيون  إىل، وتشري احملسوبية اجلدارةغري  أسسالرتقية على  أوالتوظيف 

 2".حمتسبني عليهم"ؤالء ملواقعهم خلدمة مصلحة الناس الذين يتكلون عليهم فيصبح ه
ا، حيث أن استغالل املنصب احلكومي لالستفادة تعترب من أكثر اآلليات خطورة واألصعب عالجً  اتهذه اآلليو 

الشخصية ملصلحة الفرد ومقربيه دون وجه حق أحد أسباب الفساد اإلداري الناتج عن سوء نية وسوء قصد مع 
  3.سبق اإلصرار عليه

  

ا بدون وجه حق  ويعين ):النصب(العام ونهب المال  االحتيال  -  ت احلصول على أموال الدولة والتصرف 
الحتيال والنصب أساليب عدة يستطيع من خالهلا أصحاب النفوذ اإلداري يتخذ احيث  ،4حتت مسميات خمتلفة

ورة من ، وترتبط هذه الصجتاوز القوانني والعبور من خالهلا بشكل خال من املسؤولية باستعمال آلية االحتيال
بتخصيص األراضي والعقارات من خالل قرارات إدارية  ن يقوم املوظفأكا باستغالل املنصب العام  الفساد كثريً 

ورجال  املسئولنيحلساب  األجنبيةاملعونات  أموالتدوير  إعادة أوعليا، تأخذ شكل من العطايا واهلبات، 
وغريها، كما يندرج حتت هذه الصورة من الفساد سرقة األموال واملمتلكات العامة الواقعة حتت سيطرة ، األعمال

الشخص املسئول الفاسد عن طريق التزوير يف األوراق الرمسية واحلصول على بعض املمتلكات العامة أو توزيع 
األموال وهناك الكثري من صور األموال على مؤسسات ومهية يقوم الشخص بتشكيلها على الورق للحصول على 

 5.االحتيال والنصب
  

هناك عالقة وطيدة تربط مسألة الفساد االقتصادي بالفقر حيث أنه بانعدام املبادئ  :الفساد االقتصادي - 2
واألخالق والعدالة وتفاقم الرشوة والعمولة تتدهور االقتصاديات يف ظل فسادها ويؤدي ذلك إىل انتشار آفة 

، فأصبحت عقود ير التجارة وانتشار الشركات املتعددة اجلنسيات ازدادت حدة الفساد االقتصاديفمع حتر ، الفقر

                                                   
ألمنية حمد بن عبد الرحمن الجنيدل، اثر الرشوة في تعثر النمو االقتصادي وأساليب دفعها في ظل الشريعة اإلسالمية، المرآز العربي للدراسات ا 1

  10:، ص1982والتدريب، السعودية، 
الشرق  شعبة، البنك الدولي، 2008، 2، العد 1، المجلد  وأفكار أخبارالحكم  إدارة نشرةعدوان، مصطلحات الفساد في اللغة العربية، . شارل د 2

  .11-10: ، صإفريقياوشمال  األوسط
  . 70، ص  2009عماد صالح عبد الرزاق الشيخ داود، الفساد واإلصالح، منشورات اتحاد آتاب العرب، دمشق   3
: ص، 2008، جمهورية مصر العربية، اإلسكندريةالمراجعة الحكومية وتطبيقاتها بالمنطقة العربية، الدار الجامعية،  أصولاحمد صالح عطية،  4

203. 
 .66،67: عبير مصلح، مرجع سابق،ص 5
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إذا أخذ املفاوض عمولة، ما جيعله ينحاز إىل طرف معني من أطراف العقد ورمبا ال يراعي  الصفقات ال تتم إال
د االقتصادي إذ أصبحت فأصبحت العمولة يف الوقت الراهن متثل صورة الفسا ،مصلحة الطرف الذي ميثله

  .الشركات خاصة متعددة اجلنسيات تستخدم هذا األسلوب للفوز بالعقود على حساب منافسيها
فقد أشارت إحدى دراسات صندوق النقد " التسلح" ومن أهم مناذج الفساد االقتصادي يف العامل منوذج   

ل دولة ومستوى أجور القطاع العام وسلطة حكم الدويل إىل أن الفساد يف العامل مرتبط بنوعية البريوقراطية يف ك
القانون وتوفر املصادر الطبيعية ودرجة املنافسة االقتصادية، وأشارت الدراسة إىل أن منتجي األسلحة يف العامل 

م ويقدر خرباء ) غري قانونية( تقدمي عموالت  إىليلجؤون  ألجل كسب عقود غي كثري من البلدان وحىت يف بلدا
تذهب لتغطية هذه العموالت، وأن هلذه العموالت األثر  التسلحمن عوائد صفقات  %15أكثر من  الصندوق أن

  1.السليب على الدول املستوردة لزيادة النفقات
كما استخدمت تلك العموالت اليت تعترب رشوة يف الكثري من عمليات حتويل ممتلكات الدولة إىل مالكي    

الفساد والكسب الشخصي، فبيع  بفرصفأصبحت هذه العملية تعج ) خوصصة املشروعات العامة(اخلواص 
للهياكل األساسية وبالتايل   كبريبعملية تقدمي عروض يف مشروع عام  شبيه شركات شبه حكومية أو عامة أصبح 

د يقضي الفساد على مردودية اخلوصصة إذا دفعت الشركة قفإن حوافز اإلخالل بأمانة الوظيفة أصبح متشابه، و 
ة للحفاظ على السلطة االحتكارية للمشروع بعد انتقاهلا إىل يد خواص، والنتيجة هنا ال تغدو إال أن تكون الرشو 

  2 .جمرد نقل لألرباح من الدولة إىل املالكني اجلدد
ومن صور الفساد االقتصادي أيضا نشاطات االجتار باملخدرات كواحدة من نشاطات اجلرمية املنظمة اليت   

م املالية  أصبحت تشكل قوة حكومات بأكملها نتيجة ملا ميلكونه  إفساداقتصادية هائلة يستطيع أطرافها بسطو
  .من أموال ضخمة، ويستخدمون أحيانا العمولة والرشوة واإلفساد وسيلة لتمرير أعماهلم غري شرعية

ذر الوارد من كما يتمثل الفساد االقتصادي فيما يسمى بغسيل األموال وذلك عن طريق حتويل املال الق  
املخدرات والدعارة وجتارة الرقيق، وبيع األسلحة من دون ترخيص وغريها ليصبح مال مشروع بعد استخدامه يف 

وبعد القيام بتهريبه إىل دول أخرى يف بعض األحيان ما جيعل  ،مشاريع كالسياحة والفندقة واملصارف وغريها
  .الكثري من الشعوب تعاين من ويالت الفقر واحلرمان

أما الصورة الثالثة للفساد االقتصادي فتتمثل يف انتهاك حق اإلنسان يف العيش وحرمانه من أبسط حقوقه من      
ن خيصص تلك املعونات أأجل املصلحة الشخصية ومثال على ذلك توجيه املساعدات الدولية لغري وجهتها ك

هدف آخر كالبناءات وغريها كما ميثل الفساد  لتوفري األغذية للطبقة الفقرية يف حني توجه من طرف احلكومة حنو
تركز السلطة االقتصادية يف كيانات احتكارية تعمل على املستوى الكلي أو القطاعي، وامتالكها  االقتصادي

يف القرارات اليت تتخذها، مع ضعف الرقابة واملساءلة عليها، كأن تقوم أطراف مستوردة  ا واسعاً هامشا تقديريً 
                                                   

78:،مرجع سابق، ص  عماد صالح عبد الرزاق الشيخ داود 1        
، شعبة التطوير اإلداري وإدارة الحكم، مكتب سياسات اإلنمائية،  8ائي، الفساد والحكم الرشيد، ورقة مناقشة رقم برنامج األمم المتحدة اإلنم 2

  http://www.pogar.org/publications/finances/anticor/fightingcorruption97a.pdf : على الموقع   31، ص  1997نيويورك، 
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املنتشر عرب  االقتصاديوهناك الكثري من األمثلة من الفساد ) إشعاعاتحتمل ( ضرة بالصحة باسترياد مواد م
  .العامل

  

يتعلق الفساد السياسي باالختالل واالحنراف يف توزيع السلطة واملساءلة املتعلقة بنظام  :الفساد السياسي - 3
ا ومتارسها وحريات املشاركة والتعبري ،احلكم واملؤسسات السياسية وتداول السلطة  والتنظيم والرقابة اليت تتمتع 

حتقيق النخب السياسية املتمسكة  إمكانيةهذه اجلماهري، ويرتتب على اختالل منظومة السلطة واملساءلة السياسية 
  1.ا عن أي نوع من املساءلةبسلطات احلكم على منافع شخصية بعيدً 

 إتباععن  يف اختاذ القرارات، فضالً  إشراكهموعدم  عدم االستقرار السياسي وسلب حريات املواطنني أنكما 
فئات حمددة، وهذا ما ساعد على تدهور  أيديمتركز السلطات يف  إىل أدىسياسات تنموية مل يقدر هلا النجاح، 

  2.والتعاليم  واألعرافوزاد من جرائم استغالل النفوذ وخمالفة القوانني  األوضاع
  

بقمة اهلرم السياسي ويعين انتفاع منها ما يسمى بفساد القمة والذي يرتبط  وهناك عدة صور للفساد السياسي    
من يتوىل القمة باملكاسب الشخصية اليت جتين الثروات الطائلة خبروجه عن حكم القانون، وتعترب هذه الصورة 

ة للحصول على ا ملا تشكله القمة من لبنة أساسية ترتكز عليها أطراف أخرى يف اهلرم السياسي للدولخطرية جدً 
 السياسي النظامعلى  خطرية سياسية تداعيات  ، ويكون هلذا النوع من الفسادالعوائد الشخصية بطرق غري شرعية

 وهو ،البالد موارد سوء ختصيص إىل يؤدي بل فحسب، القرارات اختاذ ا يتم اليت الطريقة على يؤثر ال كله،
 ويف واإلدارة، احلكم مؤسسات سلبا على يؤثر وبالتايل ولة،للد الداخلي والنظام السياسية املؤسسات يستهدف
تمع  يف العليا واملثل للقيم وانتهاك للقانون خرق ألنه يؤدي إىل ،الدولة يف" املؤسسية" حتلل إىل يؤدي النهاية ا
 أو ريفهاأو حت جتاوزها أو بتهميشها إما أنفسهم، احلكام قبل من منتهكة والتشريعات القوانني تصبح وبالتايل
  3.بالكامل جتاهلها

 

حيث تشهد كثري من دول العامل فضائح  خر من الفساد السياسي فهو يتعلق باهليئات التشريعية،أما النوع اآل     
جلوء أعضاء هذه اهليئات إىل استغالل النفوذ و احلصانة ملباشرة أنشطة غري مشروعة حتقق له ثروات طائلة، أو 

بيهم، قد تكون هذه األنشطة إما أعمال تقاضي رشاوى أو عموالت من مستفيدين استفادات معينة هلم وملقر 
مصاحلهم، أو للحيلولة دون إصدار قرارات معينة تقيد أعماهلم، ويعترب هذا  ةلتسهيل إصدار قرارات تشريعية خلدم

السلطات التنفيذية  النوع من الفساد خطري لكون أن وصول الفساد إىل الربملان الذي يعترب املراقب على ممارسة
  .يعين أنه من السهل أن يوجد الفساد على مستوى الوزارة وعلى مستوى األحزاب

                                                   
من الندوة التي أقامتها المنظمة العربية لمكافحة الفساد، تحت عنوان المشاريع الدولية لمكافحة الفساد عامر خياط، مفهوم الفساد، بحث مقدم ض  1

   . 47 :ص،  2006والدعوة لإلصالح السياسي واالقتصادي في األقطار العربية، لبنان،
والتدريب، المملكة  األمنيةدية ، المرآز العربي للدراسات آمعوق لعمليات التنمية االجتماعية و االقتصا اإلداريصالح الدين فهمي محمود، الفساد  2

  . 47:ص ،1994العربية السعودية، 
  :، من موقع االنترنيت  03:،ص2009الفساد المالي واإلداري، افريل،  أبو ةالجماهيريفريق الشفافية الليبية، الفساد السياسي في  3

libyaonline.com-http://www.transparency   11/12/2009اطلع عليه يوم . 
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فساد اهليئات التنفيذية أو ما يطلق عليه الفساد احلكومي يف األنظمة السياسية، فاألمثلة كثرية على  وهناك أيضا 
ار املسؤولني اإلداريني الرشاوى والعموالت حاالت تفشي الفساد يف هذه اهليئات نتيجة تقاضي بعض الوزراء وكب

ريب السلع واالجتار  واختالسهم أموال عامة باستغالهلم ملناصبهم كأن يقوموا باالستيالء على أراضي الدولة أو 
بالعموالت أو عن طريق تعيني األفراد مبقابل مايل أو عن طريق احتكار السلع واخلدمات املقدمة بعموم األفراد 

  1.عر أعلىوبيعها بس
  

تتشكل من تفاعل السياسة االنتخابية واملال هي و  فساد العملية االنتخابية كما يندرج ضمن الفساد السياسي،     
استخدام مبالغ مالية  أنتشكل ساحة تنافس غري عادلة حبيث  أمههاحبيث ينجم عنها جمموعة من املخاطر 

الفرص غري املتكافئة  أنويلغي املنافسة، كما  األولوية مينح بعض املرشحني أنضخمة يف اللعبة السياسية ميكن 
الوصول للسلطة  أوالسلطة هي خطر يطال املواطنني الذين ال ميلكون املال وحيرمهم من الرتشح  إىلللوصول 
الذين قدموا ذلك  األشخاصيف خدمة  أوالسياسيون املدعومون ماليا يكونون حتت سيطرة  أن إىل باإلضافة

  2.حكم القانون وإضعافالنظام  إفسادمل على الدعم مما يع
 

فعادة  .من خالل شراء األصوات وتزوير االنتخابات وفساد األحزاب السياسية كما يتشكل الفساد السياسي    
ما تستخدم ماليني الدوالرات املخصصة حلمالت االنتخاب لشراء أصوات الناخبني، ويف أحيان كثرية تقوم 

ت اخلاصة بتمويل احلمالت االنتخابية لألحزاب املتنافسة، بغرض احلصول على مقابل الشركات الكربى واهليئا
 . املساندة يف حالة وصول احلزب أو املرشح املدعم إىل السلطة

  

الفساد االجتماعي  ، مثلمن الفساد أخرى أمناطإىل جانب الفساد اإلداري واالقتصادي والسياسي هناك و    
الدول ويف بروز شبكات جتار الرقيق األبيض واستغالل  مسئويلألخالقية لكبار والذي يتمثل يف الفضائح ا

يف عامل اليوم  تاألطفال يف األعمال الالأخالقية وجتارة األطفال وغريها من صور الفساد االجتماعي الذي انتشر 
تمع الدويل ، و  ا وربطه بالتنمية مؤخرً الفساد البيئي الذي هو صورة خطرية من صور الفساد، والذي تنبه إليه ا

تمع منذ عدة قرون والذي أنتج الثورة الصناعية  املستدامة واحلفاظ على البيئة، فمع التقدم العلمي احلاصل يف ا
ا  ا هذا النوع من الفساد وله صور عديدة  ، بدأ يظهر جليً آلناوالثورة التكنولوجيا وثورة املعلومات اليت بلغت ذرو

والرتبة بالغازات الصناعية، واإلشعاعات النووية من جراء ابتكار أسلحة ذرية ونووية تؤثر على  كتلوث املياه واهلواء
  3.صحة اإلنسان واحليوان والنبات

  
  
  

                                                   
  . 99- 98 :صص  ، عماد صالح عبد الرزاق الشيخ داود، مرجع سابق 1
  :من موقع االنترنيت  7: ، ص2008الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية، مراقبة اإلنفاق االنتخابي خطوة إلى اإلصالح،  بيروت،  2

lebanon.org/publications/cfmmanualar.pdf-www.transparency   03/03/2010تاريخ االطالع.  
  .75: جع سابق، صجعفر عبد السالم علي، ورقة مقدمة ضمن المؤتمر الدولي العربي لمكافحة الفساد، الجزء األول، مر 3
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  .ادـالفس واعـأن: المطلب الثاني
ا من جمتمع إجمتمع و  أيالفساد ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية، يكاد ال خيلو منها       ن اختلفت خطور
، سوف نقتصر يتم التصنيف أساسهاوتصنيفات ختتلف باختالف املعايري اليت على  أنواع، وللفساد عدة خرآل

  .على بعضها نظرا لتعددها
  

 .المنخرطين في الفساد األفرادوفق انتماء  : أوالً 
 .هنا ميكن التمييز بني نوعني، فساد القطاع العام والقطاع اخلاص 

ذا النوع من الفساد اشد عائق للتنمية على مستوى العامل، وهو استغالل ويعترب ه: فساد القطاع العام - 1
السياسات املالية واملصرفية، مثل التعريفات اجلمركية واالئتمان املصريف   أدواتالنشاط العام خاصة يف تطبيق 

 ألنفسهمسوم ا لتحويل الفوائد والر املوظفون العموميون معً  يتواطأخاصة، حيث  ألغراضالضريبية  واإلعفاءات
 1.وغريها...من حتويلها خلزينة الدولة مثال، بطرق خمتلفة كاالختالس والسرقة والرشوة بدالً 

على  للتأثرييتمثل فساد القطاع اخلاص يف استغالل نفوذه بفضل ما ميلكه من مال : فساد القطاع الخاص - 2
تقدم  وإعانات إعفاءاتخلاص مقابل يف شكل هدايا ورشاوي من قبل القطاع ا أيضايظهر و السياسات احلكومية، 
وهي  األفرادتغري السياسات احلكومية واحنرافها حنو طبقة معينة من  عليهيرتتب هو ما و   2.من طرف القطاع العام

، وينتشر هذا النوع من الفساد الفقراء أوعلى حساب طبقة البسطاء  واألثرياء األعمالاملؤسسات اخلاصة ورجال 
ياكل قانونية غامضة، وتكون سيادة القانون فيها معطلة وحيثما تسمح القوانني مبمارسة  عندما تتميز األسواق

   3 .سيطرةالرقابة و لالسلطة عن طريق االحتكار، واليت ال ختضع ل
 

 .من حيث حجم الفساد: اًـ ثاني
 .وميكن التمييز بني نوعني من الفساد حسب هذه الزاوية ومها الفساد الكبري والصغري 

يرتبط هذا النوع من الفساد بالصفقات الكربى يف املقاوالت وجتارة السالح، واحلصول على : د الكبيرالفسا - 1
 املسئولنيا هذا النوع من الفساد كبار التوكيالت التجارية للشركات الدولية الكربى املتعددة اجلنسيات، ويطال غالبً 

سحب من خالل االستيالء على املال العام، كبري  الفساد الك وهناك عدة أمثلة على ،4يف الدولة وصناع القرار
يف السلطة على  ومسئولنيمن القطاع اخلاص  األعمالالقروض الضخمة من البنوك، وتسهيل حصول رجال 

التزوير يف احملررات الرمسية بفضل النفوذ لالستيالء على املمتلكات و  ،ضمانات أيقروض بفوائد منخفضة وبدون 
ا، وعادة ما ينتشر يف الدول الضعيفة، واليت تعاين من ذا النوع من الفساد بكونه منظمً ، ويتسم هوغريهاالعامة 

                                                   
 .05: طواهر محمد التوهامي، منصوران سهيلة، مرجع سابق، ص 1
مكافحة الفساد في الوطن العربي، المنظمة ورقة مقدمة ضمن ندوة تجربة االردن،  عطا اهللا خليل، مدخل مقترح لمكافحة الفساد في العالم العربي 2

 .340:،ص2009مصر، العربية للتنمية االدارية،
نعامة عبد اهللا، الفساد وأثره في القطاع الخاص، ورقة مقدمة ضمن المؤتمر الدولي العربي لمكافحة الفساد، مرجع سابق، الجزء الثاني، لحسن بو 3

  .601: ص
عاون سوزان روز اآرمان، الفساد واالقتصاد العامي ، ورقة مقدمة ضمن مؤتمر الفساد وتحسين مبادرات النزاهة في الدول النامية، منظمة الت 4

  .26: ، باريس، ص1997أآتوبر  25و  24االقتصادي والتنمية، 
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غياب القواعد والتنظيمات اليت حتكم عملها، ومن غياب قضاء مستقل ومساءلة وحماسبة ويرتبط الفساد الكبري 
من املعونات واملساعدات  بالفساد الدويل، حيث تقوم الفئات املمارسة هلذا النوع من الفساد بتحويل جزء كبري

حسابات مصرفية خارجية، ما يعمل على  إىلدف متويل التنمية  بعض اهليئات الدوليةوالقروض اليت تقدمها 
 .األخرى واآلفاتمن الفقر والتخلف  اآلخرونبينما يعاين  املسئولنيتضخيم حسابات كبار 

هذا  الشكل من الفساد باالستحواذ على الدولة خبري يف البنك الدويل على  دانيال كوفمان وهو أطلقوقد   
 األساسيةالقلة احلاكمة الذين يتالعبون بتشكيل السياسة وحىت بصياغة القواعد  أعضاءحيث ربطه مبن يدعون 

املشاكل خبثا واستعصاء  أكثرواعترب هذا النوع من الفساد من  .البازغة للعبة من اجل حتقيق منافع جوهرية خاصة
  1.لإلصالحالسياسي يف االقتصاد 

مما تعرب عن  أكثرالفساد الصغرية اليت تعرب عن سلوك شخصي  أشكالكافة   إىلويشري : الفساد الصغير - 2
، ويتسم الصغرية وتلقي الرشاوي وغريها تاالختالساعرب  صغار املوظفني يقوم به عادةو ،2نظام عام باملنظمة

 توفري اخلدمات الروتينية املعقدة، اإلجراءاتنه تيسري وقد يكون اهلدف م ،األحيانيف اغلب غري منظم بكونه 
قد  إذمن الفساد الكبري،  اأثرً قل أن الفساد الصغري أوال ميكن القول ب .اإلجراءاتولكن قد يكون سببا يف تعقيد 

تمع وعلى الطبقات الفقرية، فضالً بالغً  اأثرً يكون له  ر يف جمتمع عن صعوبة السيطرة عليه عندما ينتش ا يف تركيبة ا
  .األحيانالفساد كالرشوة تتم بطرق سرية ال ميكن كشفها يف اغلب  آلياتوان ما خاصة 

 
 

 .من حيث نطاق الفساد :اًـ ثالث
 إىليتجاوزها فانه يتم تقسيمه  أوكان يتم داخل حدود البلد   إذاالفساد من زاوية نطاق ممارسته، وما  إىلبالنظر   

 :قسمني
حمليني ويتم عادة عند  أطرافساد الذي يتم داخل حدود البلد، ويقتصر على وهو الف: المحليالفساد  - 1

التقاء القطاع اخلاص بالقطاع العام يف معاملة ما، وقد يكون الطرفان من القطاع العام، فاحلكومة عادة ما تقوم 
عرب مناقصات بشراء مواد ومستلزمات من السوق احمللية بكميات كبرية، وتطرح عددا من املشروعات للتنفيذ 

احلكوميني للحصول على هذه املناقصات، مما خيل  املسئولنييتقدم هلا القطاع اخلاص احمللي، وقد يتم رشوة بعض 
 األسعارزيادة تكاليف هذه املشروعات، ومن مث زيادة  إىلبقواعد املنافسة بني وحدات القطاع اخلاص، كما يؤدي 

 .إضافيةكاليف املشروع ما حيمل الدولة نفقات ت إىلقيمة الرشاوي املدفوعة  إضافة، بسبب 
خارجية  أطرافوهو الفساد الذي يتجاوز حدود الدولة، وذلك عند تعامل الدولة مع : الفساد الدولي - 2

حيث تقوم احلكومات يف الدول النامية بشراء معدات ومستلزمات وجتهيزات من اخلارج، وقد يتم دفع الرشاوي 
دفع عموالت كبرية للحصول  إىل األجنبية، مما يدفع الشركات أخرىدون معينة والعموالت للتعاقد مع شركات 

                                                   
  .31: ، ص2001سبتمر  ،والتنمية صاديات التي تمر بمرحلة انتقال، دانيال آوفمان، جويل هيلمان، مواجهة تحدي االستحواذ على الدولة في االقت 1
  :على الموقع .04:ص ،2006جوان العراق، ، اإلداريالفساد  تشخيص أدوات لحو اإلرشاديبرنامج المجتمع المدني العراقي، الدليل  2

www.adfusa.org/files/881_file_AC_Diagnostic_Tools_ARABIC.pdf  le 02/03/2011. 
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على املناقصات اخلارجية واالمتيازات يف الدول النامية، ويتم ذلك بصفة خاصة يف الصفقات الكربى املتعلقة 
 .وغريها....وصفقات السالح  األساسيةومشروعات البنية  أالستخراجيبالنشاط 

 

 .طبيعة العالقة بين طرفي الفسادمن حيث  :اًـ رابع
 . تآمريوفساد ) جربي( فساد قسري  إىل أطرافهميكن تقسيم الفساد من حيث العالقة بني 

حصوله على  تأخر وإالطالب اخلدمة على دفع الرشوة  أويف هذه احلالة جيرب املستهلك : ألقسريالفساد  - 1
ويف هذه احلالة تكون العالقة بني املوظفني الذين ، عليهااخلدمة وتعطلت مصاحله، ورمبا ال يستطيع احلصول 

 .حيصلون على الرشوة وطالب اخلدمة عالقة متناقضة
قد يكون هناك تعاون بني طريف الفساد، كما يف حالة دفع مبلغ ملوظفي اجلمارك للسماح : التآمريالفساد  - 2

مقرر ويعتمد العائد من  ها عما هوختفيض أوبدخول السلع اخلاضعة للضريبة اجلمركية بدون تقاضي هذه الضريبة 
الضرائب، ومن مثة نقص  إيراد اواالقتصاد عمومً مع خسارة احلكومة ذلك على القوة التفاوضية لطريف العالقة 

الفساد على جتنب  أطرافحيث يتفق  أالتفاقي أو التآمريتغطية النفقات العامة، ويعرف هذا الفساد بالفساد 
 .للموظف احلكومي الدفع للحكومة ودفع مبلغ اقل

       

 أنجانب التصنيفات السابق ذكرها ميكن  فايلك عدة تصنيفات للفساد، اهن أنميكن القول  األخريويف     
املؤسسة التشريعية واملؤسسة ( فساد القمة والفساد املؤسسي  إىليصنف الفساد حسب الفئة املمارسة له 

رض افساد ع إىلالفساد، كما قد يصنف  أمناطق من خالل له يف املبحث الساب اإلشارةوقد مت ) التنفيذية
وال ميكن الفصل بني هذه األنواع املختلفة من الفساد، فهناك تداخل وتشابك ،  )ممتد( وفساد منتظم ) استثنائي(

  .وتعقيد فيما بينها تشكل بذلك نسيج عنكبويت متداخل اخليوط
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  .أسباب ودوافع الفساد: المطلب الثالث
جانب بعض  إىلهناك عدة أسباب مرتبطة بالتنظيم الداخلي للدولة جعلت من ظاهرة الفساد تزداد استفحاال     

 واجتماعيةاقتصادية  إىل األسبابوميكن تقسيم هذه  االقتصادية اليت حتدث خاصة يف عصر العوملةاملتغريات 
  .وسياسية

  

  .واإلداريةاألسباب االقتصادية  :أوال
  :ا يف النقاط التاليةوميكن حصره   
ن يكون هناك غموض أو عدم وضوح أقد حيدث و  :وغموض القوانين واللوائح الثغرات القانونية   - 1

، وهو ما قد يشكل أخرى إىلالنصوص يف قانون ما، كما قد يكون هناك اختالف يف النصوص القانونية من دولة 
على ذلك فيما خيص قوانني وتشريعات حماربة ، ومثال األحيانالفساد يف بعض  آلياتفرصة ساحنة النتشار 

نتها أش وتستأصلقوانني حتارب هذه الظاهرة  أصدرتعلى املستوى العاملي، فمعظم دول العامل  األموالغسيل 
حكومة جزر ( سلبية على اقتصاديات الدول، لكن مبقابل هذا فانه هناك بعض الدول  أثارا ملا خيلفه من نظرً 

حد بنوده أويقدم هذا القانون يف " قانون التنمية االقتصادية" يدعى  األخريةالسنوات  شرعت قانون يف) السيشل
ماليني دوالر حصانة من املالحقة القضائية املرتتبة على مجيع املخالفات  10من  ألكثراملستثمرين  لألجانب
ريب أمواهلم واستثمارها هذا القانون يشكل ثغرة قانونية تسمح للمهربني وجتار املخدرات وغري  إذاجلنائية،  هم من 

  .1يف دولة أخرى، كما قد يكون اختالف التشريعات يف دولة واحدة سببا أيضا النتشار الفساد
كعدم وضوح قوانني الضرائب ،  وانتشاره عدم وضوحها يساعد على منو الفسادغموض القوانني و  أن اكم    

 الضريبة ومسؤويل الضرائب لالستفسار عن االلتزامات ما بني املكلفني اتصاالت متكررة، مما خيلق واجلمارك
املسؤولني حرية  إعطاءعلى ذلك يساعد  أخرىومن جهة وهو ما ينتج عنه طلب الرشاوي،  ،وطريقة دفعها

  2.وهو ما يزيد من انتشار الفساد واإلعفاءاتتصرف يف القوانني اهلامة للضرائب خاصة فيما يتعلق باحلوافز ال
جمرد قوانني وتعليمات غري  أو األدراجحبيسة  األخريةظل هذه ت فقد، كايف  واللوائح يبقى غري ووجود القوانني

املتغريات  علعدم تعديلها م وأيضاحمل التجرمي  األفعالا لعدم دقتها يف حتديد مطبقة على ارض الواقع، نظرً 
تغيريها  رض األحيان وسرعة تواتأضف إىل ذلك أن تعقيد القوانني يف بع ،االقتصادية اليت حتدث مع مر الزمن

كرب لالعتماد على أالتفسري وهو األمر الذي يعطي للمسؤولني سلطة  ةا أخرى، جيعلها متعارضة وصعبأحيانً 
  3.تفسريهم الشخصي، ومن مث يزيد من خماطر اختاذهم لقرارات عشوائية منحازة ختدم أغراضهم

  

                                                   
 .139: ابق، صعماد صالح عبد الرزاق الشيخ داود، مرجع س 1

2 Salvatore Schiavo-Campo, governance, corruption, and public financial management, Asian Development 
Bank, Manila, Philippines, 1999,  p:06 .       

على  . 05: ، ص2008،  واشنطن ، )CIPE(مرآز المشروعات الدولية الخاصة د التوجه إلى القطاع الخاص، مكافحة الفسا بوريس ملنيكوف،3
  : الموقع 

uption%20toolkit%20Arabic.pdfhttp://www.cipe.org/regional/mena/pdf/Combating%20Corr   13/03/2010بتاريخ.  
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العمومية  اإلداراتيكون سبب انتشار الفساد يف  قد :سرية بعض الصفقات الكبرىو  يدور الرقابالضعف  - 2
ا للتعليمات والتوجيهات ، ما جيعلهم يتصرفون خالفً مسئوليهممن طرف  اإلدارينيهو ضعف الرقابة على املوظفني 

 أواالختالس  أولطلب الرشوة  اإلداراتواللوائح القانونية اليت تنظم العمل، وبالتايل استغالل نفوذهم يف تلك 
ا، يساهم يف انتشار الفساد  األمرضعف دور الرقابة عندما يرتبط  أنكما غريها،   باالنتخابات ومتويل محال

ضعف ف ،احلملة االنتخابية يف غري موضعها أموالعن طريق استخدام  أو األصواتالسياسي عن طريق شراء 
هلم لنفوذهم وتطاوهلم على القانون زاد من استغالومتتع بعضهم باحلصانة  ،العموميني املسئولنيالرقابة على كبار 

  .استفحال ظاهرة الفساد أدت إىلمنافع شخصية  إىلللوصول 
الس التشريعية،  كما أن فرصة  تعترب الصفقات احلكومية الكربى واليت تتسم بالسرية نتيجة عدم مناقشتها يف ا

  .ستخراجيةكبرية للفساد، مثل عقود توريد األسلحة واألنشطة اإل
  

التطور احلاصل يف تكنولوجيا املعلومات  أنعلى الرغم من  :كنولوجيا المعلومات واالتصاالتتطور ت   - 3
ظواهر خطرة من ضمنها انه حيمل يف طياته  إالاجيابية كثرية على التنمية وعلى احلياة البشرية،  أثارواالتصاالت له 

يكتشفوا مستويات املعيشة  أندول الفقرية ال مواطنوالفساد، فمن خالل وسائل االتصال السريعة واملرئية استطاع 
ا طبقات معينة من العامل، ما زاد من تطلعهم للوصول   األشكالتلك املستويات بكل  إىلالكبرية اليت تتمتع 

  .حىت الفساد
التزوير واالحتيال واجلرمية املنظمة خاصة مع  أشكالزادت من  تطور وسائل االتصال كاالنرتنيت مثالً  أنكما    

 ور التجارة االلكرتونية وما طرحته من صعوبة يف فرض الرقابة على الصفقات والعقود، وبطاقات االئتمانظه
الفساد السياسي عن طريق خرق مواقع االنتخاب خاصة وان الكثري  وغريها، كما زاد تطور وسائل االتصال من

ا عن طريق شبكة االنرتنيت ما يعمل يف  أصبحتمن الدول  من تفشي ظاهرة  األحيانبعض جتري انتخابا
  .التزوير

  

انتهجت الكثري من الدول املتقدمة  :واألموال األشخاصوتحرير التجارة وحرية انتقال  الخوصصة سياسة - 4
والسيطرة  االقتصادياتهليكلة وتثبيت  كآليةوالنامية منها سياسة اخلوصصة خاصة بعدما وصفها البنك الدويل  

القطاع احلكومي والتخلص من سلبيات القطاع العام، لكن سياسة اخلوصصة  الفساد يف واستئصالعلى التضخم 
سبيل  أصبحتحيث  األحيانمن الفساد، بل سامهت يف منوه يف بعض  منأىاليت تبنتها هذه الدول مل تكن عن 
عامة  أصولبيع  إىل أدتعلى حساب املصلحة العامة، كما  األثرياء األعماللتبادل املنافع بني الساسة ورجال 

سامهت هذه و وحملية مقابل احلصول على رشاوي وعموالت،  أجنبيةومؤسسات  أعمالرجال  إىلخبسة  بأمثان
عمليات استغالل واحتكار  إىلتتحول  أنمن املمكن  األرباحالقطاع اخلاص احلق يف حتقيق  إعطاءالسياسة يف 

ملذكورة، مما ساعد على زيادة نفوذ بعض على حساب املواطن املستهلك الذي له احلق يف احلصول على اخلدمة ا
  .يف السياسة العامة للدولة، وعمل ذلك على تفاقم ظاهرة الفساد وتأثريهماخلواص 
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اغلب  انضماموالسلع عرب احلدود بعد  واألشخاص األموالالقيود اليت حتد من حرية انتقال  إلغاءساهم كما     
انتشار ظاهرة الرشاوي ضمن التجارة الدولية للظفر بالصفقات الدولية املنظمة العاملية للتجارة يف  إىلدول العامل 

ثر هذا سلبا خاصة على دول العامل أوقد وللحصول على براءات االخرتاع وحقوق التأليف والعالمات التجارية، 
ريب ا إىل واألشخاص األموالحرية انتقال  أدتمستوردة، كما  النامي باعتبارها دوالً  ألموال والسلع زيادة انتشار 

  .ما ساعد هو أيضا على انتشار موجة الفساد عن طريق ما يسمى بتبييض األموال واملخدرات
  

وجود بعض القيود والتنظيمات ف :وزيادة مستويات االحتكار القيود الحكومية على النشاط االقتصادي   - 5
تمع ومتتع املسؤولني احل بقوة احتكارية يف منح الرخص والتصاريح وميني كعلى استغالل املوارد االقتصادية يف ا

الفساد، كما قد يقوم القطاع اخلاص من  إىل املسئولنيؤالء يدفع  أنغريها، ميكن  أوالتسويق  أو اإلنتاجوحقوق 
م طلبً  أخرىناحية  استمرارها لضمان بقاء مراكزهم االحتكارية وجتنب املنافسة  أوا لفك تلك القيود، برشو

ويشار يف هذا الصدد أن املنافسة  .احلكومية املخصصة للصناعة مثال اإلعاناتف احلصول على د أوالدولية، 
على كسب األرباح واقتناص الفرص املتاحة احملدودة يدفع باملتعاملني مع األجهزة اإلدارية إىل عرض الرشاوى 

صول على صفقة معينة، أو غري وغريها من مظاهر الفساد القتناص الفرصة املتاحة كالفوز بعطاء حكومي، أو احل
   1.ذلك من مكاسب، أي أن الفساد حيدث مىت وجد الرتبح

ادراسة  أكدتوقد  ا كلما ازدادت ا وانتشارً الفساد يزداد حجمً  أنمنظمة الشفافية الدولية والبنك الدويل  أجر
ىل الناتج احمللي اإلمجايل، ومثة ، وكلما ارتفعت نسبة اإلنفاق العام إاالقتصادية األنشطةهيمنة القطاع العام على 

  2.ارتباط موجب وواضح بني درجة الفساد والقيود على التجارة واألسعار وحرية النقد
الفساد يزدهر يف البيئة اليت حتكمها ضوابط وتوازنات ضعيفة، واليت تعيق املنافسة وتشجع االحتكارات  أنكما 

اليت  األسواقل مثل هذه النماذج الضعيفة للضوابط والتوازنات يف التجريبية انه هناك بالفع األدلةاملفرطة، وتبني 
التنظيمية اليت حتكمها ال تتسم  بالشفافية وتؤدي بسهولة  اآللياتما جيعل  يهيمن عليها عدد قليل من البائعني،

   .3عالية وبأسعارعن طريق سهولة رشوة هؤالء احملتكرين للمسؤلني احلكوميني هليمنة سلعة رديئة  .الفساد إىل
    

املقابلة يف  األجورالعاملني بالدولة اقل من  أجوريزداد الفساد يف الدولة عندما تكون  :األجورسياسة   - 6
مجود  نأرفع مستوى معيشتهم بطرق غري شرعية، كما  إىلالعاملني باملؤسسات العمومية  أالقطاع اخلاص، فيلج

تمعواملرتبات وعدم مواكبتها للظروف اال األجورسياسات  جيعلها عاجزة على  قتصادية والتغريات اجلذرية يف ا
م بوسائل  إىلاحلكوميني، مما يدفعهم  املوظفنيمن مستلزمات العيش املقبول لشرائح  األدىنتوفري احلد  سد حاجيا

                                                   
1 Paolo Mauro, corruption:  causes, consequences, and agenda for further research, finance and development, vol 
35, No ,1998, p:11.  

ورقة مقدمة ضمن للتجربة الكويتية،  إشارةالعام والخاص مع  فيصل العلي المطوع، ظاهرة الفساد االقتصادي ومشاريع الشراآة بين القطاعين 2
 .134: مؤتمر الكويت للشفافية، مرجع سابق، ص

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 
http://www.adb.org/Documents/Papers/Governance_Anticorruption/4agov-an.pdf     le 22/04/2010. 
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وغريها وطرق غري شرعية كقبول الرشاوي واهلدايا وتزوير الوثائق ومترير املعامالت، والتساهل يف حتصيل الضرائب 
 1.من التصرفات املنافية للقانون

  
   .األسباب االجتماعية والثقافية: اًـ ثاني
ساعد على تفشي الفساد تالعالقات االجتماعية السيما يف ظل غياب الوعي األخالقي  والديين، أصبحت     

م روابط اجتماعية، ويتم ذلك من با املسئولنيحيث حيرص  املة أو على تفضيل األقارب ومن تربطهم  ب ا
ما من  دف كسب مؤيدين وأعوان ضد املنافسني، كما أن ضعف فكرة املصلحة العامة واملال العام وما يرتبط 

 2.أهداف رمسية تصب يف مصلحة اجلمهور شجع على استفحال ظاهرة الفساد
تمع،  كما أن  تمع الروابط القبلية والعشائر  ةاديز كمنط العالقات واألعراف بني أفراد ا ية والطائفية بني أفراد ا
املة واحملسوبية من قبل كبار  سبيالً  يعدالواحد،  جتاه الطوائف املنتمية إليها مما يفتح الباب  املسئولنيلشيوع ا

   3.ملزيد من الفساد
 

  .األسباب السياسية للفساد: اًـ ثالث
اسية وخاصة يف الدول النامية من قوة خطر أسباب الفساد ويرجع ذلك إىل ما متلكه النخب السيأ تعد من   

وحصانة يف ممارسة االحنرافات واملخالفات ومحاية املفسدين وتوفري غطاء قانوين لبعض املمارسات املنحرفة ففساد 
ا يف ممارسة كافة أنواع الفساد دون حسيب أو رقيب   همصرعيالسلطة السياسية يفتح الباب على  ملن هم دو

اسدة من اهليمنة على الثروات واملمتلكات العامة واستغالهلا ألغراضهم الشخصية، يف كذلك ميكن العناصر الف
بيئة يسود فيها أنظمة وقوانني وإجراءات حتمي هذه الفئة والعاملني معها يف ظل غياب الرقابة واملساءلة، وهذا 

ا دون التعرض للم ال الخرتاق القوانني وجتاوز احلدود املسموح  الحقة القانونية، أو اختاذ إجراءات بدوره يفتح ا
   4 .صارمة حبق املخالفني منهم

ملكافحة الفساد، وذلك بعدم تنفيذ وعود وبرامج القيادة السياسية  السياسية لدى اإلرادةضعف باإلضافة إىل    
السياسية  كما تنشأ األسباب،  5عقابية حبق عناصر الفساد أووقائية  إجراءاتاملوضوعة وعدم اختاذ أي  اإلصالح

تمع ومن مظاهرها ما يلي   6 :أيضا من سوء اجتاهات الدولة وختطيطها اخلاطئ لقدرات ا
  .الدخول يف الصراعات اإلقليمية والدولية  -
 .كثرة تعاقب احلكومات  -

                                                   
 . 25:، ص2005، المكتب الجامعي الحديث، العراق،  - توأمةال  تزامن –عامر آبيسي، الفساد والعولمة   1
 .52:السيد علي شتا، مرجع سابق، ص 2
  .211: احمد صالح عطية ، مرجع سابق، ص  3
  .50: ، ص2009لؤي أديب سليمان العيسى، الفساد اإلداري والبطالة، دار الكندي للنشر والتوزيع، الطبعة األولى ، عمان ،  4
  .35:، ص2005افية الدولية، نظام النزاهة العربي في مواجهة الفساد، آتاب المرجعية، المرآز اللبناني للدراسات، بيروت، منظمة الشف 5
 آيلة دارفارس رشيد البياتي، الفساد المالي واإلداري في المؤسسات اإلنتاجية والخدماتية، معالجات نظرية وتطبيقية بطريقة األنظمة التكاملية،   6

 .50: ، ص2010التوزيع، الطبعة األولى ، عمان، للنشر و
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 .توجهات السياسة االقتصادية والتعليمية اخلاطئة  -
 .خطر نظام االمتيازات على فئات معينة دون سواها  -

تفشي ظاهرة  أسبابمت حصر " مكافحة الفساد"بعنوان  2004 فيفرياملتحدة يف  األممصادر عن هيئة ويف تقرير 
سيادة  إىل باإلضافةالفساد يف غياب الدميقراطية مبا يصاحب ذلك من شيوع االحتكار ونقص املساءلة والشفافية 

الكامنة وراء  بروز ظاهرة الفساد  األسبابهلا، تتعدد  آخر، ويف تقرير اإلنسانالقهر والظلم وانتهاك حقوق 
تمعات بالرغم من وجود شبه  سليب حتركه املصلحة  إنساينعلى كون هذه الظاهرة سلوك  إمجاعوتفشيها يف ا

  1:اآليتيف  األسبابالذاتية، وحيمل التقرير تلك 
القائمة على النسب  انتشار الفقر واجلهل ونقص املعرفة باحلقوق الفردية وسيادة القيم التقليدية والروابط -

  .والقرابة
الفصل املتوازن بني السلطات الثالث التنفيذية والتشريعية والقضائية يف النظام السياسي  مببدأعدم االلتزام  -

 أنالرقابة املتبادلة ، كما  مببدأ اإلخالل إىلوطغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، وهو ما يؤدي 
 .اب استقالليته ونزاهته يعترب سببا مشجعا للفسادضعف اجلهاز القضائي وغي

 .الرقابة يف الدولة وعدم استقالليتها أجهزةضعف  -
تزداد الفرص ملمارسة الفساد يف املراحل االنتقالية والفرتات اليت تشهد حتوالت سياسية واقتصادية واجتماعية  -

نوين اليت توفر بيئة مناسبة للفاسدين القا واإلطارعدم اكتمال البناء املؤسسي  أوويساعد يف ذلك حداثة 
 .مستغلني ضعف اجلهاز الرقايب على الوظائف العامة يف هذه املراحل

عقابية جادة  أووقائية  إجراءات أيةلدى القيادة السياسية ملكافحة الفساد وذلك بعدم اختاذ  اإلرادةضعف  -
 .ديف الفسا أطرافهابعض  أوحبق عناصر الفساد بسبب انغماسها نفسها 

ضعف واحنسار املرافق واخلدمات واملؤسسات العامة اليت ختدم املواطنني، مما يشجع بيئة مالئمة لقيام بعض  -
 .حىت لو كان من خالل الرشوة أخرىالعاملني بالبحث عن مصادر مالية 

املكتوبة ومدونات السلوك للموظفني يف قطاعات العمل العام واخلاص   واإلجراءاتغياب قواعد العمل  -
ال ملمارسة الفسادو   .هو ما يفتح ا
املعلومات والسجالت التجارية، مما حيول  إىلللمواطنني بالوصول  أووعدم السماح هلا  اإلعالمغياب حرية  -

 .الوزارات واملؤسسات العامة أعمالدون ممارستهم لدورهم الرقايب على 
تمع املدين واملؤسسات اخلاصة يف الرقابة عل - عدم متتعها  أواحلكومي  األداءى ضعف دور مؤسسات ا

 .يف عملها باحلياد
 .اليت تكافح الفساد وتفرض العقوبات على مرتكبيه واألنظمةغياب التشريعات  -

                                                   
 .108- 107: احمد صالح عطية ، مرجع سابق، ص 1
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منتجني  أواخلارجية للفساد ، وهي تنتج من وجود مصاحل وعالقات جتارية مع شركاء خارجيني  األسباب -
للحصول على امتيازات واحتكارات  خارجيةشركات  ، واستخدام وسائل غري قانونية من قبلأخرىمن دول 

 .قيامها بتصريف بضائع فاسدة أوداخل الدولة، 
 

ويف األخري ميكن القول أن مستوى الفساد ينخفض يف النظم اليت تقيم فيها الضوابط املؤسسية بني الفروع الثالثة 
عالة ملنع وكشف هذا السلوك غري املشروع آليات ف) اجلهاز التنفيذي، اجلهاز التشريعي، اجلهاز القضائي(للحكم 

تمعا اقل نسبيً واملعاقبة عليه، ويوفر فيها النشاط احلكومي بطبعه فرصً  وتكثر فيها   ا للفساد، ويزدريه فيها ا
 حينماالفرص االقتصادية وتكون أبواب مسئويل الدولة مفتوحة ألصحاب املصاحل، وعلى العكس ترتفع مستوياته 

ملؤسسية ملكافحة الفساد أو ال تستعمل، ويوفر حتكم احلكومة يف املوارد االقتصادية وتنظيمها هلا تضعف اآلليات ا
ويف هذه النظم . ومسموحا به ا مقبوالً على نطاق واسع فرص وفرية لالمشروعية، ويتفشى الفساد بصورة يصبح أمرً 

السياسية الثمينة والنادرة نسبيا  تسيطر خنب سياسية ضيقة على الفرص االقتصادية وتستغلها، وتسخر الفرص
وتقل ضوابط العمل الرمسي وتندر الوسائل البديلة أمام املصاحل والفئات املعرضة ، للحصول على مكاسب شخصية

   1.لالستغالل
  
 

  .السلبية للفساد اآلثار: المطلب الرابع
اليت ترتكز  األساسيةاختالل البىن للفساد عواقب وخيمة على التنمية فهو يعمل على استنفاذ املوارد، وعلى      

العام واملديونية وغريها، كما يهدم كل عوامل  واإلنفاقعلى االستثمار  تأثريهعليها عملية التنمية من خالل 
يف القطاعات العامة وحىت  األداءالكفاية وميكن غري املستحق من اخذ حق من يستحق، وبذلك تضعف كفاية 

  :بية للفساد فيما يليالسل اآلثاروميكن حصر  اخلاصة
  

  .ثر الفساد على االستثمارأ: أوالً 
يساهم الفساد يف تدين كفاءة االستثمار وإضعاف مستوى اجلودة يف البنية التحتية العامة، وذلك بسبب     

الرشاوي اليت حتد من املوارد املخصصة لالستثمار، وإساءة توجيهها، وزيادة تكلفتها، باإلضافة إىل تداخل 
يعمل كما . ات يف اختيار املشاريع اإلنشائية وانتشار الغش مما يسفر على تدين املنشآت القاعدية العامةالوساط

الفساد على إضعاف االستثمار احمللي واألجنيب عن طريق زيادة فرص السعي للحصول على مزايا اقتصادية دون 
تمع، ما خيلق جوً  ةمراعا   املشجعة للمستثمرين األجانب واحملليني ا من عدم اليقني ويقلل احلوافزمصلحة ا

                                                   
نيويورك، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، مكافحة الفساد لتحسين إدارة الحكم، شعبة التطوير اإلداري وإدارة الحكم، مكتب السياسات اإلنمائية،  1

  : على الموقع .10، 9: ، ص1998
 http://www.pogar.org/publications/finances/anticor/fightingcorruption98a.pdf   22/03/2011تاريخ االطالع. 
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م خاصة  ويعتربه املستثمرون مبثابة ضريبة على أعماهلم، وعنصر مهم يف رفع مستوى املخاطرة اليت تقرتن باستثمارا
   1 .يف الدول النامية أو دول اجلنوب

ا ضريبة عشوائية  إضافية) ضريبة(ويف احلقيقة فإن الفساد يفرض على رجال األعمال واملستثمرين       سيئة، أل
فهناك كلفة البحث عن هؤالء الذين ستتم . حتكمية، وذات كلفة عالية جداً على التنمية االقتصادية واالجتماعية

م، كما أن هناك كلفة املفاوضات إضافة إىل االلتزامات التفاوضية النامجة عن الرشوة ويضاف على كل . رشو
طردية بني مستوى الرشوة والوقت الذي ميضيه املستثمر مع املوظفني احلكوميني فهناك عالقة . ذلك تكلفة الوقت

  . 2واملشروع احلكومي) العارضة(على حساب الكفاءة يف إدارة الشركة 
الفنية اخلارجية اليت  واإلمكاناتاملساعدات تعتمد على ويعود ذلك يف األساس إىل كون تلك االستثمارات      

 املوظفني إىل رشاوىتقدم عموالت و  األخريةمن دول الشمال املتقدم، وهذا ما جيعل هذه  تأيت األحيانغلب أيف 
العقد، وهذا بطبيعة احلال  أوالعموالت متثل نسبة من مبلغ الصفقة  أصبحتالعموميني وكبار الساسة، حىت 

ت اليت تفوز سوف يؤثر على االستثمار من خالل حساب تلك العمولة يف تكلفة املشروع من طرف املؤسسا
اكرب من حيث السعة ولكن بال جدوى وال  أوتكلفة  أكثربالصفقة، وبالتايل يعمل ذلك على االنتهاء مبشروع 

وال تدخل يف صلب موضوع املشروع املذكور، ما يؤدي  أصالمبشروع ذي تعقيدات غري مطلوبة  أوفائدة تذكر، 
من مشروعات  واملسئولنيمن طرف الساسة  إضافيةت النتزاع عموال إدامتهاوعدم  األساسيةتدين البنية  إىل

   3.استثمار جديدة
ما ، 4يف البلد على رفع مستوى املخاطرة وتكاليف املشاريعيعمل ارتفاع مستوى الفساد  أخرىومن جهة      

كما . اً ار استقر  واألكثرا فسادً  األقلاالستثمارات حنو البلدان تلك هروب التقليل من الدافع لالستثمار و  إىليؤدي 
فحصول بعض الشركات على ميزات مالية واقتصادية  ،يعمل الفساد على إضعاف املنافسة وقلة الكفاءة واالبتكار

ال تستحقها حيد من املنافسة وفق قواعد السوق، وحيرم دخول شركات جديدة تقوم باستثمارات أكثر جودة واقل 
ألسعار أعلى للبضائع، وقبوهلم بنوعية اقل جودة، عالوة  تكلفة، وهو ما يؤدي يف النهاية إىل حتمل املستهلكني

  5.على قلة تنوع املنتجات املعروضة
  

  .اإلنفاقثر الفساد على أ: ا ًـ ثاني
العام، وذلك عن طريق زيادة تكاليف املشاريع واخلدمات  اإلنفاقزيادة  إىليؤدي الفساد  أنمن املمكن       

مقابل منح صفقات ومشاريع جلهة معينة فان  رشاوىعلى  املسئولنيا حتصل م إذانه أحيث  املواطنني إىلاملقدمة 

                                                   
 . 224: ساد، ندوة الفساد والحكم الصالح في البالد العربية، مرجع سابق، صجورج العبد، العوامل واآلثار في النمو االقتصادي والتنمية والف  1
 .28: ، ص2006اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ،  "التنمية -اإلصالح–الفساد  " منير الحمش، االقتصاد السياسي 2
  .165: عماد صالح عبد الرزاق الشيخ داود، مرجع سابق، ص 3
  .100:، ص1996، القاهرة، سبتمبر 149وتفشي الفساد، المجلة الدولية للعلوم االجتماعية، العدد  اآرمان، سوزان روز، الديمقراطية 4

5REFORM Toolkit, Combating Corruption: A Private Sector approach prepared by Boris Melnikov under the 
Supervision of Kim Eric Bettcher , March 2008. P, cite web: 
 http://www.cipe.org/publications/papers/pdf/Anti-CorruptionToolkit0308.pdf     le 04/03/2010 
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العام، كما يعمل الفساد على زيادة  اإلنفاقاخلدمة، وبالتايل يزيد  أوسوف تزيد يف تكاليف املشروع  األخريةهذه 
  1).ة منهامشاريع التباهي اليت ال فائد( زيادة املشاريع الكمالية  أوالعام من خالل التوسع  اإلنفاق

بىن حتتية مثال تدعم  إلقامةعلى املشروعات العامة  اإلنفاقجزءا من املوارد اليت كانت موجهة حنو  أنذلك      
احلكومية اليت تقوم  األجهزةاالستهالك اخلاص للمنفذين يف  إىليتم توجيهها من خالل عالقات الفساد  اإلنتاج

ا، كما يعمل الفساد على تقليل حجم الذي يزيد من تكلفته األمربتلك املشروعات،   األموالا ويقلل من جود
 أواملوارد الطبيعية كالنفط،  إيراداتحتويل جزء من  أوالعام بسبب االختالس والسرقة،  اإلنفاقاملوجهة حنو 

اليت و ) صناديق التقاعد، صناديق ضبط املوارد(حسابات خاصة تكون خارج امليزانية  إىلاملساعدات اخلارجية 
وينتج عن مثل هذه  ،لالستخدامات غري املشروعة أكثرما جيعلها معرضة قل شفافية ورقابة من امليزانية أتكون 

  2.األمواللعدم كفاية  اإلنفاق إليهااملوجه  األهدافعدم حتقيق التصرفات يف النهاية  
قة موجبة بني مؤشرات العسكري خاصة يف الدول النامية، فهناك عال اإلنفاقكما يرتبط الفساد مبستوى     

 أومن عناصر يصعب على هيئات املراقبة  اإلنفاقا ملا يتضمنه هذا العسكري، نظرً  اإلنفاقالفساد وارتفاع مستوى 
الس التشريعية للحكم على مصداقيتها، وما يوفره ذلك من فرص كبرية للرشوة واالختالس من خالل ادعاء  ا

  3.ةاألسلحالسلطات ضرورة السرية يف شراء 
العامة للدولة، حيث  اإليراداتمن خالل خفض  اأيضً العام  اإلنفاق على الفساد يؤثر أنهنا  اإلشارةوجتدر     

 اإلدارةيف  املسئولنيوالعموالت على  الرشاوىيعمل على حماباة دافعي الضرائب الذين يتمكنون بفضل تقدمي 
 إعفاءاتاالستفادة من  أوهرب الكامل من دفعها، الت أولضرائب املفروضة عليهم الضريبية من ختفيض قيمة ا

  .احلكومي اإلنفاقاليت بدورها تؤثر على  اإليراداتليست من حقهم، وكل هذا يعمل على تقليل 
  

  .توزيع الدخلالفقر و ثر الفساد على أ: ا ًـ ثالث
صيب هزيل، ويزيد من يؤثر الفساد على الفقر إىل درجة انه حيرم الفقراء من نصيبهم حىت ولو كان هذا الن   

حدته وذلك عن طريق حتويل املوارد املخصصة للتخفيف من حدة الفقر إىل جيوب عدميي النزاهة وأصحاب 
   4.املصاحل الشخصية من مسئولني ورجال أعمال وغريهم

 من احلصول على وظائف سواء يف القطاع العام أو اخلاص بسبب انتشار الوساطة كما حيرم الفساد الفقراء     
تمع النفوذ ملواقعهم املميزة يف  أصحابثر سليب على توزيع الثروة والدخل من خالل استغالل أ ولهواحملسوبية،  ا

كرب من املنافع االقتصادية اليت تقدمها احلكومة، أويف النظام السياسي، مما ميكنهم من احلصول على جانب 
م بصورة مستمرة م إىل باإلضافة م على تنمية ثرو تمع أفرادا يوسع الفجوة بينهم وبني بقية قدر كما يقلل . ا

ممن مقدرة الكسب للفقراء،  ، ما يعمل على احلقيقي من الوظائف والفرضلن حيصلوا بسببه على نصيبهم  أل
                                                   

 .141: ، ص2008المصرية العامة للكتاب ، مكتبة األسرة، آيمبرلي ان اليون، ترجمة محمد جمال إمام، الفساد واالقتصاد العالمي، الهيئة   1
2 Salvatore Schiavo-Campo, op .cite , p: 8. 

 .225: جورج العبد، مرجع سابق، ص 3
 .12: لحكم، مرجع سابق، صبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، مكافحة الفساد لتحسين إدارة ا 4
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تمع بالظلم وعدم احلصول على حقوقها مما  تمع وشعور شرحية كبرية من ا زيادة الفرقة االجتماعية بني أفراد ا
 وهو ما يؤثر على عدم التزامهم بدفع الضرائب والتهرب منها، نعكس على ثقة املواطنني يف السياسات احلكوميةي

 1.ومن مثة زيادة اإلنفاق العاموكذلك عدم االهتمام باحلفاظ على املرافق العامة، 
  

  .ثر الفساد على سيادة البلد وسداد ديونهأ: ا ًـ رابع
كانت تلك الدولة مقرتضة فتقيد نفسها بالتزامات   إذااس بسيادة الدولة خاصة قد يعمل الفساد على املس     

ما تفشى الفساد يف ذلك البلد  إذامتكن املؤسسات املقرضة من فرض شروط خترق سيادة الدولة احملتاجة خاصة 
ا، حيث  وأخلت، األساسيةووجهت تلك القروض لغري وظيفتها  كثري   أنحظ نه من املالأتلك الدولة بسداد ديو

حكومات تلك الدول املقرتضة توجه  أن إالاملؤسسات املالية لالقرتاض عند احلاجة،  إىل أمن دول اجلنوب تلج
 إىلتشري  اإلحصائيات أنالتنمية والتطور، حىت  إىلال متت بصلة  أخرىجهات  أوتلك القروض جتاه مشاريع 

نسبة كبرية  أنعن  ا، فضالً ال حيدث التنمية مطلقً  األمرمن تلك القروض للتسلح فقط، وهذا  %25توجيه حنو 
الالتينية وخصوصا  أمريكاالنخب السياسية، ولعل منوذج  ألعضاءحسابات خاصة  إىلمن تلك القروض توجه 

  2.املكسيك مثال صارخ على حتويل تلك القروض للحسابات الشخصية لكبار املسؤولني
  

  .العام األداءالفساد على  ثارأ: خامساً 
للدولة  اإلداريواملصاحل العمومية فانه يعمل على خلخلة اهليكل والتنظيم  اإلداراتيف حالة انتشار الفساد يف    

ا، من جراء تفشي الرشوة والبريوقراطية واملمارسات  اإلدارةما يتسبب يف احنراف  العمومية على املهام املنوطة 
ذات الكفاءة  ، وعدم وصوهلم للخدمات العموميةاألفراد الفاسدة بني املوظفني، وهو ما ينتج عنه تعطل مصاحل

   .اخلدمات تلك، وكذا عدم وجود عدالة يف توزيع واجلودة العالية
    

  .وحقوق اإلنسان للمجتمع األخالقيةثر الفساد على القيم أ: سادساً 
 واألخالقيجتماعي السيئة للفساد على اجلانب االقتصادي فحسب بل تشمل اجلانب اال اآلثارال تنحصر      
سلوك عادي  إىل، وهلذا يتحول إصالحهالفساد يف حالة انتشاره بكثرة يكون من الصعب  أن، وتفسري ذلك أيضا

م األفراديقاومه  أنمن  العام والقطاع اخلاص، وبدالً  األعمالومتعارف عليه يف الدوائر احلكومية وقطاع   فإ
  3.، مما يزيد يف انتشاره يف باقي القطاعاتاناألحييتغاضون عنه، بل يسامهون فيه يف بعض 

الواجب الوظيفي واملهين  أداءبعده لدى الفرد تقبل نفسي للتفريط تدرجييا يف معايري يصبح وهو األمر الذي       
ساعد الفساد يكل هذا   ،والواجب املهين وروح املسؤولية األخالقدم قيم نععند ذلك تسود قيم الفساد وت ،الرقايب

                                                   
ضمن دراسات بحثية وورشات عمل حول بناء قدرات المؤسسات ورقة مقدمة فراس جاسم موسى، دور البرلمان في مكافحة الفساد في العراق،  1

  .27:، ص2009الحكم في الدول العربية، بيروت،  إدارةالبرلمانية وتعزيز مشارآة المواطنين في الدول العربية، برنامج 
 .169: عماد صالح عبد الرزاق الشيخ داود، مرجع سابق، ص 2
 .91: ص، 2010، المملكة االردنية الهاشمية،  األولىاحمد محمود نهار ابو سويلم، مكافحة الفساد، دار الفكر، الطبعة   3
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تمع، وبروز التعصب والتطرف يف  األخالقيةلخلة القيم على خ  اآلراءوعلى انتشار الالمباالة والسلبية بني افرد ا
يار القيم وعدم تكافؤ الفرص   .وانتشار اجلرمية كرد فعل على ا

 أداء عمل الفساد على تراجع املهنية، وفقدان قيمة العمل والتقبل النفسي لفكرة التفريط يف معايرييكما      
خيلق الفساد انقساما ويساهم مسامهة كبرية يف الواجب الوظيفي والرقايب وتراجع االهتمام باحلق العام، كما 

فعلى الصعيد األفقي . أفقي وعمودي: التفاوت االجتماعي والنزاعات، وميكن أن تأخذ هذه االنقسامية مستويني
، وهو يشجع الفقري على النظر للحكومة كمصدر يفرق هذا املستوى الفقري عن الغين واملشارك عن املهمش

للضرر واالضطهاد ال كقوة ممكنة، ويعزز إحساس الفقراء بالضعف واإلقصاء، وعلى الصعيد العمودي يشجع 
تمعية   1.الفساد على االنقسامات واخلالفات ا

ن ، ألاإلنسانمن حقوق  أصيالً ا احلق يف جمتمع خال من الفساد حقً ف، ويؤثر الفساد على حقوق اإلنسان     
ا على هذا احلق ا كبريً تعتمد اعتمادً  األساسية األخرى اإلنسانيةاحلق يف احلياة والكرامة، واملساواة، واحلقوق والقيم 

ااحتواء الفساد،  أوالبلدان يف قمع  إحدىوعندما تفشل حكومة  ا بتعزيز أيضاختفق  فإ ومحاية  يف تنفيذ التزاما
  2.طنيهاملوا اإلنسانحقوق 

على  التأثريالذين مبقدورهم  أولئكالتمييز يف احلصول على اخلدمات العامة لصاحل  إىلويؤدي انتشار الفساد       
 أماميف املساواة  األساسيالسلطات لتحقيق مصاحلهم الشخصية، كما ينتهك القضاء املشوب بالفساد احلق 

، واالتفاقيات الدولية اإلنسانالعاملي حلقوق  اإلعالنها فلاليت يك اإلجرائية، وحيجب عن الناس احلقوق القانون
محاية  إزاءوفاء الدول بواجبها  أمامومن مث فان الفساد يشكل عقبة رئيسية . اإلنساناخلاصة حبقوق  األخرى

، كاخلدمات االجتماعية وخدمات اإلنسانوتعزيز حق الناس يف احلصول، بشكل كامل، وعادل، على حقوق 
  .وغريها ائيالنظام القض

التضييق على  أويف املشاركة الدميقراطية من خالل اعرتاضها  األساسيالفاسدة احلق  األنظمةكما حتجب      
لى عممارسة مواطنيها حلقوقهم املدنية والسياسية، فعلى سبيل املثال متثل الرقابة الذاتية اليت تفرضها الصحافة 

وباملثل يستطيع الفساد يف العملية  ،على احلق يف حرية التعبرينفسها، من جراء املمارسات الفاسدة اعتداء 
  .حيرم الناخبني من احلق يف التصويت أن، األصواتاالنتخابية، والذي من صوره بيع 

البيئية  للقوانني إضعافهاالستدامة البيئية، من خالل  أيضالفساد يهدد ا، فان اآلثار املختلفةىل جانب هذه إو      
االمتثال للشروط التنظيمية يف جمال الصحة العامة  فعدماملمارسات الفاسدة، و بسبب الرشوة،  وعدم فعاليتها

الذي  األمروسالمة البيئة وغريها يكون له عواقب كارثية بالنسبة ملعيشة الناس والبيئة والتنوع البيولوجي للبلد، 

                                                   
  : على الموقع .59:دليل البرلماني العربي لضبط الفساد، منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد، لبنان،  صبول سالم،  1

http://www.arpacnetwork.org/pictures/dalil.pdf  02/05/2010تاريخ االطالع.  
، "وتعزيز التنمية المستدامة لأللفية يةاإلنمائ أهدافمكافحة الفساد من اجل الحد من الفقر تحقيق "  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، الفساد والتنمية  2

  .16: ، ص2008نيويورك، 
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املشاريع  إقامةب بللماليني من السكان بسوالتهجري االجتماعي  األمراضفقدان سبل املعيشة، وانتشار  إىليؤدي 
   .بالسكان، وكذا استغالل املوارد الطبيعية بشكل غري عقالين األهلةامللوثة للبيئة يف املناطق 

  
  .الفساد الوقاية والحد مناستراتيجيات : المطلب الخامس

تمع احمللية والدولية، ؤسساتاملو  احلكومات يساور أصبح     ت املدين وا  ينجم ما إزاء اً متزايد اً قلق الدويل معوا
 تتضاعف بدأتوبالتايل  ،عيشهم ونوعية الناس وعلى بل والتنمية، النمو على تنعكس آثار مدمرة من الفساد عن

  . الح أينما الفساد ملكافحة هذه األطراف جهود
ظاهرة عاملية هلا  أصبحد، بعدما مكافحة الفسا ألجلاملزيد من العمل  إىل األخرية اآلونةلقد ازدادت الدعوة يف   

مجعيات ومنظمات وطنية  بإنشاءسلبية على اقتصاديات الدول املنتشر فيها، وجتلى هذا االهتمام  أثارما هلا من 
الدول لقوانني ولوائح جديدة تعاقب  إصدارودولية تعىن بالشفافية ومكافحة الفساد، كما جتلى من خالل 

احلد  ألجلالسياسي واالقتصادي  لإلصالحا ظهرت هناك مشاريع دولية تدعو كم ا،املفسدين وتتابعهم قضائيً 
  .من الفساد

  

  .الحكم الراشد والحد من الفساد: أوالً 
اسرتاتيجيات مكافحة  أهممن بني  حكم القانونمبادئ احلكم الراشد خاصة الشفافية واملساءلة و  إرساءيعد      

مشكلة حكم، وفشل املؤسسات، وعالمة على عدم القدرة على إدارة باعتبار أن الفساد هو يف األساس الفساد، 
تمع عن طريق نظم متوازنة من الضوابط والتوازنات االجتماعية والقضائية والسياسية واالقتصادية،  ويزداد الفساد ا

والسياسات اليت تثبت األنظمة الرمسية وغري الرمسية عدم فعاليتها، ويصبح تنفيذ وإنفاذ القوانني  انتشارا عندما
ذا ينبغي يف البداية لمبثابة وقاية من الفساد،  هوباحلكم الراشد ومبادئه ا إذً االلتزام ف، 1تكفل النزاهة أكثر صعوبة

م، وحتديد مهام مؤسسات الدولة املعنية بوضع  األمثلاالختيار  للمسؤولني مهما اختلفت وظائفهم ودرجا
 بشرط أن تتم صياغة هذه السياسات وتنفيذها، صاد البلد وضمان سالمتهاقت إلدارةالسياسات والنظم املطلوبة 

املعنية، فضال على  األطرافواهتمامات  أراءمن الكفاءة واالنفتاح على  أدىنوفقا ملبادئ ومعايري تكفل حدا 
شد يعد مبثابة فان إرساء مبادئ احلكم الراوعموما ، الرشيدة واإلدارةضرورة انسجامها مع القانون وقواعد التنظيم 

  .للوقاية من الفساد ومكافحته آليات
  

الشفافية وسيلة ناجحة للمسامهة يف الكشف والقضاء  مبدأتطبيق  أصبح :الشفافية والحد من الفساد  - 1
تمع أنواعهعلى الفساد، مبختلف  م عينة من ا  أو، فمن خالل الشفافية ميكن طرح القضايا العامة سواء كانت 

تمع كله على احوهلا وتداول املعلومات  الرأيالعام، ويتم مناقشتها حبرية وتبادل  الرأي ا الذي  األمر، بشأ

                                                   
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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السياسية واالقتصادية واالجتماعية، كما متكن الشفافية من  األرصدةما حيدث على مجيع  إدراك إىليؤدي 
طالع املواطن على اب تسمحو الكشف عن احلقائق واطالع املواطنني املهتمني على تفاصيل تلك احلقائق، 

ا ( سياسات احلكومة خاصة ما تعلق مبيزانية الدولة  انفقا املختلفة  اإلعالممن خالل وسائل ) وتوزيعهما وإيرادا
ب املال العامواليت تلعب دورا هامً  املعلومة بشكل  أتيحتكلما ف ،1ا يف الكشف عن الفساد احلكومي وجرائم 

 أنخلل ممكن  أيابة على منفذي السياسات احلكومية وعلى الكشف عن واسع كلما زاد ذلك من فرص الرق
 .حيدث فيها ما يكبح انتشار الفساد

دة نطاق الشفافية، فقد اوتطورها ساهم بشكل كبري يف زي واإلعالمحرية التعبري  أن إىلهنا  اإلشارةوجتدر     
 إقامةرجال الدين ملكافحة الفساد عن طريق واملختصون و  األكادمييونجيند  أن أشكالهمبختلف  اإلعالماستطاع 
السلبية للفساد والعقاب املسلط على ممارسيه ما  اآلثارالت تربز كتابة مقاالت يف صحف وجم  أو إعالميةندوات 

  .هساهم يف احلد من
توفر  أنال يف احلد من الفساد ينبغي على احلكومة واملؤسسات تساهم بشكل فعَ لتعزيز الشفافية  وألجل    

ن تضع سلسلة واسعة من املعلومات يف متناول أ، و واملسئولنياملصلحة  أصحابقنوات اتصال مفتوحة بني 
  .اجلمهور تتيح هلم االطالع املباشر على العمليات واملؤسسات واملعلومات املرتبطة مبصاحلهم

  

ملستوى الكلي مكافحة الفساد سواء كانت على ا آلياتمهمة من  آليةاملساءلة ف :المساءلة والفساد  - 2
وفحص  أعماهلمعلى  املسئولنيفمن خالهلا ميكن حماسبة  ،)املؤسسات( على املستوى اجلزئي  أو) احلكومة(

م،  م وكشف حسابا سواء   إليهمم موجهة  أونقاط غامضة  أية إليضاح أمامهمالفرصة  وإتاحةوتدقيق قرارا
 باإلجابةا مطالبون  فاملسئولونؤسسات العامة واخلاصة، ذاته على امل األمر، وينطبق معينني أو منتخبنيكانوا 
الكشف عن التقصري  إىلالذي يؤدي  األمروهو  ،املستفيدون من اخلدمة أوتساؤالت يقدمها املواطنون  أيةعلى 
 العقاب أويتبع هذه املساءلة احملاسبة  أنغري ذلك، وينبغي  أواختالس  أواخلدمة  أداءالنقائص يف  أوالفشل  أو

 األهدافحتقيق  يف املسئولفشل  أويف حالة احنراف  أويف حالة استغالل املسؤولية لتحقيق منفعة خاصة، 
  .املطلوبة

وهناك عدة أنواع من املساءلة منها املساءلة الربملانية واملساءلة القضائية، ومساءلة الرأي العام واليت سيتم التطرق 
  .إليها يف فصولنا الالحقة

  

وهيكل   الشرط األساسي ملكافحة الفساد هو وجود إطار قانوين صاحلف :ومكافحة الفساد حكم القانون  - 3
ا لتبديد الغموض ن تراجع هذه القوانني دوريً أمؤسسايت يطبق القانون دون األخذ باالعتبار احملاباة أو التعسف، و 

ا، والنص على عقوبات صرحية  ضد أطراف الفساد سواء الذي يكتنف النصوص القانونية، واحلد من تناقضا
 الراشني أو املرتشني أو املختلسني أو املسامهني من قريب أو بعيد يف عملية االختالسات ولكي يكون الردع فعاالً 

                                                   
  .222: احمد صالح عطية، مرجع سابق، ص 1
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يتعني أن يواجه طرفا املعاملة الفاسدة عقوبات صارمة تعكس املغامن احملصل عليها من الفساد، فبقدر ما تشدد 
دوث الفساد، وهنا ال تكفي القوانني الصارمة وحدها، فالعديد من البلدان العقوبات بقدر ما ينخفض معدل ح

ا قل ما تطبق،  يلاليت يتفشى فيها الفساد تتوفر على قوانني مثالية، غري أن القوانني ال معىن هلا يف الواقع أل
  .يعاين من الفساد وبالتايل فان البلد اجلاد بشأن اإلصالح ال بدا وان تكون له أجهزة حتقيق وقضاء فعال ال

وجتدر اإلشارة هنا إىل أن بعض البلدان اعتمدت جلان مستقلة ملكافحة الفساد أو مفتشني عاميني ال         
  1.و بتسوانا وغريمها" هونج كونج" يكونوا مسئولني إال أمام رئيس الدولة أو الربملان وهذا ما حدث يف 

لعقوبات يواجه عدة صعوبات منها اختاذ بعض احلكومات هذا ويف األخري ال ننسى أن التطبيق الصارم ل     
السالح ضد املعارضني السياسيني بصورة غري عادلة، كما أن هذه العقوبات تطبق بعد سلسلة طويلة ومكلفة 

عن صمت بعض املسئولني أو إخفائهم للفساد، ناهيك عن حاالت انتشار الفساد بني  من اإلجراءات، فضالً 
ا سلطة توقيع العقاب مستويات اإلدارة   2 .العليا اليت تعترب هي ذا

  

ما  إذاال تنجح  أنميكن لسياسات مكافحة الفساد  :د من الفسادوالح المجتمع المدنيمشاركة   - 4
ملنظمات  التأثرياملشاركة واملسؤولية، وقوة  مبدأاقتصرت على املؤسسات احلكومية فحسب، وهلذا ينبغي تطبيق 

تمع املدين، ووسائ تمع املدين ف ،3، واجلمعيات الوطنيةاإلعالمل ا شريكا حيويا و  أساسياً  اً طرفتعد منظمات ا
يف خلق بيئة خالية من الفساد، بتقدميها الدعم للحكومة وممارستها التأثري عليها يف الرتويج لإلصالح االقتصادي 

   4 .واالجتماعي واملؤسسايت
تمع املدين      بدور هام يف توفري الضوابط على السلطة احلكومية وتعزيز قيم النزاهة  القيام وميكن ملنظمات ا

من خالل زيادة  والشفافية يف عملها واملشاركة يف صياغة السياسات العامة ومحاية احلقوق وتقوية حكم القانون
مع خمتلف والعمل  ،جل التغيريأالتوعية والضغط على احلكومات واملشاركة يف املنظمات الدولية العاملة من 

الدور اهلام الذي تلعبه يف رفع الوعي يف  إىل إضافة، القطاعات لتنفيذ إصالحات مبتكرة ترمي إىل حماربة الفساد
تمع  أوساط تمع تأثرياته وإظهارونشر ثقافة حماربة الفساد  إشاعةو ا باستخدام  السلبية على الفرد واملؤسسة وا

  5 .اإلعالمخمتلف وسائل 
تمع املدين يف توفري املعلومات واملصادر القانونية اليت متَ ويساهم        ال يف الكشف كن من القيام بدور فعَ ا

ميكنه احلد من الفساد عن طريق عن مواطن الفساد، ويطالب احلكومة بنشر املعلومات حول قضايا الفساد، كما 

                                                   
 .50: ص: طارق محمود عبد السالم السالوس، مرجع سابق  1
 .33:، ص2001، افريل 266، العدد 12المرسي السيد حجازي، التكاليف االجتماعية للفساد، مجلة المستقبل العربي، السنة  2

3Banque 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.   

لبحرين، منظمة الشفافية الدولية، الشفافية ومكافحة الفساد، حوار المجتمع المدني بين مجموعة الثماني والشرق األوسط الكبير وشمال إفريقيا، ا 4
  .11: ، ص2005

  :على موقع االنترنيت. 13:، ص2008حر قدوري، مؤسسات المجتمع المدني وإمكانياتها في الحد من الفساد اإلداري، هيئة النزاهة، العراق، س 5
    rabic&id=501&page_namper=p_no12http://www.nazaha.iq/body.asp?field=news_a 18/03/2010بتاريخ.  
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خالل إثارة اهتمام املواطنني وتعبئتهم يف  الدور الذي يلعبه يف الرقابة على إعداد وتنفيذ ميزانية احلكومة، من
مهم كالصحة والتعليم واملستوى املعيشي وتوزيع الثروة وغريها   إظهار كيفية ارتباط أرقام امليزانية بالقضايا اليت 
ا، ومتابعة حركة    1 .توالنفقا اإليراداتوذلك بتبسيط ونشر املعلومات املتعلقة بامليزانية، وحتديد وترتيبات أولويا

تمع املدين من       خروقات لسري  أيةاجلهات املعنية مبراقبة ومتابعة وتشخيص وتسجيل  أهموتعترب مؤسسات ا
ايف مجيع مؤسسات الدولة، حبكم دورها الرقايب والتشخيصي،  اإلداريةالعمليات  تستطيع من خالل هذا  وأل

رسومة وجتعل عملية التقومي واملكافحة هلذه الظاهرة امل األهدافمتنع وحتد من حاالت االحنراف عن  أنالدور 
  .ا عن التشهري واهلدر والضياعمنطقي بعيدً  بأسلوبجتري 

تمع املدين  يأيتاملرجوة للحد من الفساد  األهدافحتقيق  أننستخلص  عليهو     من خالل اعتماد مؤسسات ا
اهيكلة  إعادةلتزام املؤسسات بضرورة السرتاتيجيات مدروسة لنشر الوعي وروح املواطنة واحملاسبة وا  إدار

تساهم يف التخلص  أنالكشف عن حاالت الفساد واعتماد التكنولوجيا املتطورة اليت ميكن  آلياتواستحداث 
وبالفعل بدأت يف الكثري من الدول اليت يسودها الفساد بعض اجلهات الشعبية  ،من الكثري من حاالت الفساد

تمع املدين ، تساندها وحتركها القوى املعارضة والداعية لإلصالح والتغيري بالدعوة إىل التصدي ومنظمات ا
كأفراد ومجاعات منظمة تعمل يف خمتلف األجهزة احلكومية واملهن الوظيفية، أو تتعامل مع شرائح . للمفسدين

م من املقاولني واملستوردين وممثلي الشركات احمللية واألجنبية، والعمل على كشف هويا م وتشخيص ممارسا
والتعريف باملتواطئني معهم، وساعدهم يف ذلك وسائل اإلعالم وصفحات االنرتنيت ووجود منظمات متخصصة 

مم تستليف مكافحة الفساد      2 .شكاويهم وبالغا
م نه ينبغي للمواطنني، كوأحد مؤسسي منظمة الشفافية العاملية أوهو " بيرت ايغن"ويف هذا الشأن يقول     

ا عنه، وحراسً  مدافعنيفقط، بل حماميني  اإلصالح ألثاريكونوا متلقني سلبيني  أالَ ما،  إصالحمن  املستفيدين
ا، لذا يقتضي من جانب املواطنني الناشطني سياسيً  تأيت باإلصالحاملطالبات  أنلعملية تنفيذه، وما من شك يف 

ينهض  أنكفي وحدها ملواجهة الفساد، بل ال بد من السياسية ال ت اإلرادة أنوعي عامة الناس، ويضيف  إيقاظ
تمع املدين، وعندما تقرر احلكومة بناءً  أوبعبئها الشعب،  تقوم  أنا على ضغط من داخل البالد وخارجها، ا

 إطارتتصرف يف  أنفلن تزيد احلكومة على  وإالا بذلك مطالبً  أيضاما ضد الفساد، يكون كل فرد  شيءبعمل 
  3.مصلحتها اخلاصة

  
  
  
  

                                                   
موقع . 13: ، ص2008جيم شولتر، الرقابة على األموال، دليل المراقبة على الموازنات وإيرادات النفط والغاز، معهد المجتمع المنفتح، نيويورك،  1

  .08/2010/ 12بتاريخ        http://archive.revenuewatch.org/reports/120204ar.pdf  : االنترنيت 
  .13: ، ص2006عامر خضير حميد الكبيسي، استراتيجيات مكافحة الفساد ما لها وما عليها، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض،  2
 .121: ص، 2005الفساد واإلفساد العالمية، قدمس للنشر والتوزيع، سوريا،  بيتر ايغن، ترجمة محمد جديد، شبكة 3
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  .والحد من الفسادتنشيط فرص اإلصالح : ا ًـ ثاني
 باحلكومات  دفع مما والسياسية للفساد، واالجتماعية االقتصادية الكلفة من الدولية األوساط قلق تزايد        

تزيد من التحلي بالنزاهة وضبط الفساد، كما تشدد  ،ومستمرة فعالة إصالحات جهودها لتنفيذ تكثيف إىل
  1:دوافع وحوافز الفساد مبا يلي وتتأثرعلى املعنيني بالفساد وحتد فرصه،  العقوبة

 .واملسئولونمستوى املنافع والتكاليف اليت يتحكم فيها املوظفون   -
 .القوانني الرمسية اليت حتدد الفساد والرشوة  -
 .مصداقية تطبيق القوانني اليت تعاقب املفسدين  -
 .اق احلوافز فيهاشروط العمل يف الوظيفة العمومية ونط  -
 .نطاق احملاسبة والرصد داخل املؤسسة  -
 .احلكومة والطعن فيها أنشطةعلى االطالع على  املواطننيقدرة    -
 .يف تشكيل منظمات غري حكومية األفرادمستوى حرية الصحافة وحرية   -
 .مستوى املعارضة السياسية النشيطة  -

 اإلصالحجيايب ولو يف احلد من الفساد تندرج حتت إبشكل تساهم  أنوهناك جمموعة من احللول اليت من املمكن 
  :ميكن حصرها فيما يلي

  

 التجربة نتيجة هي للرقابة مستقلة هيئات إنشاء فكرة إن :ومكافحة الفساد للرقابة مستقلة هيئات إنشاء - 1
 رقابة أي، اإلدارية لرقابةوا الربملانية الرقابة قصور العديدة الدولية التجارب أثبتت فقد الفساد، مع املرة اإلنسانية
 وهو منهما املرجو بالغرض يفيا مل واإلدارية الربملانية الرقابةف،  2 منها املرجوة األغراض أداء يف نفسها، على اإلدارة
 باقي على مركزا تسمو كانت نإو  التشريعية السلطة أن منها متنوعة، ألسباب القانون سيادة مبدأ حتقيق

 متنوعة وعرقية فكرية الجتاهات وضمها أعضائها عدد كثرة أن إال الدستورية، الناحية من الدولة داخل السلطات
 بني الرقابة مطالبات تضيع وهكذا والتأخري، بالبطء متسمة أعماهلا من جعل الفكرية، باملنازعات أعماهلا ومتيز

امالت املعقدة اإلجراءات   .السياسية وا
 متلكه مبا العامة اإلدارية السلطات قدرة اهأمه عدة ألسباب فعال بشكل رهادو  اإلدارية الرقابة يتؤد مل كما    
 الرقابة جتاوز على القهر أجهزة على هيمنتها ومنها ،أخرى سلطة أية متلكها ال واسعة تنفيذية صالحيات من

 أفراد بني بالغال يف أينش إذ الوقت، ذات يف والقاضي اخلصم هي هنا فاإلدارة ،أخرى بصورة عليها وااللتفاف
 أن كما الفساد، جرائم إزاء التساهل أو التسرت إىل كثرية أحيان يف يؤدي املشوه التضامن من نوع العامة اإلدارات

                                                   
، شعبة التطوير االداري وادارة الحكم، مكتب السياسات االنمائية ، برنامج االمم المتحدة االنمائي، 03الفساد والحكم الرشيد، ورقة مناقشة رقم   1

  : على الموقع .50: ، ص1997نيويورك ، 
    http://www.pogar.org/publications/finances/anticor/fightingcorruption97a.pdf  09/08/2010بتاريخ. 

  : على الموقعشبكة النبأ المعلوماتية،  فارس حامد عبد الكريم، النزاهة ومتالزمة الفساد والفقر واإلرهاب، الجزء األول، 2
http://www.annabaa.org/nbanews/70/163.htm         08/11/2010تم االطالع بتاريخ.  
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ا الفساد فضائح على للتسرت تسعى قد السياسية القيادات بعض  االنتخابات نتائج على قاتل ريثتأ ذات أل
 السياسيني اخلصوم على للقضاء كوسيلة سياسية ألسباب أخرى أحيان يف تستخدمها وقد ،العام الرأي وتوجهات
  .املستقلة الرقابة هيئات فكرة نشأت وهكذا مسعتهم، وتشويه

ا إال األكيدة فعاليتها رغم القضائية للرقابة وبالنسبة      على بناءايف وجود قضاء مستقل، و  إال تتحقق ال أ
 الفساد قضايا عن اإلبالغ وعدم الناس تردد أمهها من متنوعة ألسباب هذه األخرية اليت قد ال تتحرك دعوى،
 عن مستقلة رقابية هيئات إنشاء إىل الدعوة نشأت املعطيات هذه ضوء ويف السلطة، رجال وانتقام بطش خشية
  .القرار اختاذ سلطة ويف واملايل اإلداري االستقالل أي الكامل، املؤسسايت باالستقالل تتمتع ،أخرى سلطة أية
 األجهزة حلساسيات السليب ريثالتأ لتجنب التشريعية، وذلك السلطة لرقابةيف بعض األحيان  اهليئات هذه ضعوخت

ا الرقابة هيئات من التنفيذية  اإلدارية الناحية من أما جدواها، يف التشكيك أو حتجيمها أو إلسقاطها وحماوال
 ودفعا وعزله للرقابة األعلى املسؤول انتخاب على التشريعية السلطة قيام على يقتصر حمدودا االرتباط فيكون

 قبل من يتم املنصب هلذا الرتشيح فان التعيني هذا يف الربملانية لألغلبية السياسية الطموحات تدخل الحتمال
  . ترشيحه على التنفيذية السلطة موافقة حتصل أن وينبغي ،القضائية السلطة هي حمايدة أخرى سلطة
 للمبادئ وفقا طرف، دولة كل تتخذ( الفساد ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية من) 36( املادة يف جاءوقد 

 أشخاص أو متخصصة هيئات أو هيئة وجود لضمان تدابري من يلزم قد ما القانوين، لنظامها األساسية
 يلزم ما صاألشخا هؤالء أو اهليئات أو اهليئة تلك ومتنح ،القانون إنفاذ خالل من الفساد مكافحة يف متخصصني

 ودون بفعالية وظائفهم أداء يستطيعوا لكي الطرف، للدولة القانوين للنظام األساسية للمبادئ وفقا االستقاللية من
 التدريب من مبا يلزم اهليئات أو اهليئة تلك موظفي أو األشخاص هؤالء تزويد وينبغي ،له مسوغ ال تأثري أي

  .)مهامهم ألداء املالية واملوارد
 

الشعب، وميكن  أفرادالدميقراطية هي نظام حكومة يشارك فيها مجيع  :يمقراطي لمشكلة الفسادالحل الد - 2
تمع وتقاليده وتارخيه، ولكن تبقى  بعاً عدة ت أشكاالً تتخذ  أن الختالف التجربة السياسية اليت يعيشها ا

 1.اسبة املفسدينحم إمكانيةوتوفري  اإلنساناحرتام حقوق  إىلاالنتخابات النزيهة والعادلة طريق 
الدميقراطي السلمي للسلطة وتداوهلا والذي تعرفه الكثري من الدول املتقدمة وبعض دول اجلنوب  باملبدأ اإلقرارف

تبادل املواقع من  املبدأيضع القيود على وجود حكومة دائمة وعلى استمرار معارضة دائمة، حيث يتم يف ظل هذا 
من  ه نتائج االنتخابات الدميقراطية، اليت جتعل السلطة موزعة ومتوازنة بدالً ب تأيتانسجاما مع ما  أخرى إىلفرتة 

من زاوية فالقائمون على  أكثرمكافحة الفساد يف  إىليف مراكز اختاذ القرار، والذي يؤدي بالنتيجة  األحادية
عزهلم من  إىلالذي يؤدي  األمراحلكم يف ظل الدميقراطية خيشون السري يف منحى الفساد خوفا من اكتشاف 

م مرة ثانية، فضالً  أوالسلطة،  التداول مينع تكوين شبكات الفساد بصورة كبرية  أسلوب أنَ عن  عدم انتخا

                                                   
راسات بحثية وورشات عمل حول بناء قدرات المؤسسات خليل جبارة، مكافحة الفساد في لبنان من منظور برلماني بين النظرية والتطبيق، ضمن د 1

  .125:البرلمانية وتعزيز مشارآة المواطنين في الدول العربية، مرجع سابق، ص
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تقوم بدور القوية والفعالة كما أن املعارضة   ،1ومعقدة، لكون النخب السياسية يتم جتديدها عن طريق االنتخاب
ات احلكومة، وهنا جيب أن تكون املعارضة اجيابية بطرحها رقايب دقيق وشفاف ومتواصل وعملي، وهي حتصي هفو 

للبديل عند اكتشافها ألخطاء احلكومة، مما يدفع باحلكومة من منطلق صيانة الذات على حتسني أدائها حىت تظل 
وهو األمر الذي يعد شكل من أشكال الرقابة على احلكومة مما يساعد على كبح ، 2حائزة على رضا املواطنني

 .الفساد
الس احمللية  والشفافة الدميقراطية اتمن يتولون السلطة عرب االنتخاب أن ،اأيضً هذا  إىليضاف      خاصة يف ا

الس النيابية  معادة بالنزاهة ميتازون وا  األشخاصاختيار  إىلخيتارون من طرف الشعب الذي يسعى دائما  أل
م بكثر لتمثيله، ومن جهة أخرى ميتازون  واألكفأ األفضل م فيصعب رشو م ومعتقدا ة عددهم واختالف اجتاها

  .كشف حاالت الفساديساعد على  التنافس واملعارضة بينهم  أنمجيعا، كما 
تمع املدين والصحافة  على تعزيزاحلل الدميقراطي  يعملكما       إبداءحرية يف  أكثروجيعلهم  واإلعالمدور ا

التعددية احلزبية جتعل دفاتر  أنهذا يساعد على احلد من الفساد، كما وكشف احلقائق والبحث فيها، وكل  أرائهم
قابلة للفتح باستمرار، وال تتيح الفرصة لتجذر الفساد بفضل تداول السلطة وعند  أواحملاسبة مفتوحة دائما 

 للحكم فانه يعمل يف البداية على مكافحة الفساد ليثبت للجمهور مدى شرعيته وسريه األحزابوصول احد 
  .حنو االجتاه الصحيح

  

وبرامج هذا من خالل مراجعة الرواتب وقوانني التوظيف واالمتيازات  ويتحقق :إصالح الوظيفة العمومية - 3
 أداؤهوغريها، فكلما كانت الرواتب كافية للموظفني لتحقيق مستوى معيشي مقبول وحياة كرمية كلما كان  التأهيل

 واإلنتاج األجركرب من رواتب املوظفني ومل يكن هناك ارتباط بني أة كانت تكاليف املعيش  إذا أمايف عمله جيد، 
دف زيادة تلك الدخول لتحقيق مستوى  إىلفان هذا يقود  ا ما يكون مقبول، فغالبً  معيشيانتشار الفساد، 

هو  للمواطننيالعمومية اليت تقدم خدمات يومية  اإلداراتالدافع وراء قبول الرشوة واالختالس من طرف موظفي 
واستمرار اخنفاض الرواتب جيعل املوظفون   احلاجة بسبب ارتفاع تكاليف املعيشة وضعف القوة الشرائية هلم إشباع

ا  بأمواليتم تعويضه  ألنها الخنفاض الراتب اهتمامً  يعريونالعموميون ال  الفساد وبالتايل تصبح الوظيفة اليت يقوم 
 .األموالمصدرا لكسب 

راتبه واحلوافز املقدمة حبيث تكفي لضمان حياة كرمية  أياملوظف دخل زيادة  أنلى لذلك تؤكد التجارب ع
 الكن هذه الزيادات قد يكون هل  ،3ولتحقيق مستوى معيشي مالئم يساعد على زيادة درجة احلصانة ضد الفساد

الرشوة مقابل  سليب على اقتصاد الدولة، فمن ناحية قد تعمل الدخول املرتفعة على التحفيز على دفع تأثري
املزيد من العجز  إىلتعمل على زيادة ميزانية الدولة ما يؤدي  أخرى، ومن جهة احلصول على وظيفة حكومية

                                                   
 .212: عماد صالح عبد الرزاق الشيخ داود،مرجع سابق، ص 1

2 Tomas Carothers, aiding democracy abroad: A learning curve, Carnegie Endowment for international peace, 
Washington, D.C, 1999, P:189. 

 .09:، ص1999، ماي 243محمود عبد الفضيل، الفساد وتداعياته في الوطن العربي، مجلة المستقبل العربي، العدد  3
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، هلذا قد يتم حتسني اإلنتاجيةاملوازين، ومن زيادة معدل التضخم، خاصة يف الدول النامية اليت تعاين من ضعف 
وذلك بتوفري له مثال السكن املناسب ووسيلة  أجرهن زيادة دو  أخرى آلياتاملستوى املعيشي للموظف عن طريق 

النقل، وضمان عالجه وعائلته يف املستشفيات العمومية، وتوفري السلع الكمالية عن طريق الدفع بالتقسيط ومنحه 
بالتدريبات  أدائهاملعاشات، وتطوير  إصالحوالتحفيزات، وضمان  املكافآت وإعطائهالقروض بفوائد بسيطة، 

  .الرشوة إىلبصات، وكل هذا يقلل من جلوء املوظف والرت 
قوانني واضحة وصرحية خاصة يف جمال التوظيف،  إصداريشمل  أنالوظيفة العمومية ينبغي  إصالح أنكما      

 وظفال تكتفي بعزل امل قوانني إصدار إىل باإلضافةال ترتك جمال للمحسوبية وللقرابة يف احلصول على املناصب، 
  .وظيفته بل تضيف العقوبات اجلنائيةالفاسد من 

حتسني الدخل وخلق وسائل داعمة له سوف يبعث على حتقيق نتائج تصب يف  أنميكن القول  األخريويف     
يتعزز ذلك حبرية تشكيل النقابات املهنية ومنظمات حقوق  أنلعمله بكفاءة، على  وأدائهحقل نزاهة املوظف 

  .تشركه يف كل شيء خيصه، وتعمق من ثقته يف حكومته ووظيفته، لتدافع عن حقوق املوظف و اإلنسان
  

اهليكل  أعماقكثريا ما يكون الفساد راسخا يف ف :إصالح الجهاز اإلداري والحد من البيروقراطية - 4
وقد حيدث العكس  ،املسئولنيكبار   إىلا منها جيمع صغار املوظفني الرشوة ويسلمون قسطً  إذ، لإلدارةالتنظيمي 
عن طريق  اإلدارةضوابط تنافسية يف دواليب  إدخال اإلداري اإلصالحيشمل  أن، وهلذا ينبغي ياناألحيف بعض 

تصمم  أنحركات تنقالت للموظفني لتقليص سلطة التفاوض مع املواطنني، كما ينبغي على احلكومة  إجراء
السوق احلرة كمعايري  سعارأتستخدم الدولة  أنالفساد بادية للعيان، وعلى سبيل املثال ميكن  أثاربرامج جلعل 

  .كشف االنتهاكات   يتأتىالصفقات العمومية، وميكن وضع قواعد واضحة للسلوك السليم حىت  إلبرام
مالية نظيفة ومتطورة وذات كفاءة عالية  بإداراتتزويد املؤسسات احلكومية  اإلداري اإلصالحكما يشمل     

الالمركزية املتطورة اليت حتقق التوازن يف االختصاصات  مةواألنظوخرباء مؤهلني وقادرين على وضع السياسات 
اليت يستغلها  اإلداريةتطوير التشريعات والقوانني  إىل باإلضافةاحمللية،  اإلدارات واملسؤوليات بني احلكومة املركزية و

  1.املوظفون يف طلب الرشوة
 وقراطية خصوصا يف منح تراخيص العملالبري  اإلجراءاتتكثيف اجلهود للتخفيف واحلد من  إىل باإلضافة     

معلنة وواضحة وسهلة، مع احلد من صالحيات  اإلدارية اإلجراءاتوالوثائق، وجباية الضرائب، وغريها وجعل 
 أناستيفاء شروط منح تلك الرتاخيص والوثائق على  أمهيةالعموميني اليت تسمح باملنح واملنع لصاحل  املوظفني

حتقيق االنضباط يف املؤسسات العمومية والقضاء على الروتني والطوابري واالهتمام  تكون شروط ميسرة، فضال عن
م يف  املواطننيبطعون وشكاوي  حمددة ومعلنة للجميع، وهذا ما يساهم يف االبتعاد عن  أوقاتوقضاء حاجيا

ليت تعد ضمن مهام املسؤوليات ابعض  إسناد عن طريق اإلداريةبالالمركزية  األمر اويتعزز هذ ،2الفساد أوجه
                                                   

 .123: حسنين المحمدي بوادي، مرجع سابق، ص  1
 .50: طارق محمود عبد السالم السالوس، مرجع سابق، ص 2
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ا  إدخالو  ،ممثلي اجلماعات احمللية إىلالسلطات املركزية  ثقل التقليل من تساعد على حركية متطورة للعمل 
  .البريوقراطية

  

فمن الواجب على احلكومة فرض الرقابة  :الفساد افرض المزيد من الرقابة وإصالح الجهات المنتشر فيه  - 5
ينبغي مكافحة الفساد بوضع ضوابط رقابية صارمة  الشأنوصصة ويف هذا على صرف املال العام وعمليات اخل

ا من املداخل الرئيسية للفساد، كما جيب وضع القواعد والضوابط الالزمة اخلوصصة اليت تشكل واحدً  آلياتعلى 
  .ملنع التداخل بني الوظيفة العامة وممارسة النشاط التجاري واملايل

فالواجب تعزيز الدور الرقايب للبنوك املركزية ومنحها استقاللية عالية وسلطات ملساءلة  بشان الرقابة املالية أما     
والعمالء حىت ولو كانوا من ذوي النفوذ السياسي ، والعمل على حتقيق شفافية مالية سواء يف  كالبنو  مسئويل

والتدقيق فيها، وتفعيل دور اخلاصة، عن طريق الرقابة على امليزانية ومراجعة احلسابات  أوالقطاعات العامة 
  .املال العام إدارةاملساءلة واحملاسبة يف 

املالية والبورصات فيتطلب تطوير الضوابط املانعة للفساد عرب  األوراق أسواقوبالنسبة ملكافحة الفساد يف       
ا  وتسليط العقوبات ، فيها املوجودينالشفافية والعلم املتزامن بظروف السوق لكل  مبدأ وإعالءاستكمال مؤسسا

على عمليات الفساد يف البورصة بصورة تشكل ردعا لكل من تسول له نفسه التالعب واحلصول على الثراء غري 
  .املشروع على حساب صغار ومتوسطي املستثمرين يف البورصة

 وجعله النظام الضرييب وإصالحبات من الضروري تطوير  فقدبعض األنظمة اإلدارية  إلصالحبالنسبة  أما    
وببساطة قوانينه مما حيد من قدرة املسؤولني على استخدام تقديرهم الشخصي يف تطبيق القواعد  يتسم بالشفافية

والنصوص ملنع املوظفني  بالقواننيالضريبية وتزويدها  اإلداراتجانب تطوير الوسائل املستخدمة يف  إىل، الضريبية
الكثري من املختصني ومراكز الفحص  إشراكم اجلمركي فهو يتطلب من السري اجتاه الفساد، وكذلك بالنسبة للنظا

املشهود هلم  األشخاصاجلمارك اختيار  أوالضرائب  إدارةعمله، كما ينبغي سواء يف  آليةوالبحوث فيه لتعزيز 
  .للحد من الفساد اإلداريةبالنزاهة والكفاءة ملسك املراكز القيادية 

سياسية تدفع حنو حماربة هذه  إرادة افرللحد من الفساد ينبغي تو  ياتواآلل اإلجراءاتواىل جانب هذه     
والرقابية اشد ضراوة يف متابعة  األمنية األجهزةتكون  أنالظاهرة، اليت تضر باقتصاد البلد وبقيمه، كما ينبغي 

  .وأشكاله أنواعهومعاقبة مرتكيب الفساد بشىت 
  .التايل املخططيادة حكم راشد يف الشكل وميكن تلخيص اسرتاتيجيات مكافحة الفساد يف ظل س
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  .استراتيجيات مكافحة الفساد في ظل سيادة حكم راشد ): 7-1(رقم  المخطط

  
  

  .الطالبمن إعداد : المصدر
  

ا عدة جانب االسرتاتيجيات السابقة ملكافحة الفساد، هناك جهود حثيثة تبذهلإىل نه أنشري  األخريويف    
من خالل مكاتبها الظاهرة  هاملتحدة اليت كانت سباقة للتنبيه خبطورة هذ األمم، كمنظمة وإقليميةمنظمات دولية 

ا التابعة املنتشرة يف  على العديد من الدراسات والندوات واالتفاقيات  أسفرالذي  األمرالعامل،  أحناءومنظما
 31تبنيها يف اليت مت  املتحدة ملكافحة الفساد األمماتفاقية  أمهها، لعل واملعاهدات اليت جرت جبهود هذه املنظمة

ديسمرب من نفس السنة، ودخلت  09لألمم املتحدة، وفتحت للتوقيع بتاريخ  ةمن قبل اجلمعية العام 2003أكتوبر 
اتفاقية  عتمدتاليت ا منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي أيضاوهناك ، 2005ديسمرب  14يف  ذحيز التنفي

اء إىلجترم الرشوة عرب الوطنية وتدعو  حتارب غسيل  أخرىواتفاقيات  من الضرائب الرشاوىخصم  إمكانية إ
 األوىل، وقد فرتاته ذمن مشاريعه يف الفساد يواجه فتئ فما، كما انه هناك جهود جبارة يبذهلا البنك الدويل األموال
 صرف بل ويتوخى للسلع واخلدمات الفعال باالقتناء يكتفي ال القروض بغرض وصرف الشراء إجراءات صممت
 عندما احلكومات مع رؤساء حواره الفساد يف مسألة البنك تناول البلدان ويف بعض، مناسبا صرفا القروض أموال
يف أواخر  التنمية فعالية من مسائل مسألة الفساد وقد اعترب البنك. معرضة للخطر التنمية أهداف تكون
 جيمس" السيد آنذاك البنك الدويل رئيس به صرح ما وجتلى ذلك من خالل ،يات من القرن املاضيالتسعين

  المساءلة 
 استقاللية السلطات القضائية -
  وفعاليتها تعزيز املساءلة الربملانية -
ستراتيجيات إ .تعزيز املساءلة الشعبية  -

 مكافحة الفساد

  فرص  اإلصالحتنشيط 
   .إنشاء هيئات مستقلة للرقابة - 
  .وحرية الصحافة واإلعالم تعزيز الديمقراطية   - 
  إصالح الجهاز اإلداري والحد من البيروقراطية  - 
األجهزة التي ينتشر فيها الفساد إصالح  - 
  الرقابة  ..)الوظيفة العمومية، والنظام الضريبي والجمركي(

  المال العامتعزيز الرقابة على صرف  - 
وضع ضوابط رقابية على عمليات   - 

  .والصفقات  الخوصصة
تعزيز آليات المراجعة والمحاسبة  - 

  .بكامل مؤسسات الدولة والتدقيق

  حكم القانونسيادة 
  توفر منظومة قانونية شاملة  - 
استقاللية كاملة للقضاء وللمنظمات   - 

  الوطنية لمكافحة الفساد
 دون أي تمييزتطبيق فعلي للقوانين   - 

  الشفافية 
حرية املعلومات وطرح القضايا العامة على الرأي  -

  .وحرية مناقشتها  العام
  حرية االطالع على سياسات احلكومة -
  توفري قنوات اتصال  بني اجلمهور  واملسؤولني -

  المجتمع المدني
  .مراقبة ومتابعة واإلبالغ على حاالت الفساد -
واملشاركة يف املنظمات  الضغط على احلكومات -

  الوطنية والدولية ملكافحة الفساد 
نشر الوعي لدى املواطنني مبخاطر الفساد   -

 .وغرس روح املواطنة لديهم
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 حيث ، 1996يف أكتوبر الدويل النقد وصندوق الدويل البنك بني السنوية املشرتكة االجتماعات يف ،"نو ولفنس
 ممارسات ملنع وطنية األعضاء لتنفيذ برامج احلكومات على البنك مساعدة الفساد وعرض عن سرطان حتدث

ال، هذا يف الدولية للجهود الدعم بتقدمي الفساد، وتعهد  بالغش يسمح لن الدويل البنك أن د علىكأ و ا
 إطارتصب يف  إجراءاتومنذ ذلك احلني اختذ  .1البنك سياسة يف هاما حتوال هذا وكان .يف مشاريعه والفساد

دولة، كما شدد النظر يف  100افحة الفساد يف ما يقارب برنامج ملك 600من  أكثر فأطلقمكافحة الفساد، 
من قروضه، ووضع قواعد صارمة ملوظفي البنك خبصوص  % 40من  أكثرالعناصر ذات الصلة بالقطاع العام يف 

ا يف تورطها   200من  أكثرفساد، فتم استبعاد  بأعمالاملعلومات املالية، كما قام بتحديد الشركات املعرتف 
نك الدويل يف بتتشابه اهتمامات وقرارات صندوق النقد الدويل مع تلك اخلاصة بالو  .2من متويلهشركة وفرد 

مكافحة الفساد، خاصة ارتباط هذه املواقف واالهتمامات باملواقف السياسية ومدى التقائها مبصاحل صندوق 
   .النقد الدويل

منظمة  هومنوذج برز يف صعيد مناهضة الفساد هم أفاجلهود يف نطاق املنظمات غري احلكومية فيما يتعلق ب أما    
اهدفها املعلن  األملانية" غوتنغن" وبالتحديد يف جامعة  أملانيايف  1993عام  تأسستاليت " الشفافية الدولية"   أ

تمع أكادمييةمنظمة  تمع املدين، وتصوغ حتالف يقود ا ا من احلد من الفساد، متخذً  إىل، تعمل على تقوية ا
سنوات من  أربعلتحقيق هذا اهلدف، ففي خالل  سبيالً  األكادمييةواحلكومات واهليئات  األعمالم دوائر ض

تقيم شبكة من الفروع تضم ما يقرب من  أنعملها املتواصل يف جمال مكافحة الفساد الدويل استطاعت املنظمة 
تمعاتالعامل، غايتها املعلنة النصح لتطه أحناءمخسة وسبعني فرعا يف كافة  هناك  هذه املنظمة إىل باإلضافة ،ري ا

اليت بذلت جمهودات كبرية للحد من الفساد على الصعيد العاملي األخرى العديد من املنظمات غري احلكومية 
جمموعة من  أعضاؤها 2002 أكتوبريف كندا يف  تأسستوالعريب، ومنها املنظمة العاملية للربملانيني ضد الفساد واليت 

يف مؤمتر برملاين عقد ببريوت يف نوفمرب  تأسستمنظمة برملانيون عرب ضد الفساد  وأيضايني عرب العامل، الربملان
اجلمعية  إىل باإلضافة. ∗اإلمنائياملتحدة  األمماحلكم يف الدول العربية التابع لربنامج  إدارةبدعم من برنامج  2004

ببريوت، ومنظمة الشفافية  1999واملثقفني واملهتمني يف عام  جمموعة من الباحثني أسسهااللبنانية لتعزيز الشفافية 
  .واملواطنة اإلنسانحقوق  ةحرك إىلالتسعينيات باملغرب من طرف نشطاء ينتمون  أواسطيف  تأسستاملغربية اليت 

  

  
  

                                                   
، مؤتمر الفساد ومبادرات تحسين النزاهة في الدول النامية، الفساد مكافحة مجال في الدولية اإلنمائية للمنظمات المختلفة المنظوراتتميسيس، بولين  1

  .144مرجع سابق، 
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 

 العربية والمملكة والجزائر والبحرين األردن: برلمانا  11يمثلون  نائبا 40شارك في االجتماع التأسيسي لمنظمة برلمانيون عرب ضد الفساد  ∗
  .ولبنان واليمن والمغرب ومصر والكويت وفلسطين والسودان السعودية
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  :خالصة
واالجتماعية ا ملا يشكله من إقامة بيئة سليمة للتنمية االقتصادية احلكم الراشد ضرورة ملحة نظرً أصبح     

تمع من حكومة وقطاع خاص وجمتمع  تضافروهو ينطوي على املستدامة، والسياسية  اجلهود ما بني الفاعلني يف ا
جمموع اآلليات والعمليات بذلك يتضمن وهو مدين للعمل سويًا على إدارة جيدة لشؤون الدولية املختلفة، 

تمع لتحقيق تنمية مستدامة يف إدارة موا تستخدمها هذه األطرافواملؤسسات اليت  تنعكس أثارها االجيابية رد ا
تمع مبا فيهم األشد فقراً  الشفافية كصائص  مبجموعة من اخلينبغي أن تتمتع هذه اإلدارة حبيث .  على كافة أفراد ا

اربة كل أشكال ، وان تسعى دائما حملواملساواة وسيادة القانون واملساءلة والرؤية اإلسرتاتيجية والكفاءة والفعالية
  .الفساد
ن احلكم الراشد هو الضامن لتحويل التنمية املستدامة ألالنمو و هناك عالقة وطيدة ما بني احلكم الراشد و و       

النمو إىل تنمية إنسانية مستدامة، فال ميكن تصور تنمية مستدامة بدون وجود إدارة حكم جيدة، كما ال ميكن أن 
   .إىل استدامة التنمية البشرية واالقتصادية واالجتماعية ا ما مل يؤدييكون احلكم رشيدً 

د يعمل على تعزيز الشفافية والكفاءة والفعالية، وسيادة القانون يف املؤسسات العامة على مجيع اشفاحلكم الر     
دارة ، باإلضافة إىل ذلك يسمح باإللالستثمار ما يعزز من فرص التنمية وآمنا، ويوفر مناخا مناسبا املستويات

وعالوة على ذلك فانه يف . الفعالة للموارد البشرية والطبيعية واالقتصادية واملالية من اجل التنمية العادلة واملستدامة
ظل احلكم الرشيد هناك إجراءات واضحة يف اختاذ القرارات على مستوى السلطات العامة، وتوفر القدرة على 

ومشاركة للفاعلني من منظمات جمتمع مدين وقطاع خاص يف . ونيةإنفاذ احلقوق وااللتزامات من خالل آليات قان
  .التنميةعمليات صنع القرار ويف جهود 

على النمو  بتأثرياته السلبية ،عائقا يف وجه حتقيق التنمية املستدامة واحلد من الفقريعد وملا كان الفساد      
مبادئ احلكم الراشد  تتبىن أناملنتشر فيها الفساد  ا على الدول خاصة تلك، كان لزامً واإلنفاق واالستثمار وغريها

ا،  اليت  حكم القانونخاصة الشفافية واملساءلة و ، ال يف الوقاية من الفساد ومكافحتهملا هلا من دور فعَ يف إدار
يف األساس مشكلة حكم، وفشل املؤسسات، وعالمة ) الفساد(ته، باعتباره من بني أهم اسرتاتيجيات مكافحتعد 
تمع وموارده عن طريق نظم متوازنة من الضوابط والتوازنات االجتماعية والقضائية على  عدم القدرة على إدارة ا

  . والسياسية واالقتصادية
تزيد من التحلي بالنزاهة  ومستمرة، الةفعَ  صالحاتإل هاتنفيذبوقد تعززت جهود الدول يف مكافحة الفساد      

، كما تدعمت جبهود دولية من قبل فرصهمن لى املعنيني بالفساد وحتد وضبط الفساد، كما تشدد العقوبة ع
يف ظل العوملة أصبح يتجاوز ن الفساد ا ألاملؤسسات املالية الدولية، وهيئات التنمية ومنظمات غري حكومية نظرً 

   .حدود الدولة ليشمل دول وأقاليم أخرى
  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:الثـانيصل ـالف  

 الحوكــــــــمة وترشيد اإلنفاق العام 
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  : تمهيد
على تلك الدوائر الضيقة اليت تتميز عن دوائر النشاط اخلاص  ادورها مقصورً  مع تطور وظائف الدولة مل يعد     

 وغريها والبنوك الدور إىل أعمال اإلنتاج والتوزيع وكذا أعمال النقل واملواصالت والزراعة والصناعة متد هذاإبل 
  .املواطننياملساواة بني و  إشباع احلاجة العامة وحتقيق العدالة دف

  

ا أن املوارد املالية املتاحة و        ذلك   تظل حمدودة بالنسبة حلجم اإلنفاق املطلوب ألي دولةمن األمور املسلم 
تتزاحم فيما بينها للحصول على حصة من هذه  التنموية اليت تسعى الدولة إلقامتهاأن هناك العديد من الربامج 

ه احلقيقة إىل ابتكار جمموعة من األدوات اهلادفة إىل تقليص الفجوة بني اإليرادات املتاحة املوارد، وقد أدت هذ
انتهاج سياسة كفؤة هذه األدوات ضمن ، ومن هلذه املوارد املاليةواإلنفاق املطلوب، وإىل حتقيق االستخدام األمثل 

الذي أصبح يتطلب إرساء مبادئ الشفافية األمر  ،احلكومي اإلنفاقيف إدارة النفقات العامة أو ما يسمى ترشيد 
ألجل ترشيد اإلنفاق العام  ، ويف إدارة املال العام،واملساءلة والرقابة واملشاركة يف إعداد وتنفيذ املوازنة العامة للدولة

الع ا سواء يف الدول املتقدمة أو الدول النامية اليت هي أحوج ما تكون إليه لتحقيق اإلقا أساسيً الذي أضحى مطلبً 
  .املنشود والتنمية الشاملة

  

تمع من        ويف ظل احلكم الراشد أصبح يتطلب ترشيد اإلنفاق العام أيضاً ضرورة إشراك األطراف الفاعلة يف ا
قطاع خاص وجمتمع مدين يف إعداد وتنفيذ املوازنات، والرقابة والتقييم، وكذا املساءلة، عن طريق تعزيز الالمركزية 

  . احمللية يف اإلدارة اجليدة لإلنفاق العام لتحقيق أكثر مردودية منه ودور اجلماعات

أسباب تزايد النفقات العامة وإشكالية ترشيدها يف ظل سيادة احلكم وسوف يتم التطرق يف هذا الفصل إىل 
  :الراشد من خالل املباحث التالية

  ؛وأسباب تزايدها ،ا، ماهيتها، ضوابطهالنفقات العامة :املبحث األول
  مفهومه، عناصره ومتطلبات جناحه؛ترشيد اإلنفاق العام : الثاين املبحث

  كفاءة إدارة املالية العامة وإحكام الرقابة ألجل ترشيد اإلنفاق؛: املبحث الثالث
  الشفافية واملساءلة وتعزيز املشاركة ألجل ترشيد اإلنفاق احلكومي؛: املبحث الرابع
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  .تزايده وأسباب مفهومه، ضوابطه،اإلنفاق العام،  :المبحث األول
تشكل النفقات العامة القسم األكرب من مكونات املوازنة العامة للدولة، كما أن سياسة اإلنفاق العام تعترب من   

الوجهة  بني أهم سياسات الدولة الرامية إىل حتقيق أهدافها االقتصادية واالجتماعية منها، لذا وجب توجيهها
  .  ألهدافالصحيحة لتحقيق هذه ا

  .اإلنفاق العام، مفهومه وضوابطه: المطلب األول
  

   .مفهوم النفقة العامة: أوالً 
  

مشتق من كلمة نفق، وهي تدل على انقطاع الشيء وذهابه، ومنه نفقت الدابة أي : اإلنفاق في اللغة - 1
ا متضي  لوجهها، ونقول ماتت، ونفق البيع أي راج، وذلك انه ميضي فال يكسد وال يقف، ومسيت النفقة أل

ُقل لَّْو أَنُتْم َتْمِلُكوَن َخَزآِئَن " ، ومنه قوله تعاىل 1انفق الرجل، أي ذهب ما عنده، ورجل منفاق أي كثري النفقة
َْمَسْكُتْم َخْشَيَة اِإلنَفاِق وََكاَن اإلنَساُن قـَُتورًا ، أي ألمسكتم خشية نفاذها )100اإلسراء (  "رَْحَمِة رَبِّي ِإًذا ألَّ

 .بحوا فقراءفتص
ا  :النفقة في االصطالح - 2 ا مبلغ من املال خيرج من خزانة الدولة، بواسطة إدارا تعرف النفقة العامة بأ

ا مبلغ نقدي يقوم بإنفاقه  اوهيئا ا املختلفة، لتلبية احلاجات العامة للمجتمع، كما تعرف على أ و وزارا
   2.شخص عام بقصد حتقيق منفعة عامة

  .بط اإلنفاق العامضوا: اًـ انيث

كرب أاألمر األول هو حتقيق . لكي حيقق اإلنفاق العام األهداف املنشودة منه، جيب حتقق أمرين يف غاية األمهية  
ممكن من املنفعة، واألمر الثاين أن يتم ذلك عن طريق اكرب قدر من االقتصاد يف النفقات، لذلك من  رقد

لفة، اليت تضمن توجيه النفقات العامة إىل أوجه املنفعة دون إسراف أو الضروري وجود أساليب وصور للرقابة املخت
  :وتتمثل هذه الضوابط فيما يلي. تبذير

  

ا : ضابط المنفعة  -1 دف إىل إشباع حاجة عامة، وبالتايل حتقيق املصلحة العامة، فإ إذا كانت النفقة العامة 
مجتمع، وهذا ما يقتضي عدم صرفها لتحقيق املصاحل ال ميكن أن تكون مربرة إَال مبقدار ما حتققه من نفع لل

تمع دون البعض اآلخر، ألسباب سياسية أو اجتماعية كانت موعات أو فئات ا    3.اخلاصة لبعض األفراد، أو ا

                                                   
 .25: ، ص2010للنشر والتوزيع، األردن،  سالكريم، دار النفائ باسم احمد عامر، نظرية اإلنفاق في ضوء القران 1

  .27:، ص2000سوزي عدلي ناشد، الوجيز في المالية العامة، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر،   2
: على الموقع 2010/  3/  10،  2940: العدد - ر المتمدن الحواتدبير اإلنفاق العام، رشيد بن عياش،  3

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=207099     11/11/2010تم االطالع بتاريخ.  
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جل إشباع حاجات أحتقيق أقصى منفعة ممكنة وذلك من  هوإلنفاق احلكومي ل اهلدف األساسيوعليه فان     
تمع املتعدد تصرف لتحقيق أهداف فردية ولغرض احلصول على مردود اليت النفقة اخلاصة  على العكس منة، ا

أولويات اإلنفاق العام، إذ على الدولة أن توازن بني املنافع لتحقيق  دوهنا يثار موضوع آخر وهو حتدي .شخصي
باإلضافة إىل   اق املختلفةاملوازنة بني وجوه اإلنف .أقصى منفعة اجتماعية، حيث يقرر يف ضوء أهداف اخلطة

األخذ باالعتبار توزيع النفقات حسب احتياجات النواحي واألقاليم املختلفة، وكذلك ملختلف الطبقات 
  1وختتلف هذه األولويات من اقتصاد إىل آخر كما ختتلف يف االقتصاد الواحد من مرحلة ألخرى ،االجتماعية

حدمها شخصي يعتمد أن كانا متباينني، إلشأن بني اجتاهني رئيسيني، و منيز يف الفكر االقتصادي واملايل يف هذا او 
    2 .على املنفعة الشخصية اليت تعود على األفراد، واألخر موضوعي يعتمد بالزيادة اليت حتدث يف الدخل القومي

     

ألن يف أو إسراف،  رإذ جيب على القائمني باإلنفاق العام جتنب أي تبذي: ضابط االقتصاد في النفقات  -2
أضف إىل ذلك إىل أن اإلسراف والتبذير من جانب . ذلك ضياًعا ملبالغ كبرية دون أن يرتتب عليها أي منفعة

اإلدارة املالية يف الدولة يؤدي إىل زعزعة الثقة فيها ويربر حماوالت املكلفني واملمولني يف التهرب من أداء الضريبة، 
قل نفقة ممكنة ألداء نفس اخلدمة، وتتعدد مظاهر التبذير أوباختصار فان ضابط االقتصاد يعين استخدام 

واإلسراف املايل يف العامل وعلى وجه اخلصوص يف الدول النامية بسبب اخنفاض كفاءة الرقابة املالية والسياسية 
وهلذا فان احلاجة تدعو إىل ضبط النفقات العامة يف شىت القطاعات على أسس معينة تتمثل يف مراعاة احلاجات 

وبالقدر الالزم فقط، لتحقيق . احلقيقية الفعلية، حبيث ال تتحمل الدولة نفقات عامة إَال إذا كانت ضرورية متاما
هذا فضال عما ميكن أن تؤديه أجهزة اإلعالم والرقابة املختلفة من ادوار هامة يف إجياد رقابة فعالة . املنفعة العامة

 3 .ن توجيه النفقات العامة إىل األوجه النافعةوحازمة على عمليات اإلنفاق احلكومي مبا يضم
 

الرتخيص هو ما مييز النفقة العامة عن النفقة اخلاصة ويعين ذلك أن أي مبلغ : ضابط الترخيص والتقنيين -3
، أما تقنيني النشاط أإلنفاقي للدولة 4من األموال ال يصرف إال إذا سبقت موافقة اجلهة املختصة بالتشريع

ا املوازنة والقوانني املالية، ويعد الضامن فاملقصود به أن يت م تنفيذ النفقات العامة وفًقا لإلجراءات اليت حدد
لتحقيق املنفعة واالقتصاد يف النفقة، ويتمثل يف درجة احرتام املنفذين لقواعد اإلجراءات القانونية اليت تتطلبها 

رقابة بشىت صورها، وحتدد القوانني اليت تنظم النصوص التشريعية عند تنفيذ النفقة العامة من خالل أساليب ال
ا، حيث تعني السلطة املخولة باإلذن وتوضح مراحل عملية  النشاط املايل للدولة أساليب صرف النفقات وإجراءا

ا    5.ا يضمن حتقيق النفع العام املستهدفمبصرفها وهو ما يضمن أن النفقة العامة قد مت صرفها يف مكا
                                                   

 .34: ، ص2007سيرة للنشر والتوزيع، عمان ، اقتصاديات المالية العامة، دار الممحمد طاقة، هدى عزاوي،  1
عادل احمد حشيش، أساسيات المالية العامة مدخل لدراسة أصول الفن المالي لالقتصاد العام، دار الجامعة الجديدة  : للمزيد حول هذا االتجاه انظر 2

 .79،78: ، ص2006جمهورية مصر العربية، 
: ، ص2009الميزانية العامة، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، -اإليرادات العامة-النفقات العامةسوزي عدلي ناشد، أساسيات المالية العامة،  3

55. 
 .35: محمد طاقة، هدى العزاوي، مرجع سابق، ص 4
 .86: ص، 2003، المالية العامة والتشريع المالي، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمانمحمد جمال ذنيبات،  5
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  .باب تزايد اإلنفاق العامأس: المطلب الثاني

ا املختلفة واىل  أدى تطور الدولة وتغري دورها من الدولة احلارسة إىل املتدخلة إىل املنتجة إىل توسيع وجوه نشاطا
ا، وأصبحت هذه الظاهرة مسة الكثري من االقتصاديا سواء يف الدول  تحدوث زيادة مطردة يف حجم نفقا

، وميكن حتديد األسباب وراء هذا التزايد يف النفقات وبالشكل الذي نراه يف عامل املتقدمة أو النامية على السواء
  . أسباب ظاهرية وأسباب حقيقية: اليوم إىل نوعني من األسباب

  األسباب الظاهرية لتزايد النفقات العامة :أوالً 

 أي  يادة التكلفة احلقيقيةوهي تلك األسباب اليت تؤدي إىل تضخم الرقم احلسايب للنفقات دون أن يقابلها ز     
يف كمية السلع واخلدمات املستخدمة إلشباع احلاجات العامة، أو مبعىن آخر عدم زيادة متوسط نصيب الفرد من 

  :فيما يلي أسباب هذه الزيادةوتتمثل ، 1النفقات العامة رغم زيادة مبلغها بشكل مستمر
  

قيمة النقود يف خمتلف بلدان العامل عادة ما يؤدي  إن التدهور املستمر يف): التضخم( تدهور قيمة النقود  - 1
إىل اخنفاض يف القوة الشرائية لوحدات النقد املتداول يف تلك الدول وذلك بسبب زيادة األسعار فاحلكومات 
اليوم أصبحت تدفع مبالغ طائلة لشراء نفس الكمية من السلع واخلدمات اليت كانت تشرتيها فيما سبق عن 

النفقات يف مثل هذه األحوال البد أن تعود إىل ارتفاع أسعار تلك  ةهيدة، وعليه فان زيادطريق دفع مبالغ ز 
أي أن هذه الزيادة هي جمرد . السلع واخلدمات وليس إىل الزيادة يف كمية أو يف نوعية تلك السلع واخلدمات
ا مل تؤدي إىل زيادة نصيب الفرد من اخل دمات اليت تقوم الدولة بتمويلها زيادة صورية ال أساس هلا من الواقع أل

 2 .واإلشراف عليها
  

يف املاضي كانت املوازنة العامة تظهر املبالغ الرقمية لإليرادات والنفقات : اختالف طرق المحاسبة المالية - 2
 العامة، بعد أن تتم املقاصة املباشرة والفورية بني اإليرادات والنفقات، فإذا ظهر فائض أو عجز يظهر يف املوازنة

وجب إدراج   وبعد أن اتبع مبدأ عمومية املوازنة حيث ال جيوز إجراء مقاصة بني اإليرادات والنفقات .العامة
حيث أصبح يستخدم ما يطلق عليه طريقة املوازنة اإلمجالية، ويف  ،مجيع اإليرادات والنفقات يف وثيقة واحدة

كما  ،  3يتغري احلجم احلقيقي لإلنفاق العام بعض الدول تدخل هناك بنود جديدة لإليرادات والنفقات دون أن
ا  كان يف املاضي يتم ختصيص بعض اإليرادات اليت تقوم بتحصيلها بعض اإلدارات واملصاحل لتغطية نفقا

تظهر يف ) مركزية أو حملية( وبالتايل ال تظهر يف ميزانية الدولة، ومع اعتماد وحدة امليزانية أصبحت كل النفقات
أدى إىل تضخم حجم النفقات العامة، وهذه الزيادة هي زيادة ظاهرية فقط نتجت عن تغيري ما ميزانية الدولة، 

 .طرق احملاسبة يف امليزانية احلديثة
                                                   

ثر اإلنفاق العام على معدل النمو االقتصادي مع دراسة تطبيقية عن مصر، أطروحة دآتوراه في فلسفة االقتصاد غير أسامي ولسن حبيب،  1
 .22:، ص1995منشورة، آلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 

 .53: ، بدون سنة نشر، صعلي العربي، عبد المعطي عساف، إدارة المالية العامة، الكويت 2
 .137: ،ص2009طارق الحاج، المالية العامة، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  3
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خيتلف هذا العامل عن بقية العوامل األخرى، فزيادة النفقات العامة اليت ترتتب عليه : زيادة عدد السكان - 3
ي أن تزداد نفقات الدولة بازدياد عدد السكان، والزيادة يف عدد ليست زيادة ظاهرية حبتة، بل انه من الطبيع

السكان يف احلقيقة، متنع القيام مبقارنات الفرتات املختلفة، ولكي نتابع الزيادة احلقيقية جيب أن تكون املقارنات 
على عدد بني مقدار اإلنفاق الذي يعود على الفرد الواحد خالل فرتة املقارنة، أي بقسمة اإلنفاق الكلي 

  1:وهناك عدة طرق ملعرفة الزيادة احلقيقية للنفقات العامة، وميكن ذلك باستخدام الوسيلتني، السكان
  .معرفة نصيب الفرد من اإلنفاق العام الستبعاد الزيادة الناجتة عن زيادة عدد السكان -
  .مقارنة نسبة اإلنفاق العام إىل جمموع الدخل الكلي، يف السنوات املختلفة -

نستنتج بأنه إذا كانت الزيادة يف النفقات العامة ال تؤدي إىل زيادة نصيب الفرد منها، فان هذه الزيادة الناجتة ومنه 
  . عن تزايد عدد السكان هي زيادة ظاهرية

 

هذه الزيادة يف النفقات العامة ناجتة عن ضم إقليم جديد إىل دولة معينة، هذا : تساع حجم اإلقليمإ  - 4
عا هلا، وهو ما قد يرتتب عليه زيادة ظاهرية، إذ ال يرتتب على هذا االنضمام أية زيادة يف مل يكن تاب اإلقليم

اخلدمات بالنسبة لسكان اإلقليم األصلي، وقد حتقق هذا السبب مرارا بالنسبة لبعض الدول األوربية اليت تغريت 
ما أدى ) الشرقية والغربية( ني حدودها واتسعت مساحتها عقب بعض احلروب، كما حدث هذا عند احتاد األملانيت

وذلك الن  طولكن كما ذكرنا تبقى هذه الزيادة ظاهرية فق ،2إىل توحيد امليزانية، وبالتايل تضاعفت النفقات العامة
  .نصيب الفرد من هذه النفقات يبقى ثابتا

  .األسباب الحقيقية لتزايد النفقات العامة:  ثانيا

ومبعىن آخر . 3عام تلك املعطيات اليت تؤدي إىل زيادة املنفعة الفعلية من اإلنفاقاألسباب احلقيقية لزيادة اإلنفاق ال
نه هناك توسع يف حجم السلع واخلدمات العامة اليت أ أي ،منو حقيقي لإلنفاق العامتلك األسباب اليت تؤدي إىل 

الزيادة يف حجم اخلدمات  التعبري النقدي لتلك وهو ،تقدمها الدولة للمجتمع أو حتسني مستوى اخلدمات القائمة
العامة ونوعيتها، وتنقسم األسباب احلقيقية لزيادة النفقات العامة إىل مخسة أقسام هي اقتصادية، سياسية 

  .واجتماعية، وإدارية، ومالية 
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 .لةدو ـــــطور دور الــصادي وزيادة الدخل الوطين، وكذا زيادة وتـوتتمثل يف النمو االقت: األسباب االقتصادية -1
  

أن يصاحب النمو االقتصادي يف أي جمتمع  من الطبيعي :النمو االقتصادي وزيادة الدخل القومي -  أ
ارتفاع متوسط دخل الفرد احلقيقي وبالتايل يرتتب على ذلك زيادة يف الطلب على السلع واخلدمات 

اليت يزداد طلب والسلع واخلدمات العامة ما هي إال جمموعة من ضمن تلك السلع واخلدمات . الستهالكية
تمع عليها حني يرتفع مستوى دخلهم وكم يظهر الواقع أن املرونة الدخلية للطلب على السلع . أفراد ا

واخلدمات العامة تعترب مرونة عالية، وبالتايل ازدياد بسيط يف دخل األفراد يؤدي إىل املزيد من الطلب على 
به من قبل لدخلهم احملدود مثل املطالبة  انها،مل يطالبو السلع واخلدمات العامة، أو املطالبة مبستوى جيد م

مبستوى جيد من الصحة والتعليم وشبكات الطرق وغريها، وهذا ما يعمل على منو اإلنفاق العام ألجل 
 1.إشباع تلك احلاجات

ض فوفقاً لألدبيات فإن اخنفا. توزيع الدخل هو عامل آخر يتحكم يف درجة اإلنفاق احلكوميأن كما       
يتطلب درجة   "Gini Coefficient"درجة املساواة ىف توزيع الدخل معربًا عنها بارتفاع قيمة معامل جيين

أعلى من اإلنفاق على السلع واخلدمات العامة املتعلقة مبساندة الفئات الفقرية والذي يأخذ عدة أشكال مثل 
باإلضافة إىل الدعم النقدي املباشر هلذه دعم اخلدمات املختلفة كالصحة والتعليم وميتد ليشمل دعم الغذاء 

  2.الفئات الفقرية
  

كلما حرصت الدولة على التدخل بصورة موسعة يف : زيادة تدخل الدولة في الحياة االقتصادية  -  ب
احلياة االقتصادية كلما ازداد حجم النفقات العامة، ومن املالحظ يف اآلونة األخرية، أن تدخل الدولة 

 القتصادي، ولدفع عملية التنمية إىل األمام، يعترب من األسباب الرئيسية الزديادللحفاظ على التوازن ا
النفقات العامة، وبصفة خاصة فان التوسع يف إقامة املشروعات العامة االقتصادية للحصول على موارد 

ا الطبيعي ا، ةللخزينة العامة أو احملافظة على ثروا ص معظم الدول كما أن حر  أو للتحكم يف مسار اقتصاديا
على حماربة الكساد والبطالة، وحتقيق معدالت منو مرتفعة، يدفعها إىل زيادة إنفاقها العام، للرفع من مستوى 
الطلب الكلي الفعلي، إىل املستوى الذي يسمح بتحقيق التشغيل الكامل لليد العاملة، بالتناسب مع حجم 

  3.الطاقة اإلنتاجية لالقتصاد الوطين
ا تؤدي إىل زيادة النفقات العامة، إما يف أضف إىل ذل    ك أن املنافسة االقتصادية الدولية، مهما كانت أسبا

صورة إعانات اقتصادية للمشاريع الوطنية لتشجيعها على التصدير، ومنافسة املشاريع األجنبية يف األسواق العاملية 

                                                   
 .126:ص ،2007رة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن، محمود حسين الوادي، زآريا احمد عزام، مبادئ المالية العامة، دار المسي 1
   :على الموقع ،04: ، ص2009رؤية عامة، القاهرة، : عبد اهللا شحاتة، االقتصاد السياسي لتحديد أولويات اإلنفاق العام  2
 www.pidegypt.org   05/08/2011اطلع عله بتاريخ .  
  .221: مجدي محمود شهاب، مرجع سابق، ص  3
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يف وجه ) من ناحية اجلودة(واجهة والصمود و إما يف صورة إعانات لإلنتاج، لتمكني املشاريع الوطنية من امل
  .املنافسة األجنبية داخل األسواق الوطنية

  

نتيجة لتطور دور الدولة والتوسع يف اخلدمات العامة اليت تقدمها : األسباب اإلدارية لزيادة النفقات -2
زارات واهليئات للمجتمع كنتيجة طبيعية للتطور االقتصادي والسياسي واالجتماعي للدول، زاد بذلك عدد الو 

واملؤسسات واملصاحل املتعددة اليت تقوم كل منها بدور خمتلف يف جمال اخلدمة العامة، باإلضافة إىل تقسيم العمل 
الذي حيتاج إىل عدد من املوظفني يف اجلهاز اإلداري للحكومة وبالتايل زيادة النفقات، ومن املالحظات اهلامة 

عمالة يف اإلدارات احلكومية بشكل كبري يفوق عما تقدمه من خدمات وخصوصا يف الدول النامية منو حجم ال
ا من املستلزمات السلعية واخلدمية  .فضال عما تضخم نفقا

من هذه  كبرياً   أن جانباً  وعلى الرغم من أن اتساع نطاق نشاط الدولة يفرض زيادة يف املصروفات اإلدارية إالَ       
باإلضافة إىل بطء وسري وتعقيد  ،1نظيم يف القطاع احلكومي واخنفاض إنتاجيتهالزيادة يرجع إىل سوء اإلدارة والت

اإلجراءات اإلدارية، وضعف الشعور بالواجب وعدم احلرص على أموال الدولة، والتبذير والنفقات املظهرية الكبرية 
ا كبار موظفي الدولة عمومية مما أسفر املزيد من وكذا انتشار الفساد بشىت أنواعه داخل اإلدارات ال. 2اليت حياط 

  .اإلنفاق
 

تتمثل هذه األسباب يف الزيادة يف معدل النمو الدميوغرايف، وكذا تركز السكان يف : األسباب االجتماعية  -3
املدن، واملراكز الصناعية، كل هذه األسباب تؤدي إىل زيادة حجم النفقات العامة، لتغطية الطلب احلاصل على 

رى ــــــــــدن أكرب وأعقد من حاجات السكان يف القـــــــلك إىل أن حاجات السكان يف املويرجع ذالعامة، اخلدمات 
تمع، ما نتج عنه زيادة عدد األفراد الذين )الريف(  ، باإلضافة إىل زيادة اخللل يف توزيع الدخل والثروة بني أفراد ا

              3.برامج احلد من الفقريقعون حتت خط الفقر، وبالطبع يكلف هذا املزيد من اإلنفاق على 
أضف إىل هذا أن زيادة الوعي االجتماعي كنتيجة حتمية النتشار التعليم، ومن مث وعي املواطنني حبقوقهم    

حيث أصبحوا حيملون الدولة مسؤولية حتقيق الضمان االجتماعي بتأمينهم ضد املخاطر االجتماعية كاملرض 
األمر الذي أدى إىل زيادة . ملخاطر االقتصادية كالبطالة وإصابات العملوالشيخوخة والعجز، إىل جانب ا

  4.اإلنفاق العام
  

لقد أسفر التطور يف الفكر املايل عن نظرة مغايرة لإلنفاق العام، فبعد أن كان يعترب : األسباب المالية -4
ة االقتصادية سواء لتوجيه النشاط تدمري للثروة أو استهالًكا يف بعض الظروف، أصبح يعد مصروفاً اجيابياً يف احليا

االقتصادي أو حتقيق االستقرار أو التوازن، ومما ال شك فيه أن هذه النظرة قد أسفرت عن خلق مزيد من 

                                                   
 .181: ، ص2009محمد ألبنا، المالية العامة مدخل حديث، الدار الجامعية، جمهورية مصر العربية،  1
  .264: حامد عبد المجيد دراز، المرسي السيد حجازي، مبادئ المالية العامة، مرجع سابق، ص 2
  .188: ، ص2008خل تحليلي معاصر، الدار الجامعية، بيروت، المالية العامة مدسعيد عبد العزيز عثمان،  3
 .65: ، ص2009عادل العلي، المالية العامة والقانون المالي والضريبي، إثراء للنشر والتوزيع، عمان،  4
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االت لإلنفاق العام، كذلك مل تعد الطاقة الضريبية القصوى حمدًدا لإلنفاق العام بعد أن أصبح اللجوء إىل  ا
دي أمرًا ممكًنا يف الفكر املايل احلديث، والواقع أن هذا التطور قد أدى إىل إسراف  القروض العامة واإلصدار النق

كثري من احلكومات يف اإلنفاق العام يف ظروف احلروب واألزمات ويف حاالت عجز امليزانية ومتويل االستثمارات 
حجم الدين العام ميثل مسة  العامة يف الدول النامية بقصد دفع عجلة التنمية ورفع معدل االستثمار، حبيث أصبح

 .عامة يف معظم الدول املتقدمة والنامية على حد سواء
وعموما فانه يف ظل وجود مربرات موضوعية لتدخل الدولة، ومع توفر مصادر عديدة وبديلة لتمويل      

ديث بسهولة اإلنفاق العام، اجتهت النفقات العامة للتزايد بسبب توفر األموال الالزمة حبيث اتسم العصر احل
االقرتاض، حيث خرج القرض العام عن مفهومه السابق باعتباره مصدرا استثنائيا لإليرادات العامة تستخدمه 

على  إىل إصدار السندات ذات فئات خمتلفة لتشجيع األفراد أالدولة يف ظروف غري طبيعية وأصبحت الدولة تلج
    1.ت خدمتهكتتاب ما أدى إىل زيادة الدين العام وزيادة نفقااإل 
ن الدول على اختالف نظمها االقتصادية من زيادة كما أن تطور مصادر اإليرادات العامة وتنوعها مكَ    

ا بدرجة خلقت معها فائضا شجعها على استخدامه يف اإلنفاق على اخلدمات العامة    2.إيرادا
ا ما الفائض، فانه كثريً  افاء هذقتضت الظروف ضغط اإلنفاق الختإنه مىت أوتكمن خطورة هذا الوضع يف     

، إذ يؤدي ذلك إىل تذمر من سبق هلم واجتماعياً  اا لصعوبة ختفيض النفقات العامة سياسيً يتعذر ذلك نظرً 
  3.االستفادة من هذا اإلنفاق اإلضايف

 

ا، وميكننا : األسباب السياسية - 5 يف تؤثر بعض العوامل السياسية يف حجم النفقات العامة فتؤدي إىل زياد
ال إدراج العوامل التالية   :هذا ا

يرتتب على انتشار مبادئ الدميقراطية زيادة االهتمام بالطبقات حمدودة : انتشار مبادئ الديمقراطية  -
ا، مما يزيد من حجم النفقات العامة، أضف إىل ذلك انه يف  الدخل، واحملرومة، والتكفل بالكثري من خدما

ية، يزداد عدد األحزاب السياسية املتنافسة على السلطة وهذا ما جيعلها تسعى حالة انتشار املبادئ الدميقراط
م االنتخابية تمع من اجل احلصول على أصوا ما يدفع فيما بعد احلزب احلاكم إىل . إىل كسب رضا أفراد ا

ا يرتتب عليه التوسع يف املشاريع االجتماعية لاللتزام إىل حد ما بوعوده، وللحفاظ على مركزه السياسي، مم
   4.زيادة يف النفقات العامة

نتج عن انتشار مبادئ الدميقراطية، تغيري النظرة إىل الدولة، فهي ليست سلطة : نمو مسؤولية الدولة -
آمرة، ال ميكن للمواطنني إال اخلضوع هلا، و إمنا هي جمموعة من املرافق العامة املوجهة خلدمة الصاحل العام 

ا يف خدمة املواطنني، فإذا احدث نشاطها ضررا ألحد أفرادها، فليس هناك ما مينع  وهلذا تقررت مسؤوليا

                                                   
 .103: ، ص1990طاهر الجنابي، دراسات في المالية العامة، الجامعة المستنصرية، العراق،  1
 .110: ، ص2002مالية العامة، مكتبة الفالح لنشر والتوزيع، الكويت، حسين العمر، مبادئ ال 2

  .111:، ص2003اقتصاديات المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، محمد عباس محرزي،  -  3
 .127: محمود حسين الوادي، زآريا احمد عزام، مرجع سابق، ص 4
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تمع بذلك يف حتمل عبء املخاطر املرتتبة عن سري املرافق  ا، لتعويضه عما حلقه من ضرر، فيشارك ا ملقاضا
 1.نالعامة، وقد ساعد على منو مسؤولية الدولة ضغط الرأي العام، ومؤلفات رجال القانو

لقد أدى تطور العالقات الدولية، وكثرة عدد الدول املستقلة، إىل : يادة نفقات التمثيل الخارجيز   -
اتساع مدى التمثيل الدبلوماسي من جهة، وتزايد نفقات اشرتاك الدول يف املنظمات الدولية واإلقليمية من 

..) البيئة، السالم االقتصاد(ة وأصبحت املؤمترات الدولية تعقد للتباحث يف خمتلف الشؤون الدوليجهة أخرى، 
وباإلضافة إىل ذلك فان واجبات التعاون الدويل حتتم على الدول يف بعض األحيان، تقدمي املساعدات  ،2

  .واملنح املادية والفنية للدول األجنبية، أو لرعايتها، وقد أدى ذلك مجيعه إىل تزايد حجم النفقات العامة
نفاق العسكري دورا ال يستهان به يف دفع النفقات العامة حنو التزايد يلعب اإل :زيادة النفقات العسكرية -

وال يقتصر   مبعدالت كبرية يف الكثري من الدول، خاصة تلك اليت تتعرض لتهديدات داخلية أو خارجية كثرية
ات اإلنفاق العسكري على خمصصات األجور والرواتب واملستلزمات السلعية واخلدمية اجلارية اليت تلزم القو 

املسلحة فحسب، بل أيضا النفقات املخصصة السترياد السالح وكلفة الصيانة، ويف العادة ال تتم فقط 
ال 3بالعملة احمللية بل حتتاج إىل العملة الصعبة ، أضف إىل ذلك أن ظهور التكنولوجيا املتطورة يف ا

دون أن   التكنولوجيا املتطورة العسكري، أدت إىل املزيد من صرف املبالغ املالية ألجل احلصول على هذه
ننسى أن متويالت احلروب، ليس فقط أثناء احلرب، بل وحىت بعدها، كدفع التعويضات و اإلعانات 
ا  واملعاشات لضحايا احلرب، وكذا نفقات إعادة تعمري ما دمرته احلرب، ودفع أقساط وفوائد الديون اليت عقد

ا احلرب  .يةالدولة أثناء احلرب، لتمويل نفقا
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  .أسباب تزايد النفقات العامة): 1-2(رقم  المخطط

  
  .الطالب دمن إعدا: المصدر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

األسباب  األسباب الظاهرية

اختالف طرق احملاسبة 
 املالية

  :األسباب االقتصادية والمالية
 .النمو االقتصادي وزيادة الدخل القومي   - 
 زيادة تدخل الدولة في الحياة االقتصادية - 
 توفر المزيد من مصادر التمويل - 

 أسباب زيادة النفقات العامة

 قيمة النقود تدهور

 زيادة عدد السكان

 اتساع حجم اإلقليم

  :األسباب اإلدارية
 .تزايد  المصالح والهيئات اإلدارية   - 
 سوء اإلدارة والتنظيم في القطاع اإلداري - 
 .انخفاض االنتاجية وانتشار الفساد - 

  األسباب االجتماعية
 .زيادة معدل النمو الديمغرافي   - 
 .زيادة تركز السكان في المدن - 
 سوء توزيع الدخل وانتشار الفقر - 

  األسباب السياسية
 .نتشار مبادئ الديمقراطيةا   - 
 .زيادة نفقات التمثيل الخارجي - 
 .زيادة النفقات العسكرية - 
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  .مفهومه، عناصره ومتطلبات نجاحهترشيد اإلنفاق العام : الثاني المبحث
تمع ككليعترب ترشيد اإلنفاق العام من املفاهيم االقتصادية والعقالنية    املرتبطة بالسلوك االقتصادي للفرد وا

وبالرغم من االختالفات املفاهيمية والتطبيقية لرتشيد اإلنفاق إال انه هناك اتفاقا واسعا حول أمهية مبدأ الرتشيد 
لذلك سنتطرق يف  الدول من حني آلخر، توضرورياته خصوصا يف ظل األزمات املالية اليت تعصف باقتصاديا

   .خمتلف مقومات ومتطلبات جناحهو  مربراته،حث إىل مفهوم ترشيد اإلنفاق العام و هذا املب

  .مبرراتهو  الحكوميترشيد اإلنفاق  ماهية: المطلب األول

واجهت معظم دول العامل يف منتصف وأواخر الثمانينات من القرن املاضي أزمات ومشكالت اقتصادية ومالية 
ا على تغطية النفقات العامة، وظهور حاالت عجز يف عديدة، متثلت يف اخنفاض اإليرادات ال عامة، وعدم قدر

خذ اخلرباء أا على موضوع ترشيد اإلنفاق العام احلكومي، و موازنات الدول، ونتيجة لذلك أصبح االهتمام مركزً 
يده، وحماربة االقتصاديون واملاليون يطالبون احلكومات بإتباع سياسات مالية متوازنة، تدعو إىل ضبط اإلنفاق وترش

  .التبذير و اهلدر
 

  مفهوم ترشيد اإلنفاق العام:  أوال
دف إىل ضرورة التحكم يف اإلنفاق العام ولعل أمهها، أولويات اإلنفاق، ضبط  توجد مصطلحات كثرية 

ورمبا يكون مصطلح الرتشيد أدق وأمشل هذه املصطلحات، فماذا نعين  ،اخل...اإلنفاق، حتسني كفاءة اإلنفاق
  .شيد لغة واصطالحابالرت 
رشد أي أهدى، كما يقال أرشده أي أإن معىن الرتشيد لغة هو اهلداية واالعتدال، حيث يقال : الترشيد لغة -1

ُهْم ُرْشداً " أهداه ودله، ولقد أشار القران الكرمي إىل هذا املدلول يف أكثر من موضع كقوله تعاىل فَِإْن آَنْسُتم مِّنـْ
، أي إذا اقتنعتم أن هؤالء اليتامى قد توفرت لديهم إمكانيات )6النساء اآلية ..." (ْمَواَلُهمْ فَاْدفـَُعوْا ِإلَْيِهْم أَ 

الضبط، وحفظ األموال وحسن التصرف فيها يف أوجه الصالح والسداد، فيمكنكم أن تعطوهم أمواهلم، ومنه 
 .رف، وضبط السلوكميكن القول أن مفهوم الرشد يعين االهتداء إىل أوجه الصالح والسداد وحسن التص

واالعتدال فيه  ومن هذه التعاريف ميكن القول أن الرتشيد من الوجهة اللغوية، يعين االهتداء إىل الطريق الصواب 
  .يرال إسراف فيه وال تبذ لوعليه فإنه بالنسبة للسياسة املالية، فان الرتشيد يعين سلوك سبي

 

يف  شيد هو من أحد املصطلحات األكثر استعماالً إن مصطلح الرت : الترشيد في االصطالح االقتصادي - 2
متعددة، حيث ميكن إطالقه على أي سلوك إذا ما مت إجنازه يف إطار  تحليل االقتصادي، لكنه حيمل معانال

واليت   ا، لكن املشكلة تكمن يف حتديد اإلطار العام للمبادئ واملفاهيمجمموعة من املبادئ واملفاهيم املعروفة مسبقً 
مدى التوافق واالنسجام معها ميكن احلكم على السلوك بالرشادة أو السفاهة، وأن حتديد هذه املفاهيم  من خالل
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، وهي ختتلف من بلد إىل آخر وأخالقيةواملبادئ عملية ختضع ملتغريات وعوامل متعددة ذات أبعاد تارخيية وثقافية 
  .ا للنظام االقتصادي املتبعتبعً 

تصادية والعقالنية االقتصادية مع املدرسة احلدية، اليت أرادت من خالله تفسري ولقد نشأ مصطلح الرشادة االق
السلوك البشري، فبالنسبة هلذه املدرسة فإن الرشادة االقتصادية تعين التزام السلوك االقتصادي بنتائج حساسة 

ء كان ذلك يتعلق ودقيقة، وهو يف كل احلاالت ال خيرج عن حتقيق األهداف احملددة بأقل تكلفة ممكنة، سوا
ال  إىل الدراسة ) ختصيص اإلنفاق العام ( بسلوك األفراد أو اهليئات العامة، وقد دعا البحث املتقدم يف هذا ا

املقارنة بني االمتيازات احملصلة من كل ختصيص، والتكلفة الالزمة لذلك، وكذا الفرص البديلة واالمتيازات هنا ال 
 نشرة، وإمنا جيب أن يضاف إليها تلك االمتيازات غري املباشرة للمستفيديتشمل تلك اليت يتم ختصيصها مبا

  1.احملتملني، بصورة غري مباشرة عن طريق اآلثار اخلارجية
  

الئق، وضمان هذا املستوى املعيشي لكل معيشي إن النظرة اإلجيابية للحياة تفرض السعي لتحقيق مستوى    
تمع، ويف أحسن الظروف، كما أ ن احلياة ال تقتصر على اجلانب االقتصادي فقط، بل تضم جوانب أفراد ا

هودات البشرية، وهي جوانب أساسية يف احلياة البشرية، يتعني تنميتها  أخرى كالوقت والتوازن يف توزيع ا
ا يف كل عملية هادفة، وإذا كان من املمكن حصر مفهوم ترشيد اإلنفاق يف اجلوانب املالية، فانه ال  ميكن واحتسا

إمهال الوجه اآلخر هلذه العملية املالزم هلا، والذي يعين جانب التمويل، حيث أن الرشد االقتصادي على حد 
، مما يوحي بأن املسألة ذات شقني، ال " وإنفاقاً  حسن التعامل مع األموال كسباً " حممد دويدار يعين رتعبري الدكتو 

ما يف نفس الوق   .تبد من مراعا
  

مفهوم الرتشيد على اإلنفاق العام، فهو يعين حسن التصرف يف األموال وإنفاقها بعقالنية وحكمة  لو اقتصرناو    
وكذا إنقاصه يعترب   زيادة اإلنفاق العام عن موضع االعتدال يعد سفه(وعلى أساس رشيد، دون إسراف وال تقتري، 

والوصول بالتبذير واإلسراف إىل احلد ويتضمن ترشيد اإلنفاق ضبط النفقات، وإحكام الرقابة عليها، ) تقتريا 
األدىن، وتاليف النفقات غري الضرورية، وزيادة الكفاية اإلنتاجية وحماولة االستفادة القصوى من املوارد االقتصادية 

  .أي مبعىن آخر هو اإلدارة اجليدة لإلنفاق ،2والبشرية املتوفرة 
 

تطور الدور الوظيفي للدولة ل نظرانه ختفيضه، ألى وعلى هذا األساس ال ميكن اعتبار ترشيد اإلنفاق ع    
رتباط تزايد اإلنفاق العام يف ظل ظروف الدول النامية على أدوات السياسة االنفاقية، وأيضا الوتدخلها اعتمادا 

هم هذه العوامل زيادة نسبة االستثمار العام، سياسات التوظيف واألجور، اإلنفاق أبعوامل يصعب جتنبها، و 

                                                   
1 - Ande Chaineau, Lexique Economie Général, PUF; 1979, p :154. 

 .399: ، ص2008شر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن، محمد شاآر عصفور، أصول الموازنة العامة، دار المسيرة للن 2
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نه من الصعب أإذ يصعب يف الكثري من احلاالت ختفيض هذه النفقات بعد تقريرها، كما  ،1وغريهاالعسكري 
   2.على الدولة ختفيض النفقات العامة أو احلد منها بدون إحداث أثار سلبية على االقتصاد الوطين

  

تمع، وارتباط تزايد اإلنفاق رتشيد اإلنفاق العام يعين يف ظل الندرة النسبية للموارد املتاحة للمجفوعلى هذا    
العام بعوامل يصعب جتنبها، العمل على حتقيق الفعالية يف ختصيص املوارد وكفاءة استخدامها بني الدولة والقطاع 
تمع من خالل إشباع  اخلاص وااللتزام بفعالية ختصيص املوارد داخل قطاعات الدولة، مبا يضمن تعظيم رفاهية ا

  3 .تما يفضلونه من سلع وخدما
  :ويقوم الرتشيد احلقيقي لإلنفاق العام على جمموعة من الدعائم األساسية منها

االت اليت خيصص هلا  -  .رفع كفاءة وفعالية اإلنفاق يف ا
 .أن يتم متويل اإلنفاق العام من مصادر وطنية حقيقية -
وي والدراسة والتحليل يتوقف رفع كفاءة وفعالية اإلنفاق العام وحسن متويله على مدى القدرة على الرت   -

 .املنطقي قبل اختاذ القرارات، مع مشاركة األجهزة التنفيذية والتشريعية يف اختاذ قرارات اإلنفاق
 

  4 :يهدف ترشيد اإلنفاق إىل حتقيق ما يلي: أهداف ترشيد اإلنفاق: ثانيا
د من كمية ونوع املخرجات رفع الكفاءة االقتصادية عند استخدام املوارد واإلمكانات املتاحة على حنو يزي -

  .بنفس مستوى املدخالت، أو على حنو يقلل من املدخالت بنفس مستوى املخرجات
حتسني طرق اإلنتاج احلالية، وتطوير نظم اإلدارة والرقابة، وإدخال األساليب التقنية، ودراسة الدوافع  -

  .واالجتاهات
حة واإلنفاق املطلوب، واملساعدة يف السيطرة على خفض عجز املوازنة وتقليص الفجوة بني اإليرادات املتا -

  . التضخم واملديونية، واملسامهة يف تدعيم وإحالل وجتديد مشروعات البنية األساسية
  .اليت ال حتقق مردودية كبرية املصروفات وحجم نوعية تقليص طريق عن مصروفات،لل هيكلية مراجعة -
ادفع عجلة التطور والتنمية واجتياز املشاك  -  .ل االقتصادية واالجتماعية اليت تواجه الدولة حتديا

 .حماربة اإلسراف والتبذير وكافة مظاهر وأشكال سوء استعمال السلطة واملال العام -
 .االحتياط لكافة األوضاع املالية اجليدة واملستقرة والصعبة واملتغرية حمليا وعامليا -
 .تلف املراحل الزمنية القصرية واملتوسطة والطويلةاحملافظة على التوازن بني السكان واملوارد يف خم -
ا  - جتنب خماطر املديونية احلالية وأثارها خصوصا وان كثري من الدول النامية تعاين من مشكلة تسديد ديو

ا أسرفت فيها يف املاضي  .اليت من احملتمل أ

                                                   
 .20:، ص2006محمد عمر أبو دوح، ترشيد اإلنفاق العام وعجز ميزانية الدولة، الدار الجامعية ، اإلسكندرية،  1
 .273: ، ص2004هيثم صاحب عجام، علي محمد سعود، تخطيط المال العام، دار الكندي للنشر والتوزيع، عمان،  2
 .265:، ص2007د عبد المجيد دراز، محمد عمر حماد أبو دوح، مبادئ المالية العامة، اليكس لتكنولوجيا المعلومات، اإلسكندرية، حام 3
، محمد صادق حامد ربابعة، نموذج مقترح لقياس اثر جودة المعلومات المحاسبية على ترشيد اإلنفاق الحكومي األردني طبقا للمعايير الدولية 4

  .48: ، ص2010سفة في المحاسبة، آلية األعمال، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، األردن، دآتوراه فل
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تمع ينجتد الطويل وبالتايل تعزيز القدرات الوطنية يف االكتفاء الذايت النسيب يف األم املساعدة على - ب ا
 1 .خماطر التبعية االقتصادية والسياسية وغريها

 حتقيق االنسجام بني املعتقدات الدينية والقيم االجتماعية للمجتمعات العربية واإلسالمية من جهة -
تمعات من جهة أخرى  .والسلوك االقتصادي يف هذه ا

  وتنفيذ إعداد مهمة ألسس وركيزة مستمرة عملية عتربي اإلنفاق ترشيد مفهوم فإن ذلك، على وبناء
مراحل املوازنة  ابتداء  كل يف لتنفيذه وإجراءات من أنظمة يناسبها ما بوضع اجلهات املعنية تلتزم امليزانية،

  .إىل غاية الرقابة على التنفيذمن وضع التقديرات 
  
 

  .العامعناصر ومتطلبات نجاح عملية ترشيد اإلنفاق : المطلب الثاني
إن عملية ترشيد اإلنفاق العام ليست بالسهلة، لكنها خطوة ضرورية، وهي يف الوقت ذاته حتتاج إىل توفري   

  .ضمانات ومتطلبات كي ميكن إجنازها على أحسن وجه

  .عناصر ترشيد اإلنفاق العام: أوال
  :رتكز عليها، ولعل من أمهها ما يليتتطلب عملية ترشيد اإلنفاق العام توافر مجلة من العناصر والدعائم اليت ت   

  

ال بني السقف األعلى، واحلد األدىن : التحديد الدقيق لحجم اإلنفاق العام األمثل - 1 يتحقق ذلك بتضييق ا
لإلنفاق، ويتوقف حجم اإلنفاق على القرار السياسي املعرب عن موقف الدولة إزاء الوظائف اليت ميكن أن 

تم باإلضافة   ع، وهو املوقف الذي بدوره حيدده النظام االجتماعي واالقتصادي القائمتتحملها احلكومة باجتاه ا
تمع، وكل هذه االعتبارات ضرورية لتحديد احلجم األمثل لإلنفاق العام، ولو  ا ا إىل ظروف البيئية اليت مير 

ألمثل هلذا اإلنفاق يتحدد إذا استخدمنا املنفعة كأداة للتحليل على غرار الفكر احلدي، ألمكن القول بأن احلجم ا
ما مت التوصل إىل النقطة اليت تتعادل عندها املنفعة احلدية للمنفعة العامة مع املنفعة احلدية هلذه النفقة لو بقيت 

ومن هذا املنظور فإن تقسيم الوظائف بني الدولة واهليئات اخلاصة، ال يعتمد  ،2يف يد األفراد ولو قاموا بإنفاقها
تمع على معيار ا لنسب أو القطاعات، ألن يف ذلك قصر النظر، و إمنا يعتمد على معيار تعظيم مصلحة ا

  .احملققة
  

  ونقصد به ضرورة أن تكون النفقة العامة إلشباع حاجات عامة: توجيه النفقات العامة نحو النفع العام - 2
اليت  وماهية احلاجة العامة، واملعايري حول حتديد طبيعة ةولن ندخل هنا يف اجلدل العلمي الدائر بني علماء املالي

حيتكم إليها ذلك، فهذا معروف جيدا يف األدب املايل املعاصر، لكن الذي يستحق التأكيد والتنويه به هو أن 
عليه هو خروج عن املبادئ  جالفكر املايل املعاصر يعترب ذلك ركًنا أساسًيا من أركان النفقة العامة، ويعترب اخلرو 

                                                   
 .267:، ص 2003نائل عبد الحافظ العواملة، اإلدارة المالية العامة، مدخل نظامي مقارن، مرآز احمد ياسين، الطبعة الرابعة، األردن،  1

، أطروحة دآتوراه دولة، جامعة الجزائر )دراسة خاصة لسياسة اإلنفاق العام( سات االقتصادية الكليةفرحي محمد، النمذجة القياسية ترشيد السيا -  2
  .286:،  ص1998/1999



  .ـامـــــــــالعد اإلنفاق ــــــــات ترشيـومتطلب مةـوكـــــــــالح: الثانيالفصل 
 

 91 

يدة، ويتطلب هذا عدم ختصيص النفقات العامة لتحقيق املصاحل اخلاصة ببعض األفراد، أو الفئات ملا املالية الرش
ولذا مىت كان اإلنفاق يستهدف حاجة خاصة كان هدر للمال العام وخروًجا عن . 1يتمتعون به من نفوذ خاص

  .سياسة الرتشيد
  

م هذا املبدأ وعدم اخلروج عليه، وإال اجتهت األموال يوصي اخلرباء املاليون بضرورة احرتا: إتباع مبدأ األولوية - 3
إىل جماالت ومشروعات أقل أمهية وحرمت منها جماالت ومشروعات أكثر أمهية، األمر الذي يؤدي إىل تشويه 
االقتصاد الوطين، وعدم حتقيق اإلنفاق العام ألثاره املرجوة، فاحرتام هذا املبدأ ضرورة حلفظ األموال من الضياع 

  م منفعة استخدامها، وقد تعرض الفكر االقتصادي على بعض األدوات اليت متكن من تطبيق هذا املبدأوتعظي
ومن ذلك حتليل التكلفة والعائد، حيث أن املقارنة بني حتليل التكلفة ومستوى العائد تسمح باختيار تلك 

إعطاء أوزان ترجيحية لألهداف  املشاريع، اليت تكون عوائدها أكرب من التكاليف الالزمة إلنشائها، كما أن
  .املوجودة، واآلثار املباشرة لكل من هذه املشاريع، يسمح برتتيبها والبدء بأفضلها حتقيقا للمصلحة العامة

  

حبيث ينبغي أن تعكس املردودية النتيجة اليت ترتتب : والرفع من المردوديةالحرص على ضمان الجودة  - 4
تصادية واالجتماعية للنفقة العامة؛ فينبغي أن تكون املردودية جيدة تعكس عن النفقة العامة، أي املردودية االق

  .قيمة األموال اليت صرفتها الدولة من أجل توفري السلع واخلدمات
  كن من جتنب املصاريف اإلضافية الكثرية اليت تثقل كاهل الدولةفاحلرص على جودة اخلدمات والسلع، ميَ    

وباإلضافة إىل ذلك فإن املردودية االجتماعية للنفقة . ررة واملتتابعة وعن تكاليفهاوتغين عن أعمال الرتميم املتك
تنطوي على حتويل النفقات العامة االجتماعية قصد حماربة ظاهرة الفقر، فكل مصلحة ينبغي أن تبحث عن أعلى 

  .درجة من الفعالية مقابل أقل تكلفة
  

ر يتعامل مع قضيتني ال غىن عن أي منهما، األوىل أن هذا العنص: التحديد الدقيق لوقت ومقدار النفقة - 5
  تكون النفقة يف حدود الوضع األمثل هلا، أو عبارة أخرى ضرورة حتري أن تكون النفقة معيارية أو قريبة منها
والثانية أن يتم اإلنفاق يف الوقت املناسب دون تقدمي أو تأخري، وغري خاف ما هلاتني القضيتني من تأثري جوهري 

عملية ترشيد اإلنفاق العام، فإذا كان اإلنفاق ال يشبع أي حاجة فهو إنفاق سفيه، كأن تعطى مرتبات أو  يف
تمع، أو تعطى إعانات ملن ال يستحقها، وعلى الوجه املقابل جند عدم  مكافآت بغري تقدمي خدمة حقيقية تفيد ا

 .د سلوًكا غري رشيدالنفقة مع وجود احلاجة، ما جيعل توفر املال يف هذه احلالة يع
   

جيب توافر مجلة املعلومات الالزمة عن املوارد املالية املتوقعة، وعن أوجه : توافر المعلومات المالية -6
اإلنفاق املختلفة، وأن تكون هذه املعلومات معاجلة، وقابلة لالستعمال، مما يسمح بالتأكد من اجتاهات حركة 

التنبؤية لبناء الدراسة الالزمة على أسس  األساليبستخدام خمتلف اإليرادات واإلنفاق مستقبًال، كما يسمح ا
إىل جانب اإلدراك التام بقدرة اجلهات املعنية على التحصيل أو الصرف، حيث أن مهمة حتقيق   ،أكثر واقعية

                                                   
 .188: علي آنعان، اقتصاديات المال والسياستين المالية والنقدية، دار المعارف، الجمهورية العربية السورية، بدون سنة نشر، ص 1
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كل من النفقات واإليرادات مهمة أعقد من القدرة على دراسة التنبؤات املختلفة، والقيام بإعداد وتصميم 
  .روعات يصعب تنفيذهامش

  

وباإلضافة إىل هذه العناصر ينبغي حتقيق جمموعة من الشروط حىت تتم عملية ترشيد اإلنفاق على أحسن وجه 
  : نذكر منها

 حبيث  واملتزايد املستمر ظاهرة منوها من واحلد الفعلية، اإللتزامات حدود يف املصروفات تقديرات تقييد -

احمللي  بالناتج كاملقارنة( املتوسط املدى على مسبًقا حمددة ما مبؤشراتإ مرتبطة ستقر اليت الزيادات تكون
 بالرؤية مرتبطة وبرامج ومشاريع بأولويات أو ...)امليزانية، عجز النفطية، غري اإليرادات اإلمجايل،

 .للحكومة اإلسرتاتيجية

 اإلعتمادات للدولة وطلبات العامة امليزانية وتنفيذ بإعتماد املتعلقة والتعليمات بالقوانني اإللتزام -

 احلكومة وبرامج وخطط وسياسات لرؤية قصرية األجل خطة من امليزانية تشكله ملا وذلك اإلضافية

 .املعتمدة

 يف مسامهته وزيادة تقدمي اخلدمات عمليات يف اخلاص القطاع مشاركة ومشاريع برامج وزيادة دعم -
 .التخصيص سياسة دعم رئيسي على بشكل تستند واليت التنمية، عمليات

 وتركيبة العاملة اإلدارية والقوى اهلياكل وحجم بشكل املتعلقة للمسائل املوحدة املعايري تطبيق دعم -

 إنعكاسات من فيها تتم اليت التغيريات تشكله وذلك ملا احلكومة، يف واإلمتيازات والعالوات الرواتب

 .للدولة العامة على امليزانية وكبرية مستمرة
  

  .طلبات نجاح عملية ترشيد اإلنفاق العاممت: ثانيا

إن سالمة عملية الرتشيد وتكامل عناصرها هي خطوة أوىل لوجود إنفاق عام رشيد، لكنها مبفردها غري كافية    
فهي حباجة إىل توافر ضمانات ومتطلبات كي ميكن اجناز هذه العملية على الوجه املطلوب ونشري فيما يلي إىل 

  : أهم هذه املتطلبات

إن االلتزام مببادئ احلكم الراشد ضروري جًدا لعملية ترشيد اإلنفاق : ضرورة توافر بيئة سليمة للحكم - 1
العام، فاإلدارة اجليدة ملوارد الدولة وتوفر الشفافية يف تدفق املعلومات ووصوهلا إىل اجلميع، والرقابة واملساءلة اجلادة 

تمع يف رسم عن موارد الدولة سواء يف جانب الصرف أو التحصيل ، وكذا السماح مبشاركة مجيع أطياف ا
ا، سوف يساهم فعال يف ذلك، هذا فضًال على أن احلكم الراشد حيارب كل  سياسات الدولة وتوجيه نفقا

  .أشكال الفساد وهدر املال العام، ما يعمل يف النهاية على ترشيد اإلنفاق العام

ختصيص املوارد ألوجه معينة لإلنفاق، يثري العديد من حيث أنه من املعلوم أن : إرادة سياسية قوية -2
ال مفتوحا أمام إمكانية املناقشة، أو إعادة  احلساسيات بني الفئات ذات املصاحل املتعارضة، خاصة إذا ما كان ا
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النظر يف قرارات التخصيص، وعليه فإن وجود حكومة قوية تواجه مثل هذه التحديات، يعد أمرا ضروريا 
عملية الرتشيد، مما يعين أنه باإلضافة إىل القدرة على اختاذ القرار، جيب توفري اإلمكانات الالزمة للتأثري الستكمال 

  .على تنفيذه، من أجل إعطاء سياسة املوازنة فعالية كاملة
إن توفر اإلرادة السياسية واملشاركة الفعالة، يف غياب جهاز إداري  : كفاءة أجهزة الدولة وحسن إدارتها - 3

يتوىل اإلشراف على خمتلف املرافق واهليئات العامة، والقيام بالوظائف احملددة هلا، ال حيقق عملية الرتشيد كفء 
ضعفا كبريا يف حتصيل اإليرادات العامة، ويف حاالت كثرية ال  - خاصة يف الدول النامية -لإلنفاق العام، حيث جند

  .ين يفلتون من الضرائب بسهولةتقوى اإلدارة العمومية على مواجهة أصحاب املصاحل، الذ
ينبغي تطبيق كل ما يتم التوصل إليه عن طريق اخلربة على ترشيد  :التطبيق الجاد للمعرفة العلمية المكتسبة  - 4

وجود حكومة قوية لديها القدرة على السماع  ةاإلنفاق العام، وكذلك إقامة سياسة اقتصادية حكيمة تكون رهين
شعب يؤمن بالنصح ويعمل به، وجيرب احلاكم  ةناقشتها بكل موضوعية، وكذلك رهينواالقتناع، وتقدير اخلربات وم

 .على االلتزام به
  

حبيث تستطيع خمتلف اجلهات املعنية، من خالله التعرف على كل : توفر نظام محاسبة ورقابة فعال  - 5
وة الدولة، التزامها بنشر عمليات اإلنفاق العام وجماالته، وميكنها من تقييم كل عملية، ولعل أكرب دليل على ق

نتائج نشاطها، واطالع الرأي العام على ما تزعم القيام به، إذ بقدر جناح الدولة يف ذلك بقدر ما يطمئن إليها 
م إىل املسامهة يف إجناح عملية الرتشيد، وتضمن للسياسة املنتهجة فعالية  ا، وهذا ما يؤدي  أفرادها و هيئا

 .حقيقية
  

وذلك بعدم إقامة املزيد من املشروعات العامة اململوكة للدولة وفتح : مة القطاع الخاصاالبتعاد عن مزاح - 6
ال للقطاع اخلاص لالستثمار فيها، فالتوسع يف املشاريع العامة من قبل الدولة ينتج عنه املزيد من عجز املوازنة  ا

وق أنه بإمكان االعتماد على القطاع ومنو املديونية، وقد أثبتت التجارب خاصة يف ظل التوجه حنو اقتصاد الس
اخلاص يف اجناز الكثري من املشروعات اليت كانت حكرا على الدولة ورمبا بتكلفة اقل مما تنجزها الدولة، ذلك أن 
املستثمر اخلاص يكون حريصا أكثر على األموال من اجل حتقيق أكثر ربح، أما إذا قامت بتلك املشاريع الدولة 

هناك اختالس أو تبذير للمال العام، مما يزيد يف تكلفة اجناز املشروع ويبعدنا عن ترشيد  فمن املمكن أن حيدث
هلذا أصبح من الضروري أن يكون تدخل الدولة وفق ضوابط ومعايري حتد من تدخلها يف إنفاق املوارد . اإلنفاق

هو ما يتطلب من الدولة االقتصادية على نشاطات اقتصادية يستطيع القطاع اخلاص أن يؤديها بشكل أفضل، و 
 ومشاريع مشاركة برامج وزيادة عن طريق دعم ،1إعادة صياغة دورها يف النشاط االقتصادي مبا يرشد إنفاقها

                                                   
الرؤية المستقبلية " الشقاوي، نحو أداء أفضل في القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية، ورقة مقدمة ضمن ندوة  عبد الرحمان بن عبد اهللا 1

  : على الموقع .44:، ص2002، وزارة التخطيط، المملكة العربية السعودية،  أآتوبر، "هـ1440لالقتصاد السعودي حتى عام 
 files/performance.doc-www.mmsec.com/ar/m3   23/04/2010بتاريخ. 
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 رئيسي على تستند بشكل واليت التنمية، عمليات يف مسامهته وزيادة عمليات تقدمي اخلدمات يف اخلاص القطاع

  .اخلوصصة سياسة دعم

  .الرقابة ألجل ترشيد اإلنفاق إحكامإدارة المالية العامة و  كفاءة: الثالث لمبحثا
كان من جل حتقيق التنمية،  أاحلكم الرشيد يعين اإلدارة اجليدة ملوارد الدولة االقتصادية واالجتماعية من  ملا كان

اف املرجوة من حتقيق األهد ملا هلا من دور بارز يف الضروري على احلكومات احلرص على كفاءة إدارة املالية العامة
وهو ما يتطلب من هذه اإلدارة أن تكون فَعالة وكفؤة بالقدر الذي يستجيب لتلبية السياسة العامة للحكومة، 

تمع وفق اإلمكانيات واملوارد املتاحة، وهو ما يستدعي أيضا تعزيز الرقابة على صرف املال العامإ   حتياجات ا
  .در والفسادوفق ما خطط وبرمج له، بعيًدا عن أوجه اهل

  

  .الحكومي اإلنفاقإدارة المالية العامة وكفاءة : المطلب األول
 يف سـواءاوبصفة خاصـة إدارة اإلنفـاق العـام  ،بكفاءة إدارة املالية العامة مزيدا من االهتماماألخرية   الفرتة عرفت   

املوازنــة بصــورة   تفــاقم العجــز يف إىل األســاسوكــان ذلــك راجعــا يف ، األصــعدةوعلــى مجيــع  الناميــة وأالــدول املتقدمــة 

  .احلكوميالتأثري على كفاءة وفاعلية اإلنفاق  يف هاماا أسلوب إدارة املوازنة يلعب دورً  انتهاج ما جعل ،كبرية
   

  .وقواعدها مفهوم كفاءة إدارة المالية العامة: أوال
 إىلحتتاج  األساسيةيف تقدمي اخلدمات دورها املوارد االقتصادية، و  إدارة علىوالرقايب  اإلشرايفدور الدولة  إطاريف   

يئــة البيئــة االقتصــادية املناســبة لــدفع  إلدارةقطــاع كفــؤ وفعــال  املاليــة العامــة ميكنهــا مــن تنفيــذ وظائفهــا التنظيميــة و
تكون قادرة على تعبئة موارد مالية بشـكل كـاف لتمويـل  أنالفعالة هو  اإلدارةمسات هذه  أهمعجلة التنمية، ولعل 

واالسـرتاتيجيات  األولويـاتيـتم حسـب  وإنفاقهـان يكون ختصيص هـذه املـوارد أخلدمات العامة ومشاريع التنمية، و ا
  .احلكومي اإلنفاقالسياسة العامة، ووفقا ملتطلبات االنضباط املايل وكفاءة  وأهداف

  

يف الربامج بالنسبة يشري مصطلح الكفاءة بصفة عامة إىل تقليل املدخالت : كفاءة إدارة المالية العامة   - 1
   1.للمخرجات املتوقعة بعد التعرف على الوسائل اليت يتطلبها اجناز تلك األهداف

سواء يف جانب اإليرادات أو النفقات بشكل حسن سري نظام إدارة املالية العامة أما كفاءة إدارة املالية العامة فتعين 
وهو ما يتطلب توافر نظم وترتيبات مؤسسية  ،عاليةفبو على أحسن وجه ممكن كًما وكيًفا تقدمي اخلدمات  يضمن

 املعلومات املالية ذات الصلة ريوفالعامة، وكذا ت األهدافحتدد السبل املثلى الستخدام املوارد االقتصادية لتحقيق 
ا يف الوقت املناسب وبطريقة متسقة للرقابة واملساءلة على مجيع املستويات  ، ملا هلذه املعلومات يفواملوثوق 

يئة البيئة املناسبة لتحقيق النتائج املرجوة، حيث متثل من  أمهيةاملالية العامة من  إلدارةاملفهوم املعاصر  بالغة يف 

                                                   
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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ا مدخال هاما  بشأن  املختلفةنظم املساءلة  تعزيزو  جانب تدعيم إىل ،1املالية اجليدة لإلدارةحيث توفرها وجود
  . مكافحة الفساديف حيث تلعب دورا هاماتنفيذ امليزانية 

ة يف القطاع العام، وتسجيل املعلومات يناتسهيل عملية التخطيط وامليز  إىلنظام إدارة املالية العامة  يهدفو     
ختصيص و حتقيق االنضباط يف املالية العامة  ألجل ،كال من اإليرادات والنفقاتلاملالية والسيطرة على تنفيذ امليزانية 

يف اجيابية تصب  لنتائج الوصولمن أجل  تلك املواردولوية، وكفاءة وفعالية استخدام لمجاالت ذات األلاملوارد 
  2.لصاحل العاما
 الشؤون إدارة عمليات بشأن الضرورية األنظمة وتطويردف اإلدارة اجليدة لشؤون املالية العامة إىل تقييم كما    

 عملية أداء تقّدم مدى ورصد بقياس يتعلق فيما ماتاملعلو  من مشرتك ُجمّمع إتاحة خالل من وذلك العامة، املالية
 أداء قياس ُيسّهل متكامل ومتابعة رصدإىل  يهدف احلوار أجل من مشرتك وبرنامج العامة، املالية الشؤون إدارة

  .الزمن مرّ  على العامة املالية الشؤون إدارة جمال يف البلدان
  

اجليدة للمالية العامة توفر مجلة  اإلدارةتتطلب : ة العامةالمبادئ والقواعد الالزمة لإلدارة الجيدة للمالي  - 2
تعمل فيها الوحدات واهليئات احلكومية املختلفة وفقا للوائح والقوانني  منضبطة إداريةمن املبادئ تسعى لتوفري بيئة 

 أواله املبادئ صرفه، وتتمثل هذ وأوجهوالقواعد املالية املوضوعية مبا يكفل التحكم يف املال العام وضبط مصادره 
واملخصصات املالية املقررة يف  اتاالعتماديتطابق التنفيذ الفعلي للموازنة مع  أنيف مصداقية املوازنة حبيث جيب 

الوحدات واهليئات احلكومية املختلفة مع املقادير اليت  إنفاقيتساوى حيث ينبغي أن قانون املوازنة السنوي، 
ا املوازنة وان تتطابق  يتم هذا االتساق على  أناملخططة، على  اإليراداتمع  أيضااحملصلة  اداتاإلير اعتمد

اقتصاديا، وثانيا مشولية  أووظيفيا  أو إدارياالتبويب املايل سواء كان  أوجهاملستويني الكلي والتفصيلي، مبختلف 
املوازنة حيث  إعداد مرحلة املفسرة هلا يف واألوراقاملوازنة وهو ما يعين اتساع النطاق الذي تغطيه وثائق املوازنة 

تشمل هذه الوثائق على فرضيات االقتصاد الكلي اليت تستند عليها املوازنة من تقديرات ملعدالت  أنجيب 
تتوفر على  أنيف مرحلة تنفيذ املوازنة فيجب  أماالتضخم والنمو االقتصادي وسعر الفائدة وحجم العجز املايل، 

 أنصرف اليت مت اعتمادها يف املوازنة السنوية كما يستدعي هذا املبدأ ضرورة ال أشكالبيانات دقيقة وشاملة لكل 
تشمل وثائق وتقارير تنفيذ املوازنة كل العمليات املالية املنفذة خارج املوازنة واليت مل ترد هلا اعتمادات يف قانون 

يتم اعتماد املوازنة  أنالسليمة  رةاإلدااملبدأ الثالث فهو يتعلق بالشفافية واملساءلة حيث تتطلب  أمااملوازنة، 
وتنفيذ  إعداد بأمروالرتتيبات اليت حتكم عملية املوازنة من مساءلة القائمني  األطروتنفيذها بكل شفافية، وان متكن 

                                                   
 .15:، ص2011يدية ومعاصرة في إدارة المالية العامة، دراسات اقتصادية، صندوق النقد العربي، ابو ضبي، بكر علي بدوي، مفاهيم تقل أبواحمد  1

2 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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ا فيما خيص حتصيل  م وحماسبتهم على القرارات املالية اليت يتخذو وتنفيذ  اإليراداتاملوازنة يف كافة مستويا
    1.كوميالصرف احل

ا  أما إدارة جيدة للمالية العامة فيتعني على املوظفني واملسؤولني عن  ألجلفيما يتعلق بالقواعد الواجب مراعا
ا أن حتقق أقصى فائدة من اإلنفاق العام، وتقلل التبذير  املالية العامة يف الدولة أن خيضعوا لقواعد حمددة من شأ

، ألن املسؤولني يف املالية العامة معرضون ملخاطر عالية نسبًيا من الفساد ملا واهلدر، ويف نفس الوقت حتارب الفساد
لديهم من سلطة يف توزيع املوارد واملنافع االقتصادية واملالية، كما أن هؤالء املسؤولني هم الذين يتخذون القرارات 

ك املسؤولني عن التدقيق بشأن اإلنفاق العام وصفقات السلع واخلدمات، والعقارات واألصول األخرى، وكذل
  2 :تشمل هذه القواعد ما يلي أنواملراجعة، أو اإلشراف على املسؤولني يف املالية العامة، وميكن 

ستغالل كل مبلغ منفق إجل املصلحة العامة، من خالل أختاذ مجيع القرارات من إالقواعد اليت تتطلب    -
 .كفاءةبشكل كامل للصاحل العام، بعيًدا عن التبذير وعدم ال

القواعد اليت تتطلب اإلجراءات احملاسبية املناسبة الواجب إتباعها يف مجيع األوقات، وكذا السجالت  -
ا إلتاحة الفرصة للنظر فيها مستقبال إذا استدعى األمر ذلك  .احملاسبية اليت يتم االحتفاظ 

م، على سبيل املثال يتعني  - على املسؤولني على الصفقات القواعد اليت تلزم املوظفني على تربير قرارا
العمومية إعطاء تفاصيل عن العروض املقدمة للفوز بصفقة ما، وطريقة اختيار الفائز بالصفقة، وتفاصيل عن 

 .العروض اخلاسرة
القواعد اليت تتطلب جتنب النزاعات والصراعات احملتملة يف املصاحل أثناء املمارسة العملية، فعلى سبيل  -

قواعد جتنب تدخل املسؤول يف اختيار الصفقة أو العقد العمومي يف حالة ما إذا كان املثال ينبغي هلذه ال
 .املرتشح صديق أو قريب أو شريك سابق حىت يتم جتنب االحنياز هلذا الشخص أو الشركة

، حىت يتم البحث عن املال الذي يأيت من )إقرار الذمة املالية(قواعد تلزم املوظفني أن يعلنوا عن أصوهلم  -
  .  كسب غري املشروع يف حالة التحقيق يف جرائم الفسادال

  

   .كفاءة اإلنفاق الحكومي:اًـ ثاني
إذا اقتصرنا األمر على كفاءة اإلنفاق العام فإنه يعين ذلك اإلنفاق الذي يتصف بالعقالنية : مفهومه - 1

 توافق يؤّمن الكّلي الذي االقتصاد إطار عمل يوضع يف أن مبعىن معقوالً  فيكون ،والنجاعة والفعالية والشفافية
وهو . الطويل املدى على واستدامته واخلارجّية صعيد السياسة النقدية احلكومة على أهداف مع اإلنفاق مستوى

 تعكس بطريقةٍ  اإلنفاق وفئات املختلفة القطاعات بني ختصيص املوارد العاّمة حتّسن أن احلكومات ما يتطلب من
ا أولويّات  أن حيّقق أقصى مبعىن ناجعاً، يكون وأن .واالجتماعي البشري ية املستدامة والتطّورفيها التنم مبا سياسا

                                                   
 .06:بكر علي بدوي، مرجع سابق، ص أبواحمد  1

2 Office des Nations Unies Contre la Drogue et le Crime, Programme mondial de lutte contre la corruption, 
Vienne, septembre 2004, pp:56-57. 
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ألهداف  التحقيق الناجح أنّه يدعم مبعىن فّعاالً  يكون أن جيب كما  ،من املدخالت حمّددة ناتج مقابل جمموعة
 وأن يتمّ  ذات الصلة، واألنظمة ننيومطابقاً للقوا يكون شّفافاً  أن جيب وفّعاًال، كونه ناجعاً  إىل احلكومة، باإلضافة

 1.املالّية االستقامة واملوازين املناسبة لتأمني الضوابط مع
  

 مدى قياس إىل دف دورية عملية هي اإلنفاقمراجعة : اإلنفاقدعم المراجعة ألجل تعزيز كفاءة  -2
 نوعية ومن ناحية كلي،ال االقتصادي على اإلطار وقعه من ناحية العام من مستوياته املثلى اإلنفاق اقرتاب

 القياس ويؤدي هذا املوضوعية، املالية القيود ملواطنيها، وتأخذ بعني االعتبار اليت تقدمها الدولة وكمية اخلدمات

   القائم اإلطار املايل املتوفر ضمن التحرك هامش ضوء حجم على املمكنة املالية إىل املفاضلة بني السياسات
عن األهداف املسطرة، ومن مثة ميًكن من املساءلة، مما يساهم مستقبًال يف حتقيق كما يساعد يف حتديد االحنراف 

وقد اعتادت . أكرب عائد من ذلك اإلنفاق، مبا حيقق يف النهاية ترشيد اإلنفاق العام وتوجيهه الوجهة الصحيحة
ذه يف املالية وزارات  إجراء مراجعات للمالية ىعل الدويل حني دأب البنك يف العملية الدول املتقدمة أن تقوم 

مع  ذا العمل بالتعاون القيام إىل يدعو فرتة برز توجه باتفاقات تعاون معه، ومنذ للدول املرتبطة العامة
 جهة من السياق، فاألخصائيني احملليني هم هذا املعين، ويأيت هذا التدريب ضمن يف البلد السلطات واإلدارة

م،  لواقع اوحتسسً  أكثر قربا  إطار االستمرارية والدميومة هذا العمل يف على وضع أقدر جهة أخرى وهم منبلدا

  2.للخربات تعين انتقاال مستداًما مشاركتهم وأن خاصة
 إىل هذا اإلجراء يهدف حيث الموازنة تحليل، األوىل ملرحلتني وفقا العام اإلنفاق مراجعة عملية درجنتو      

 تقدمي وزاوية الكلي زاوية االقتصاد خالل من وذلك توياته املثلىمس من العام اإلنفاق اقرتاب مدى تبيان

صعيد  على انعكاس من عنهما ما ينتج مع املوازنة، ومكونات تشمل حجم هذه التحليل اخلدمات،  وعملية
 ومن ناحية ،العامة اخلدمات وتأثري مالئمة مستوى اإلنفاق من ناحية مردود تقييم ويتم العام، اإلنفاق مردود

 حول التوصياتاما املرحلة الثانية فهي مرحلة  .عن حجمه  ومكوناته النظر بغض املرجوة النتائج وبلوغ عهوق

حول  وتوصيات عرب باستخالص السابقة حيث تسمح هذه املرحلة، العامة واإليرادات النفقات سياسات
 البعد تشمل لقطاعية،وا السياسات اهليكلية حول توصيات يتبعها العامة واإليرادات النفقات سياسات
 إعادة(اهليكلي  البعد، )... الضريبية السياسات األسعار، سياسات(االقتصادي  البعد، التشريعي و املؤسسايت

  .).. واخلاص، التخصيص القطاع العام بني والعمل العالقات هيكلة تنظيم

                                                   
،  2008، 3، العدد 2روبرت بيشيل،  إصالح إدارة المالية العامة في الشرق األوسط  وشمال إفريقيا،  مجلة إدارة الحكم أخبار وأفكار، المجلد   1

   :، على الموقع البنك الدولي
http://siteresources.worldbank.org/INTMNAREGTOPGOVERNANCE/Resources/GNNFinaPrintArabic2.pdf  

 : على الموقع. 4: ص. البنك الدولي ، باولو زآيا بوحبيب، مدخل إلى مراجعة اإلنفاق العام ، مبادئ وأهداف  2
siteresources.worldbank.org/PEFA/Resources/PEFAReportArabicFinal.pdf     10/02/2001: تم االطالع .  
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اخلاصة بالنفقات، حىت يتم وتتطلب مراجعة اإلنفاق تكوين وإدارة قاعدة معلومات تدرج فيها اإلحصائيات 
  1.حتليلها فيما بعد واستخراج النتائج اليت تساعد على املراجعة وقياس املردود والفاعلية

 هذا حتقيق العام، وحتديد كيفية اإلنفاق يتضمنه أن جيب ما حتديدالعام  اإلنفاق مراجعة كما تتطلب    
 األساسي األخرية تبقى اهلدف أن احملققة علما قاتللنف كما املقررة، للنفقات العملية هذه التضمني، وتصح

إذا كان ف احملققة، واألرقام يف املوازنة املقررة بني األرقام حتليل مقارن عملية فيما بعد إجراء املفيد ومن للتحليل،
ها، ومن مثة هناك تباين كبري ما بني املقرر واحملقق فهذا يثبت انه هناك احنراف يف حتقيق السياسة اإلنفاقية ألهداف

  .وجب مساءلة املتسببني أو القائمني على ذلك
   

نعين بقياس املردودية مقارنة قيمة اإلنفاق مبخرجاته، أو : العام من خالل قياس مردوديته اإلنفاقكفاءة    -3
 مؤشرات على املردود ، ويرتكز تقييم)إنتاجية اإلنفاق العام(مبعىن آخر مدى حتقق األهداف املسطرة من اإلنفاق 

 اإلنفاق مردود يف حتسن أي أن الربط هذا ويعين ،تربط املدخالت باملخرجات النسب من وجمموعة كمية

ا زيادة اإلنتاجية ومن أمهية ،عن خفض املدخالت أو زيادة املخرجات عن إما ينجم  خبفض تسمح أ

  . باملخرجات املساس املدخالت بدون
الحنرافات عند تنفيذه، والذي ينتج يف بعض األحيان عن قصور كتشاف اإقياس مردودية اإلنفاق من  وميَكن    

يف اإلدارة املعنية باإلنفاق، أو وجود إهدار أو اختالس للمال العام، وهو ما يسمح فيما بعد مبحاسبة املتسببني يف 
 مثل هذه ذلك، ومساءلتهم عن عدم حتقيق النتائج املطلوبة من صرف املال العام، واختاذ اإلجراءات املناسبة يف

  .احلاالت حىت يتم احلفاظ على موارد الدولة مستقبالً 
 :العام اإلنفاق مردود ةنمقار  عند والنسب املؤشرات من نوعني اعتماد جيريو 

ربط الكلفة مبؤشرات  طريق عن البلد مستوى على العام اإلنفاق مردود بتقدير تسمح: العامة المؤشرات  - أ
 إدراج خصائص البلدان طريق املؤشرات العامة عن دقة زيادة املساحة، وميكنو  والسكان احمللي، كالناتج بنيوية

  .كاختالف الرتكيبة العمرية مثالاحلسابية،   العملية يف
اإلنفاق مبخرجاته  مقارنة تتضمن إذ للمردود الفعلي بالقياس تسمح اليت فهي: الخاصة المؤشرات  - ب

 بني اإلنفاق نسبة املخرجات، كاحتساب وحجم دخالتامل لكلفة ربطًا املؤشرات هذه تتضمن املباشرة، وقد

 كمًيا للمخرجات ربطًا تتضمن أن الناجحني، وميكنها أيًضا التالميذ عدد أو التالميذ، وعدد التعليم على

 .حاالت االستشفاء عدد إىل املستشفيات أسرة أو نسبة التالميذ عدد إىل األساتذة كنسبة واملدخالت،
 

                                                   
ة مع آلفته، لمراجعة اإلنفاق العام هناك عدة أدوات يتم من خاللها اإلجابة عن النتائج االقتصادية الكلية لإلنفاق العام، ومردودية اإلنفاق مقارن  1

من (وتتمثل هذه األدوات في دراسة المنحى العام لإلنفاق، وثانيا في قراءة مكونات الموازنة حسب أساليب التصنيف . ية اإلنفاق مقارنة بنتائجهوفعال
تصادي، عدد السكان، النظام االق( ، وثالثا المقارنة مع البلدان األخرى  التي لها نفس الخصائص )وجهة نظر األهداف، من وجهة طبيعة المدخالت

  ......)الناتج المحلي
  .مرجع سابق ،البنك الدولي ، باولو زآيا بوحبيب، مدخل إلى مراجعة اإلنفاق العام ، مبادئ وأهداف: للمزيد من التفاصيل راجع  
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هناك اجتاه للعديد من الدول إىل تطبيق موازنة الربامج  اإلنفاقترشيد  إطارنه يف أ إىل األخريونشري يف     
إىل  احلاجة إليه دعت امليزانية لتقسيم أسلوبا األداء ميزانية واحملاسبة عن األداء بدال من موازنة االعتمادات، ومتثل

 خالل  تطوير من وذلك ،التنفيذية السلطة لىع التشريعية السلطة رقابة من املزيد وحتقيق العام اإلنفاق ترشيد
 برامج إىل وتقسيم الوظائف االعتمادات، على احلصول اليت تربر الوظائف حتديد على تقوم حبيث الرقابة أساليب
 كنميُ  إذ العام اإلنفاق متطلبات  ترشيد من ذلك ويعترب  ،اإلجناز متابعة من ميكن مبا األداء عن تقارير وإعداد

 .املوارد استخدام يف واالقتصاد الكفاءة مدى من التحقق من
 املعايري اخلاصة حتديد مث من اإلنفاق األهداف حتديد على املوازنة إعداد هذا األسلوب اجلديد يف ويعتمد      

 تعظيم إىل األداء عن واحملاسبة الربامج موازنات دف كما،  اإلنفاق من اهلدف من حتقيق والتأكد األداء بتقييم
 والبشرية املادية للموارد األمثل واالستغالل اإلنفاق العام وجدوى فاعلية ورفع العامة اخلدمات وجودة محج

واختيار أفضل بدائل  ،النشاط اجلاري وتكاليف املشروعات االستثمارية ج، وترشيد تكاليف اجناز براماملتاحة
 على الرقابة املختلفة وحتقيق املسئولني مبراكز لةالعاط الطاقات عن والكشف التنفيذ األقل تكلفة واألعلى فاعلية،

 االقتصادية واالجتماعية واستقصاء التنمية خلطة األهداف حتقيق يف املوازنة بتنفيذ تقوم اليت النشاط فاعلية برامج
  1.ةللموازن املصاحبة األداء معدالت وىف النشاط برامج تنفيذ يف االحنرافات أسباب وحتليل

  

  .دعم وإحكام الرقابة المالية: المطلب الثاني
، وجتنب إسرافها وتبذيرها لهاحلفاظ على األموال املوجهة و  اإلنفاقعلى ترشيد باختالف أنواعها الرقابة تساعد 

وقد عرفت . وتعزيز الرقابة املالية بصورة جتعلها قادرة على حتقيق ذلك دعمالعمل على  وهو ما استدعى ضرورة
خاصة يف اإلنفاق العام  الرقابة على وباخلصوص تعزيز الرقابة على املال العامبعملية  ثرأكاهتماما  األخريةالفرتة 

 .ظل انتشار الفساد، وعدم كفاية املوارد املخصصة للتنمية
 

   ):الرقابة المالية(تعريف الرقابة على المال العام  :أوال
 .2حراسته، كما تعين االحرتاز والتحوط واملراعاةتعين الرقابة يف اللغة بصفة عامة، احملافظة على الشيء وصونه و    

دف عموما إىل تشخيص نقاط الضعف واألخطاء وتصحيحها ومنع حدوثها يف املستقبل ومتارس على  و
وتتطلب الرقابة الفاعلة وضع معدالت األداء املطلوب اجنازها، ووضع معايري  ،األشياء والناس، واإلجراءات وغريها

  3.ات والنشطات، ومراقبة النتائج ومقارنتها باملعايري املوضوعة وأخريا تصحيح االحنرافاتووسائل لقياس العملي

                                                   
،  اإلدارة المرآزية نرمين طلعت غالي،  موازنة البرامج والمحاسبة عن األداء ودورها في تطوير العمل اإلداري وتطبيق نظم الجودة الشاملة 1

            .04: ، ص2007للبحوث المالية والتنمية اإلدارية، المجلد األول للبحوث المالية،  جمهورية مصر العربية، 
" ئيليتنمية وتطوير قطاع غزة بعد االنسحاب اإلسرا" سعيد آالب، الرقابة المالية واإلدارية ودورها في عملية التنمية، ورقة مقدمة ضمن مؤتمر  2

  .1161: ، آلية التجارة في الجامعة اإلسالمية، فلسطين، ص2006فيفري  15- 13
، عمان موفق حديد محمد، اإلدارة العامة هيكلة األجهزة وصنع السياسات وتنفيذ البرامج الحكومية، الطبعة الرابعة، دار الشروق للنشر والتوزيع 3

  .187- 185: ، ص ص2007
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ا فهي تنصب فقد تعددت تعاريفها واختلفت باختالف الزاوية اليت ينظر منها إليها، وعمومً أما الرقابة املالية       
ا هيئات ومصاحل متخصصة قصد معرفة طرق تسي ري املوارد العامة، واكتشاف األخطاء على املساءلة اليت تقوم 

، وهي ال تقتصر على اجلانب الشكلي فقط، بل تشمل املراجعة والثغرات املالية، ومدى حتقيقها لألهداف العامة
والفحص املوضوعي الدقيق لطرق اإلنفاق والتحصيل، استنادا للوثائق واملستندات املؤدية للعملية املالية، وحتليلها 

دف تقييمها واختاذ التدابري املناسبة لتصحيحها ومنع تكرارها مستقبال د والكفاءة والفعاليةمن حيث االقتصا  ،
ا لقياس األداء الفعلي وحتديد مواقع اإلمهال  عن طريق وضع أسس ومعايري لألداء تستوجب االحرتام وااللتزام 

  .1واالحنراف وخرق القواعد القانونية والتنظيمية
العام ال تشمل فقط الرقابة على املوازنة، بل تشمل بسط الرقابة على مجيع أوجه اإلساءة للمال  والرقابة على املال

  2:العام أو استغالله بوجه غري مشروع أو غري اقتصادي، ومن ذلك نذكر
استباحة املال العام واالستيالء عليه بوجه غري مشروع، سواء عن طريق االختالس أو االستغالل  -

 .ون واإلمهال والتفريط به، مبا يؤدي إىل ضيعه دون مربرالشخصي، أو التها
 .اإلثراء غري املشروع عن طريق استخدام املال العام، أو استغالل الوظيفة العامة -
استخدام األصول العامة ألغراض شخصية، أو التصريح باستخدامها ألغراض غري رمسية، أو عدم بذل  -

 .العناية الالزمة ملنع ذلك
 .ي للموظف، وعدم استغالل الوقت ألغراض الوظيفةهدر الوقت الرمس -
الرتاخي يف حتقيق الكفاءة يف إدارة املال العام، وعدم استثمار املورد املتاحة فيما حيقق أفضل العوائد  -

  . للدولة
قيق وتقوم الرقابة املالية على الربط الوثيق بني الوسائل والغايات من خالل توجيه اجلهود وتنسيقها ودفعها حنو حت 

ويتم الرتابط بني الوسائل  ،األهداف التنظيمية البعيدة والقريبة وبشكل حيقق االنسجام والتوافق بني هذه األهداف
والغايات بشكل فعال من خالل املوازنة العامة كأداة للتخطيط املايل وترشيد اإلنفاق العام مبا حيقق كفاءة وفعالية 

    3.استخدام األموال العامة
  :نستنتج ما يلي السابقة ريفالتعومن خالل ا

أن الرقابة على املال العام وظيفة من وظائف احملاسبة احلكومية، وال تكتمل احملاسبة احلكومية إال بوجود  -
 .هذه الوظيفة

ذه الوظيفة وحدات حكومية وغري حكومية -  .تقوم 

                                                   
امة للدولة في الجزائر، أطروحة دآتوراه غير منشورة، آلية الحقوق، جامعة مولود معمري بتيزي وزو، الجزائر زيوش رحمة، الميزانية الع 1

     . 189: ، ص2011
ابة ، المجموعة العربية لألجهزة العليا للرق2003، جوان 42العدد  عبد اهللا بن سعود آل ثاني، االتجاهات الحديثة في الرقابة، مجلة الرقابة المالية، 2

  .02: ، ص2003المالية والمحاسبية، تونس، 
 .283: نائل عبد الحافظ العواملة، اإلدارة المالية العامة، مدخل نظامي مقارن ، مرجع سابق، ص 3
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 .أن اهلدف األساسي للرقابة هو حفظ املال العام من أي إسراف أو هدر -
رقابة على املال العام تكون قبلية ابتداء من وضع تقديراته، وتكون بعدية تقارن احملقق مبا هو أن ال -

ا تكون أثناء التنفيذ. مطلوب وخمطط له  .كما أ
ا -  .أن الرقابة على املال العام تتطلب مرجعية تشريعية وقانونية حتدد وحدات الرقابة ومهامها وإجراءا
 .ليست مقصورة فقط على الرقابة على تنفيذ املوازنة العامة للحكومة أن الرقابة على املال العام -

 

  .أهداف الرقابة المالية: اًـ ثاني
ا فان اهلدف األساسي للرقابة املالية هو احلفاظ على املال العام، وجتنب إهداره أو تبذيره ألجل كما ذكرنا سابقً 

ة لإلدارة احلديثة وهذا ما جعل أهدافها تتنوع ما بني وهي من األركان األساسي ،حتقيق الغايات اليت وجه ألجلها
  :أهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية وإدارية ميكن حصرها فيما يلي

  

وميكن أن تشمل التحقق من سالمة اإلنفاق العام وفقا للخطط املرسومة، وكذا : األهداف االقتصادية - 1
كفاية وفعالية إنفاقها، مبا حيقق املصلحة العامة بعيدا التحقق من مدى االستغالل األمثل للموارد املتاحة ومدى  

، أي استخدام تلك األموال استخداًما سليًما مثمرًا ويف األوجه اليت عن أوجه العبث والتبذير للمال العام
خصصت هلا، وتوفري التناسق يف اإلنفاق مع االجتاهات السياسية للدولة مبا يتفق مع أهداف خطط التنمية 

وخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية  أهدافيعمل يف النهاية على بلوغ وحتقيق ما  ،1ة واالجتماعيةاالقتصادي
ا الدولة  .اليت سطر

  

تمع املدين صورة حضارية تعرب : األهداف السياسية - 2 تعد الرقابة املالية غري احلكومية خاصة من أطراف ا
هناك إشراك لألطراف غري احلكومية يف الرقابة املالية كلما زاد ذلك على دميقراطية البلد اليت تسود فيه، فكلما كان 

ا، كما أن الرقابة املالية تؤكد على احرتام رغبة السلطة  من شفافية سياسة الدولة أو احلكومة وأعطى ثقة اكرب 
التايل احرتام رغبة التشريعية وعدم جتاوز األولويات واملخصصات اليت تصدرها لتنفيذ املشاريع واخلدمات العامة وب

 .الشعب باعتبار أن السلطة التشريعية هي ممثل الشعب
  

تساعد الرقابة املالية على محاية املال العام من كل أشكال الفساد وبالتايل تضمن : األهداف االجتماعية - 3
د يف النهاية وصول هذه األموال إىل مستحقيها، عن طريق اجناز املشاريع واالستثمارات اليت وجهت هلا، مما يساع

على حتقيق أغراض اجتماعية كالتخفيف من حدة الفقر وحتسني مستويات املعيشة وتقليص معدالت البطالة 
كما أن . وضمان تعليم وصحة جيدين وغريها من األهداف االجتماعية اليت حددت قبل إنفاق تلك األموال

صة يف القطاعات احلكومية وجتنبهم اإلمهال الرقابة املالية تساعد على حتسني سلوكيات األفراد العاملني خا

                                                   
منظمة األموال، ال ضعبد العزيز اإلمام، الرقابة على األموال العامة، ورقة مقدمة ضمن ندوة سرية العمل المصرفي وعالقتها بمكافحة بتبيي 1

 .456: ، ص2008افريل  10- 6العربية للتنمية اإلدارية، 
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م عند التأكد من  م، وإسراف وتبذير وإهدار املال العام خوفا من العقوبات اليت تلحق  والتقصري يف أداء واجبا
 .تلك السلوكيات غري املشروعة

  

على األموال العامة ا احملافظة أوحتتوي جمموعة كبرية من األمور اليت من ش: األهداف اإلدارية والتنظيمية - 4
ا املشروعة بكفاءة ومرونة وفعالية تؤدي إىل إحداث النتائج املتوقعة واملرغوبة   . واستعماال

  1 :وتشمل األهداف اإلدارية والتنظيمية اجلوانب التالية
ته  تساعد الرقابة على حتسني عملية التخطيط وزيادة فعاليتها يف مواجهة املستقبل بأهدافه وتوقعاته ومشكال  -

 .كما تكشف الرقابة على بعض عيوب التخطيط
الرقابة تساعد على توجيه وتنظيم اجلهود الجناز األغراض واألهداف احملددة بفعالية وكفاءة، كما تعمل على   -

 .تصحيح االحنرافات البسيطة ومنع تفاقمها واختاذ اإلجراءات التصحيحية قبل استفحال األمور
ختاذ القرارات املناسبة من خالل املعلومات الراجعة اليت تقدمها ملتخذ القرار من تساعد الرقابة املالية على ا  -

 .خالل حتديد االحنرافات عن اخلطط واملعايري ومواجهة املشكالت اليت تنجم عن ذلك
تساعد على التأكد من مطابقة ومسايرة خمتلف التصرفات املالية للقوانني واألنظمة والتعليمات والسياسات   -

 .جهات واألصول املالية املتبعةوالتو 
 
 

  .أنواع الرقابة المالية العامة: اًـ ثالث
من حيث و ، أهدافهاسلطة الرقابة، من حيث  أومن حيث جهة : ميكن تقسيم الرقابة املالية من عدة جوانب     

    .من حيث املوقع التنظيمي وأخريا، املعيار الزمين
 

 . بني الرقابة التشريعية والتنفيذية والقضائية ومنيز هنا: من حيث جهة أو سلطة الرقابة - 1
 

وتشمل رقابة اجلهات السياسية واإلدارية العليا مثل رئيس اجلمهورية وجملس الوزراء : رقابة السلطة التنفيذية -  أ
وكبار املسئولني اإلداريني، حيث تقوم هذه اجلهات برسم السياسة املالية للدولة وتضع املعايري واخلطط واألهداف 

لتعليمات األساسية اليت جيب إتباعها من كافة األفراد واجلهات واألجهزة اإلدارية واملالية، وهنا تتأكد الرقابة وا
، ومن خالل وزارة املالية اليت تقوم بالرقابة على 2من خالل السلطة الرئاسية والتسلسل اهلرمي لإلدارة احلكومية

واملصاحل  تواملوظفني احلسابيني العاملني يف خمتلف الوزاراباقي خمتلف املصاحل احلكومية بواسطة املراقبني 
واهليئات، وتنحصر مهمتهم يف عدم السماح بصرف أي مبلغ إال إذا كان يف وجه وارد يف امليزانية العامة ويف 

ن الرقابة حدود االعتماد املقدر له، فالرقابة اإلدارية هنا رقابة سابقة على اإلنفاق، ويف واقع األمر أن هذا النوع م
ا للقواعد والضوابط اليت تضعها ، إذ هي رقابة من اإلدارة نفسها وفقً فحسب ليس هدفه األساسي ترشيد اإلنفاق
                                                   

 2010محمود حسين الوادي، تنظيم اإلدارة العامة من اجل ترشيد اإلنفاق الحكومي ومكافحة الفساد، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  1
 .173: ص

 .174: ، صنفس المرجع السابق 2
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اإلدارة، ومن مث فال متثل أي ضغط حلجم اإلنفاق العام حيث يف غالب األحيان ال متيل اإلدارة إىل تقييد 
 .حريتها

بة الربملانية إحدى أشكال الرقابة السياسية اليت تنتهجها السلطة تعد الرقا): البرلمانية(الرقابة التشريعية  -  ب
ا  سلطة تقصي احلقائق من  جانب السلطة التشريعية "التشريعية على السلطة التنفيذية وميكن تعريفها على أ

زام حول أعمال السلطة التنفيذية بغية الكشف عن عدم التطبيق السليم للقواعد العامة يف الدولة ومدى االلت
دف الرقابة " بقرارات السلطة التشريعية والدستور والقوانني، وحتديد املسؤولية عن ذلك ومساءلة القائمني عليه و

ا إىل إسداء النصح للحكومة لكي تتجنب مواطن الزلل، وتبليغها رغبات املواطنني حىت تعمل على الربملانية عمومً 
   1 .حتقيقها

ها السلطات النيابية والتشريعية، ال تقتصر على تنفيذ االعتمادات املقررة يف امليزانية بل الرقابة املالية اليت متارسو   
متتد أيضا لتشمل حجم اإلنفاق العام وختصيصه، ويرجع ذلك إىل حق الربملان يف السؤال واالستجواب والتحقيق 

ا، إىل جانب حق إقرار أو رفض وسحب الثقة من الوزير أو الوزارة كلها، وحق فحص احلسابات اخلتامية وإقراره
 2االعتمادات اإلضافية، وتظهر هذه الرقابة بصورة واضحة عند اعتماد امليزانية وعند اعتماد احلساب اخلتامي

ذا تتمكن السلطة التشريعية عن طريق هذه ال من مراقبة األداء املايل للحكومة وتوجيه وتصحيح أية  وظيفيةو
  .الطموحات الشعبية، وضمان محاية املال العام من الضياع أو سوء االستعمالاحنرافات عن اخلطط واألهداف و 

وتعد أجهزة الرقابة العليا عني السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية مبختلف دوائرها، حيث تعمل هذه     
االستخدام األمثل هذا  األجهزة على احملافظة على املال العام والتأكد من سالمة استخدامه وتطوير إدارته مبا حيقق

باإلضافة إىل دورها يف التأكد من صحة صرف األموال العامة وفقا للقوانني واألنظمة والتعليمات السارية املفعول 
ا تسعى للتأكد من مدى شرعية ونظامية اإلجراءات املالية يف خمتلف أجهزة القطاع العام وإبداء الرأي  أي أ

تامية للدولة وذلك وفقا للمعايري الدولية للمحاسبة والتدقيق املتعلقة بالقطاع املهين بشأن عدالة احلسابات اخل
  .3احلكومي وأفضل املمارسات املهنية

وهذا النوع من الرقابة على الرغم من أمهيته، قد يكون قليل الفعالية خاصة يف الدول النامية حيث يلجأ     
وهلذا ينبغي أن تكون هناك معارضة فعلية قادرة على املشاركة  ،4الربملان إىل مناصرة اإلدارة حىت ولو كانت خمطئة

ا مساءلة احلكومة ومشاركتها يف صنع القرار ورمبا هذا ما جنده يف بعض برملانات الدول  ،يف عملية املوازنة، يناط 
د ف إعطاء أكثر املتقدمة حيث توكل للمعارضة مهمة ترأس اللجان األساسية كلجنة املوازنة واحلسابات العامة 

  .شفافية ومصداقية للموازنة احلكومية

                                                   
   105:  ، ص2007وواجباته في المجالس التمثيلية العربية،  منشورات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، لبنان،  عدنان محسن  ظاهر، حقوق النائب 1
: أمحمد مالكي، نحو تعزيز الدور الرقابي للبرلمانات العربية: للمزيد حول اآلليات الدستورية والقانونية  للرقابة البرلمانية على الحكومة راجع  2

تاريخ   www.arabparliaments.org :الموقع االلكترونيعلى . 2009انوني، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، بيروت، أآتوبر تطوير اإلطار الق
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اد من خالل تعزيز الشفافية والمساءلة العامة، مجلة الرقابة مصطفى البراري، دور األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية في مكافحة الفس 3
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ا أجهزة متخصصة مهمتها األساسية الرقابة على أوجه : الرقابة المحاسبية المستقلة -  ت وهي اليت تقوم 
اإلنفاق العام بصورة خاصة، وتتوىل التأكد من أن مجيع عمليات اإلنفاق قد متت على الوجه القانوين، ويف حدود 

ية والقواعد املالية السارية، وقد تكون هذه الرقابة سابقة لعملية صرف النفقات أو الحقة عليها، ومما قانون امليزان
ا لتخصص القائمني به وتوفر إمكانيات املتابعة ال شك فيه أن هذا النوع من الرقابة يعترب أكثر فاعلية نظرً 
واألخطاء املالية وإبداء الرأي يف اإلجراءات اليت  والتحليل واحلق يف الرقابة السابقة والالحقة وحق وقف املخالفات

 .يتعني اختاذها لتصحيح املسار
 

حتتل مكانة هامة يف جمال الرقابة املالية العامة، حيث من خالل سلطتها الواسعة يف جمال : الرقابة القضائية -  ث
انني املالية واختاذ اإلجراءات لتصحيح مراقبة تنفيذ القو ) اإلدارية(التأكد من تطبيق القوانني تستطيع اهليئة القضائية 

أية احنرافات عنها، وتتوىل احملاكم اإلدارية النظر يف القضايا واملنازعات واملخالفات اإلدارية واملالية اليت تكون 
ا طرفا فيها ، كما تتوىل اهليئات القضائية املختصة فحص احلسابات واكتشاف الدولة أو إحدى مؤسسا

وحوادث الغش والسرقة، ويعهد إليها مبحاكمة املسؤولني عن ذلك، أو إحالتهم للقضاء املخالفات املالية 
 1.اجلنائي

 

 . منيز هنا بني نوعني من الرقابة، رقابة حسابية ورقابة اقتصادية: الرقابة من حيث أهدافها - 2
 

 املتعلقة يةالثبوت املستندات كل إىل باإلضافة الدفاتر احلسابية مراقبة وتتضمن: الرقابة الحسابية -  أ
 كالتحقق املالية واللوائح القوانني تطبيق صحة من التأكد إىل املراقبة دف هذه كما والتحصيل، بالصرف

 التأكد من من البد التجاوز حالة ويف املوازنة، بنود من لكل لإلعتمادات املمنوحة تطابق الصرف من
مدى حتقيق أهداف املوازنة العامة، أو دون النظر إىل  2،اجلهة املختصة من سابق ترخيص على احلصول

 .أثارها االقتصادية
وهي رقابة ال تكتفي مبراجعة احلسابات فقط، ولكنها متتد لتشمل متابعة تنفيذ : الرقابة االقتصادية -  ب

األعمال، واملشاريع والربامج، ومعرفة تكلفتها، وما قد صاحب التنفيذ من إسراف، والتأكد من كفاءة 
 .لتنفيذ، ومدى مطابقته ملا مت تسطريه يف البدايةاجلهات القائمة با

 

 .منيز هنا بني ثالثة أنواع، السابقة واآلنية والالحقة: الرقابة المالية من حيث المعيار الزمني - 3
 

                                                   
 2008، القاهرة، ، اليكس لتكنولوجيا المعلومات)الموازنة العامة، اإليرادات العامة، القروض(المرسي السيد حجازي، مبادئ االقتصاد العام  1
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 األخطاء وقوع متنع حيث التنفيذ، لعملية سابقة تكون الرقابة هذه: )القبلية(الرقابة السابقة  -  أ
 1وقائية رقابة فهي وبالتايل ابه املعمول واألنظمة مع القوانني املايل تصرفال مطابقة تؤكد و والتجاوزات،

وميكن حتقيقها عن طريق اختاذ كافة االستعدادات واالحتياطات الالزمة لتجنب الوقوع يف املشكالت 
ذه الرقابة إحدى اإلدارات أو  ،والسيطرة على املدخالت وتوجيهها الجناز األهداف املرغوبة وتقوم 

ا األ ا حتقق وفر يف النفقات العامة أل قسام اليت تتبع نفس اجلهة اليت تقوم بالنفقة، ومن مزايا هذه الرقابة أ
 .ترفض كل أشكال النفقات غري مشروعة أو املبالغ فيها

 

وهي رقابة مستمرة خالل خمتلف مراحل األداء حيث حتاول هذه الرقابة اكتشاف أية : الرقابة اآلنية -  ب
 .الل تنفيذ األعمال واختاذ اإلجراءات الفورية ملعاجلتها وجتنب انتشارها وتفاقمهااحنرافات خ

 

تبدأ هذه الرقابة بعد انتهاء السنة املالية، وقفل احلسابات واستخراج احلساب : الرقابة الالحقة -  ت
  ا متنعهفهي إذا تكشف املخالفات املالية اليت وقعت وال، اخلتامي للدولة وتشمل جانيب املوازنة العامة

كالرقابة السابقة، ولكنها يف احلقيقة تبعث على احرتام األنظمة املالية املقررة ملا ختلقه من خوف يف نفوس 
ا تؤدي إىل إيقاع العقاب باملخالفني، تعد  هلذا ،2القائمني على تنفيذ املوازنة ما يعمل ذات طابع رادع، أل

ما على نطاق واسع، أو على إتكون الرقابة الالحقة و يذ، املخالفات عند التنفمثل تلك ارتكاب تقليل  على
نطاق ضيق، فعلى مستوى النطاق الواسع تقوم أجهزة الرقابة مبراجعة عدد كبري من املعامالت املالية أو 
معظمها، يف حني تأخذ عينات من املستندات يف حالة الرقابة على املستوى الضيق، وتوكل مهمة الرقابة 

ويعطى هذا " ديوان احملاسبة العامة" أو " ديوان املراقبة العامة" دعى ــــــــــــول إىل جهاز يعادة يف اغلب الد
اجلهاز استقاللية تامة خاصة على السلطة التنفيذية، ومينح رئيس اجلهاز واملوظفون ضمانات كافية متكنهم 

 3.من القيام بأعماهلم بعيدا عن أي مضايقات أو تعسف من السلطة التنفيذية
 

 .ميكن تقسيمها إىل رقابة داخلية وخارجية : الرقابة من حيث الموقع التنظيمي - 4
 

وحدة التدقيق (ميكن أن توكل إىل وحدة متخصصة ترتبط باجلهات اإلدارية العليا : لرقابة الداخليةا -  أ
ض بالرقابة ويكتفي مبمارستها من خالل التسلسل الرئاسي بني املدير واملرؤوسني حيث يسميها البع) واملراقبة
يتوىل مهمة الرقابة الداخلية عادة يف الوزارات واملؤسسات والدوائر احلكومية حيث  ،)التوجيهية ( اإلشرافية

وحدات إدارية تتبع لنفس تلك الدوائر، تكون مهمتها احلفاظ على موارد وموجودات املؤسسة واالطمئنان على 

                                                   
المؤتمر العلمي الدولي حول األداء ، ورقة مقدمة ضمن الحكومي التسيير لتحسين آأداة العمومية األموال على صرارمة عبد الوحيد، الرقابة 1

  .138: ص ،2005القتصادية، جامعة ورقلة، الجزائر،، آلية الحقوق والعلوم ا2005مارس  9و  8المتميز للمنظمات والحكومات، يومي 
  .96-95: المرسي سيد حجازي، مرجع سابق، ص ص 2
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لتزويد اإلدارة العليا بالقاعدة الالزمة الختاذ  اً ا أساسيصحة ودقة البيانات واملعلومات املالية، وتعد مصدرً 
 1.القرارات الصائبة

ا ا وتنظيميً وقد أصبحت تستدعي الرقابة الداخلية يف القطاع العام ما يسمى بالتدقيق الداخلي املستقل وظيفيً 
 اجناز الغايات يف حتليل نقاط القوة والضعف يف الرقابة الداخلية، ويساعد يف ا مهماً والذي يلعب دورً 

   2 .ويقدر ما إذا كانت إدارة األموال العامة تتم بفعالية وكفاءة ،واألهداف وتقوية الضوابط
 

وهي جمموعة من اإلجراءات القانونية واإلدارية واألجهزة الرقابية املتخصصة اليت : الرقابة الخارجية -  ب
دف التأكد من كفاءة وفعالية األد اء املايل واإلداري للمؤسسات العامة، تؤسس خارج التنظيم املعني 

وتنبثق الرقابة اخلارجية من مبدأ التوازن والفصل املرن يف السلطات ورقابتها على املصلحة واملسؤولية العامة 
خصوصا يف جمال اإلدارة املالية العامة، وتشمل الرقابة اخلارجية األجهزة التشريعية والقضائية والشعبية وديوان 

 .ضافة إىل البناء الدستوري والقانوين لإلدارة العامة كمعيار رقايب عاماحملاسبة باإل
 
 

دف كلها للحفاظ على املال العام، ويبقى فقط تفعيلها ا   ونستنتج من خالل عرض األنواع املختلفة للرقابة أ
هامها مبا يضمن عدم هدر وتوفري األجهزة الرقابية على مستوى الدولة اليت تتمتع باالستقاللية والكفاءة يف أداء م

  . األموال العامة وصرفها يف أوجه غري األوجه املخصصة هلا
  

  .الرقابة على مردود اإلنفاق العام: المطلب الثالث
وهو الرقابة  أال يدعم هذه الرقابة،خصوصية ودقة  أكثر، هناك شكل آخر عموماً جانب الرقابة على األموال  إىل

يف حتقيق أكرب عائد من النفقات العامة، ويف توجيهها  األخريةيث تساهم هذه احلكومي، ح اإلنفاقعلى مردود 
املالية ن الرقابة أخاصة و  ،اعلى الطبقات األكثر فقرً  ويعود بالفائدةحنو األوجه املناسبة هلا مبا حيقق النفع العام 

دافها ومعرفة مردوديتها، األمر الذي ا إىل مراقبة شرعية النفقة، وال متتد إىل تقييم تكلفتها وحتليل أهتنصرف أساسً 
   .لعامةأدى إىل نتائج سلبية فيما يتعلق برتشيد النفقات ا

 

  .مفهوم الرقابة على مردود إنفاق المال العام: أوالً 
تساهم هذه الرقابة يف االرتقاء بالعمل الرقايب من هدف اكتشاف األخطاء إىل هدف املسامهة يف تطوير األداء 

 قيم ثالث احلالّية ااستعماال حسب األموال على اإلنفاق مردود كلمة تلّخصو ، فاق العامة اإلنورفع كفاء

 قيم على امعً  القيم هذه وتشتمل .والفّعالية والكفاءة التوفري: وهي البعض ببعضها عالقةهلا  ولكن خمتلفة

 وخامسة رابعة قيمة زيادة ملالحظنيا بعض، ويفضل والعدالة والّنزاهة واالنتظام والّصدق والعناية كاحلذر تقليديّة

                                                   
  .13: ، بدون سنة نشر، األردن، ص"الرقابة المالية في األردن أداؤها وفعاليتها"المرآز األردني لألبحاث وحوار السياسات، دراسة بعنوان  1
  :، على الموقع 03:االنتوساي، استقاللية التدقيق الداخلي في القطاع العام، فينا، ص 2

   http://www.issai.org/media(915,1033)/INTOSAI_GOV_9140_A.pdf  11/03/2011تاريخ االطالع..        
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 قيم العادة يف هي واألخالق العدالة لكن، الذكر بذلك وتستحقّ  خاّصة باحلكومة كقيم -واألخالق العدالة–

  1.أي الفّعالية الثالثة القيمة ضمنا احتسا يقع
واليت تعين الفحص املوضوعي  ،األداءعلى لرقابة ا وجهأ إحدى األموال إنفاق مردود على املالية الرقابة متثلو     

دف تشخيص السياسات والنظم وإدارة العمليات يف اجلهات اخلاضعة للرقابة، ويقارن من خالهلا  لألداء املايل 
ا والتأكد من إدارة  االجناز باخلطط، والنتائج بالقواعد، واملمارسة بالسياسة بغية كشف االحنرافات وبيان أسبا

وذلك يف سبيل توجيه األداء حنو حتقيق فاعلية وكفاءة  ،ءة وحتديد أسباب التبذير واإلسرافاملوارد االقتصادية بكفا
أما . السلبية اآلثار من التقليل مع املرتقبة اآلثار بإحداث وذلك األهداف حتقيق الفعالية وتعين .واقتصاد
ا الكفاءة  واملادية والبشرية املالية رداملوا استخدام أي ،كلفة اإلنتاج بأقل من مستوى أعلى ضمان فيقصد 

أو  التوفري ويعين. املوارد هذه من معني ملقدار املخرجات من األقصى احلد احلصول على إىل تؤدي بطريقة
 واملكان الوقت يفعلى كميات كافية من املخرجات ذات نوعية جيدة وبأقل تكلفة ممكنة  احلصول االقتصاد

 2.)مادية،إخل مالية، بشرية،( املناسبني

العمومي  بالقطاع ميدان التصرف يف هامني مبدأين على األموال إنفاق مردود على املالية الرقابة وترتكز   
 على لذلك، العمومية األمثل لألموال االستعمال تضمن بصفة العمومية الشؤون إدارة على ينص األول املبدأ

م أن منأكد الت املسؤولني  إنتاج من ومتكن العمل ا اجلاري والرتاتيب به القوانني جاءت ملا مطابقة قرارا

العمومية  الشؤون يديرون الذين األشخاص أن على نصفي الثاين املبدأ أما .وفعالة وناجعة موفرة خدمات
م   .  مطالبون بتحقيق إدارة حكيمة وكفؤة لألموال املنوطة بعهد

 أو اعامً  القطاع كان منافع سواء من حتققه يماف األموال إنفاق مردود على املالية الرقابة أمهية وتكمن      

 تلك مستعمليها، لكل ووجيهة داللة صحيحة وذات معلومات ضمان يف اهامً  ادورً  تلعب إذ اخاصً 

 توصيات إصدار يف األموال إنفاق مردود على املالية الرقابة كما متكن،  القرار أخذ يف ستعتمد اليت املعلومات

دف أيضا إىل للرقابة اخلاضعة ئةاهلي تطوير إدارة إىل دف  مبدأ عن املنجزة روابط املسؤولية تعزيز، كما 

 األول يقوم طرفني وجود تفرتض فهي لذلك .ما موكولة مهمة بتنفيذ اإلعالم إلزامية يف يتمثل الذي املساءلة
  .إجنازها كيفية حول دورية معلومات بتقدمي بقبوهلا واإللتزام والثاين ما مهمة بإسناد

  

 .األموال إنفاق مردود على المالية للرقابة األولية الشروط :اًـ ثاني

 أن املراقب على واليت جيب الرقابة لوظيفة جديدة نظرة األموال إنفاق مردود على املالية الرقابة متثل    
 جيدة دارةإ إرساء يف كشريك يعمل أن على املراقب لذلك ،العمومية األموال إدارة عن املسؤولني مع يتقامسها

                                                   
 ، على 131:، المؤسسة الكندية للرقابة الشاملة، آندا، ص"نظرة عامة" دافييد مويناغ وآخرون، المساءلة والتقارير حول األداء والرقابة الشاملة  1

 .12/08/2011ه بتاريخ اطلع علي  http://www.wafainfo.ps/pdf/G_T_I_A_0025.pdf :الموقع 
، 2004، يونيو 44عبد المنعم رمضان بنور، إمكانية تطبيق رقابة األداء من قبل األجهزة العليا للرقابة، مجلة الرقابة المالية، مرجع سابق، العدد  2

  .10- 9: ص ص
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 واإلصالحي البناء الدور على تركز جديدة ثقافة تدخل باعتبارها عدة قيم النظرة هذه عن وتنتج، املستوى

  1 .للمراقب
 يف املتصرفني مع جديدة عالقات إرساء احلديثة النظرة هذه تتطلب :بالشراكة النهوض على العمل  -1

 فاملراقب .تسعى للردع رقابة عن اعوضً  وإقناع حتاور رقابة أسس املراقب يعتمد حبيث الشؤون العمومية

 مع اسويً  العمل إىل يؤدي املثري مما واحلوار التعاون أساسها عالقات بتنمية اإلطار هذا يف مطالب

 يف مع املتصرفني حسنة لعالقة األسس وضع، وهو ما يعين العمومية األموال إدارة حتسني يف املتصرفني
 مفيدة آراء تبليغ من ميكنه إرساء حوار على الرقابة جهاز رورة أن يعملمما يعين ض، العمومية األموال
 مالحظاته فإن ثقة، عالقة وتنمية حوار من إقامة اجلهاز متكن وإذا اإلقناع يف تكمن اجلهاز ففعالية

 .للرقابة اخلاضعة اهليئات الطيب لدى الصدى تلقى سوف وتوصياته

 امجاعيً  عمالً  العمومية يف األموال التصرف حتسني يصبح ملتصرف،وا املراقب بني التعاون عالقة وباعتبار
 أفضل جين من اجلميع متكن سليمة ممارسات ذلك تركيز يف هدفهم امميزً  ادورً  طرف كل إجنازه يف يلعب

  .العمومية املوارد من الفوائد
 اإلجيابية اجلوانب إىل التطرق دون السلبية النقاط على الرقابة تقارير تركيز املتصرفني حتفظ يف يزيد ومما    

 يف التصرف جوانب لكل موضوعي تقدمي اجتاه يف صياغة تقاريرهم مراجعة ضرورة املراقبني على يطرح مما
وتشجعه  الضعف نقاط تاليف من متكنه باعتبارها مفيدة الرقابة عملية بأن اقتناع املتصرف وإن املراقبة اهليئة
 مصداقيته مبدى تغيري كعنصر املراقب دور رتبطي لذلك ،الرقابة عملية إلجناح املراقبني مع التعاون على

ا من تيقنوا إذا إال املراقب وتوصيات مالحظات هؤالء يقبل ولن املتصرفني لدى عمل  من نابعة أ
  .وبناء موضوعي

 

ءلة املسا نظام تطوير أخرى جهة من الرقابة لدور اجلديدة النظرة هذه وتتطلب :المساءلة تدعيم  -2
 وحول إليها املهام املوكولة تنفيذ حول معلومات تقدمي من املؤسسات تتمكن حىت املستويات مجيع على

 اإلدارة قياس مردودية من وقت كل يف ميكن تقومي نظام وضع، وتتطلب هذه املساءلة أهدافها حتقيق مدى

 .التصحيحية اإلجراءات وضبط األهداف مع باملقارنة الفوارق وحتديد

 مردود على الرقابة املالية دف لذلك ،البلدان النامية مؤسسات يف الوظيفة هذه توجد ما قليالً  أنه الإ    

 أخذ وتدعيم النتائج حنو التصرف يف توجيه هاما دورا املراقب وإسناد الثغرة هذه سد إىل األموال إنفاق

 الالزمة اإلجراءات وضع يف تصرفامل العملية هذه وتساعد ،املساءلة وتنمية املناسب الوقت يف القرار

 تقرير بتقدمي املراقب يقوم أخرى جهة ومن ،القرارات أخذ نظام يف نتائجها التقومي واستعمال وظيفة إلرساء

  .املساءلة يدعم مما الرقابة بعملية القيام عند الوقوف عليها مت اليت النقائص عن

                                                   
  : من الموقع   4- 3: الرقابة المالية على مردود إنفاق األموال، ص صجمال الدين خماخم،  1

http://www.courdescomptes.nat.tn/upload/traveaux/traveaux_3_ar.pdf        08/08/2010اطلع عليه بتاريخ.  



  .ـامـــــــــالعد اإلنفاق ــــــــات ترشيـومتطلب مةـوكـــــــــالح: الثانيالفصل 
 

 109 

  .ألجل ترشيد اإلنفاق الحكوميالشفافية والمساءلة وتعزيز المشاركة : المبحث الرابع
تعد الشفافية واملساءلة من املبادئ اهلامة للحكم الرشيد، ومها أداتان مرتابطتان ومهمتان أيضا ألجل ترشيد      

اإلنفاق احلكومي واحلفاظ على املال العام، فاألوىل تتيح تدفق املعلومات حول كل ما يتعلق بإدارة املال العام 
ية فتعطي الفرصة ملساءلة من يقفون على إدارة هذا املال وحماسبتهم يف حالة حيادهم عن املسار وإنفاقه، أما الثان

أما املشاركة فلها دور ال يقل أمهية عن الشفافية ، الصحيح أو هدرهم للمال العام بأي شكل من األشكال
عن طريق  كومي وحسن إدارتهواملساءلة يف ترشيد اإلنفاق العام، ملا توفره هي األخرى من كفاءة لإلنفاق احل

  .إشراك خمتلف الفاعلني يف الدولة
   

   .اإلنفاقوترشيد  الشفافية المالية: ولالمطلب األ
هناك توافق يف اآلراء حول احلكم الراشد وما له من دور بالغ األمهية يف حتقيق االستقرار االقتصادي الكلي      

 اجانب -مبا يف ذلك شفافية املالية العامة –مة إدارة املالية العامة سالتعد والنمو عايل اجلودة واحلفاظ عليهما، و 
ا أن تتيح لكل من صناع السياسات واجلمهور إجراء نقاش يقوم  اأساسي من جوانب احلكم الراشد، فمن شأ

فصل حول تصميم سياسات املالية العامة وما حتققه من نتائج، وإرساء قواعد للمساءلة بشأن أعلى معلومات 
وتبنتها املؤسسات املالية الدولية لتصبح بعد  هلذا حظيت الشفافية املالية باهتمام واسع من قبل الدول،، تنفيذها

 الرئيسية األداة تكاد تكون السنوية املوازنة ألن ونظرا. لسالمة أي سياسة مالية أساسياً  ذلك الشفافية املالية شرطاً 
 لتحقيق تلك أساسيا عامال تشكل وثائقها املتاحة يف واملعلومات املوازنةإعداد  عملية فإن العامة، املالية لسياسة

طريقها  عن حتصل اليت واألداة اإلنفاق، مقرتحات احلكومة تقدم فيها اليت املناسبة هي السنوية الشفافية، فاملوازنة
ا  املوازنةفافية شمن ، ما جيعل سياستها نوايا عن الواضحة البيانات يف سياق املقرتحات، تلك متويل على بإمكا

  .فعال يف عملية ترشيد اإلنفاق العام عن طريق اآلليات واملبادئ اليت تتبناها املسامهة
 

  .مفهوم شفافية المالية العامة: أوالً 
ية املتعلقة بالنشاطات واإلجراءات والقرارات والسياسات نتوفري املعلومات املوثوقة واآل املالية تعين الشفافية      
ا املختلفةيت تتخذها ال اطالع اجلمهور يقصد بشفافية املالية العامة  ، كماوضمان الوصول إليها الدولة ومؤسسا

على هيكل القطاع احلكومي ووظائفه والنوايا اليت تستند إليها السياسات املالية وحسابات القطاع العام والتوقعات 
ويتضمن هذا التعريف إتاحة الوصول للمعلومات املطلوبة عن األنشطة احلكومية سواء اليت ، 1اخلاصة باملالية العامة

  .تتم داخل أو خارج القطاع احلكومي
، وإفســاح واحلداثــة تتصــف بالشــمول والوضــوح حبيــث تشــرتط الشــفافية تــوفر املعلومــات الدقيقــة يف مواقيتهــاو       

ال أمام اجلميع لإلطالع على  أن تنشر بعلنية ودورية من اجـل  وهو ما يتطلبات الضرورية واملوثقة، املعلومهذه ا

                                                   
لمالية  الصادر عن اللجنة المؤقتة لمجلس محافظي صندوق النقد وتبناه دليل الشفافية ا 1996قدماه سنة  Craigو  kopitsهذا التعريف لكل من  1

  .، واستندت إليه معظم األدبيات فيما يخص الشفافية المالية العامة 1998افريل عام  16الدولي  في 
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توســـيع دائـــرة املشـــاركة والرقابـــة واحملاســـبة وحماصـــرة الفســـاد مـــن جهـــة، واملســـاعدة علـــى اختـــاذ القـــرارات الصـــاحلة يف 
بدقــة ومــن  ميكــن املــواطنني وأســواق املــال مــن تقيــيم الوضــع املــايل احلكــومي مــا ،1السياســة العامــة مــن جهــة أخــرى

  .حساب التكلفة والعائد من األنشطة احلكومية مبا حيمله ذلك من مضامني اقتصادية واجتماعية حالية ومستقبلية
 

  .أهداف شفافية المالية العامة: اًـ ثاني
 :دف الشفافية املالية إىل حتقيق ما يلي 

حلاضر واملستقبل، وهو ما يعمل توفري املعلومات الشاملة واملوثوقة بشأن أنشطة احلكومة يف املاضي وا -
على توفري إضفاء طابع املعرفة على قرارات احلكومة املتعلقة بالسياسة االقتصادية وحتسني نوعيتها، كما 
تسهم يف تسليط الضوء على املخاطر احملتملة ألفاق املالية العامة، ما يؤدي إىل استجابة سياسة املالية العامة 

ألوضاع االقتصادية املتغرية، وبالتايل تقليص احتمال حدوث األزمات واحلد يف وقت مبكر وبسالسة اكرب ل
ا   .من شد

 تكاليف املشروعات وختفيض اإلنفاق، على املايل والسيطرة االنضباط تعمل الشفافية املالية على حتقيق -
 ذلك من عكسال وعلى. ككل االقتصاد كفاءة زيادة مث  ومن السوق، يف وتوفري  الثقة ومحاية املستثمرين

 كما .عدم   ترشيدها أي األمثل، إستخدامها االستخدام وعدم املوارد إهدار إىل يؤدى الشفافية فإن  غياب
ا من  كفاءة ويقلل منظومة التنمية دوران يعطل الشفافية نقص وضعف أن  مما سياستها، وفعالية عمليا

 2.أو  املواطن رضا اجلمهور عدم تزايد إىل ذلك يؤدى
م عن  شفافية - املالية العامة تفيد املواطنني بإعطائهم املعلومات اليت حيتاجون إليها ملساءلة حكوما

ا املتعلقة بالسياسات ومن بينها املوازنة العامة  .اختيارا
ا للوصول إىل أسواق رأس املال الدولية، فازدياد رقابة  - تستفيد احلكومات األكثر شفافية من زيادة قدر

تمع املدين واألسواق الدولية يشجع احلكومات على إتباع سياسات اقتصادية سليمة وحيقق هلا مزيد من  ا
 .االستقرار املايل

مما يقود إىل إجراءات . تفيد شفافية املالية العامة يف إبراز املخاطر احملتملة اليت تكتنف آفاق املالية العامة -
ضاع االقتصادية املتغرية ومن مث احلد من تواتر وقوع مبكرة وسلسلة على مستوى املالية العامة ملواجهة األو 

ا  3.األزمات وختفيف حد
  
 

 

                                                   
شرآاء التنمية ، مرآز "المختلط دور الدولة في االقتصاد"ورقة مقدمة لمؤتمر عبد الفتاح الجبالي، المشارآة المجتمعية في صنع الموازنة العامة،  1

  .06:، القاهرة، ص2008افريل  13و  12، يومي للبحوث واالستشارات والتدريب
مانية،  علي الصاوي، ماهية الشفافية والمساءلة ودورهما في تعزيز التنمية اإلنسانية، ورقة مقدمة ضمن المؤتمر الثالث للجمعية االقتصادية الع 2

  07: ، عمان ، ص2009مارس   22و  21خليجية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي حول المساءلة  والشفافية ، بالتعاون مع الجمعية ال
  : على الموقع .01: ، ص2011صندوق النقد الدولي، صحيفة وقائع ، آيف يشجع الصندوق زيادة شفافية المالية العامة، مارس،  3

http://www.imf.org/external/arabic/np/exr/facts/pdf/fiscala.pdf      22/08/2011تاريخ االطالع. 
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  .مبادئ وركائز شفافية المالية العامة: اًـ ثالث
ا دليل شفافية املالية العامة الصادر عن صندوق النقد      سوف نركز يف دراستنا على هذه املبادئ حسبما جاء 

، مع العلم أن منظمة التعاون والتنمية أصدرت سنة 2007عد التعديل األخري لسنة ا لشموهلا وحداثتها بالدويل نظرً 
والذي يتفق إىل حد كبري مع ما جاء يف  .∗دليل يشمل أفضل املمارسات يف جمال شفافية املوازنة العامة 2001

حة اليت اعتمدها تعتمد مدونة املمارسات اجليدة بشأن الشفافية املالية املنقو  .ميثاق صندوق النقد الدويل
املتقدمة وتتبع  تالصندوق على جتارب العامل احلقيقي املستمدة من البلدان النامية واألسواق الناهضة، واالقتصاديا

  .عملية إجراء مشاورات عامة موسعة
ا ميثاق  اليت ويبقي التنقيح على الدعائم األربعة للشفافية املالية الواردة يف املدونة األصلية    وهي  ،1998جاء 

وضوح األدوار واملسؤوليات، عملية علنية لوضع امليزانية، وتوافر املعلومات للعامة، وتطمينات بشأن النزاهة لكنها 
االت اليت تغطيها . تدخل تسع ممارسات جديدة حمددة وتوسع نطاق تغطية املمارسات األخرى ومن بني ا

لطبيعية، والعقود احلكومية مع شركات التوريد وحتصيل اإليرادات املدونة املوسعة اإليرادات املتحققة من املوارد ا
. واألساس القانوين الستخدام األصول احلكومية أو بيعها، وتأثري تدابري امليزانية، ونشر دليل امليزانية للمواطنني

دة واخلضوع للمساءلة وتوفر املدونة اجلديدة قيمة مضافة حقيقية بسبب االرتباط بني الشفافية املالية واحلوكمة اجلي
  1.ونوعية السياسات املالية ومصداقيتها

  2:فيما يلي 2007األربعة للشفافية املالية حسبما جاء يف املدونة األخرية سنة املبادئ وتتمثل 
  

 احلكومية األنشطة  بني الواضح يتعلق بالتمييز فيما رئيسيتني ممارستني تشمل :وضوح األدوار والمستويات - 1
 املساندة املمارسات نطاق توسيع املالية العامة، وقد مت إدارة ينظم واضح قانوين إطار ووجود جاريةالت واألنشطة

 املتعلقة الشفافية قضايا مع الوضوح من مبزيد لكي تتعامل تعزيزها أو واضح قانوين إطار بوجود يتصل فيما
 على والقائمني احلكومة بني التعاقدية لرتتيباتبا املماثلة املتعلقة الطبيعية والقضايا باملوارد املرتبطة باألنشطة

                                                   
، 1998نة يشار في هذا الشأن انه ليست هذه المرة األولى التي  يتم التطرق فيها لميثاق للشفافية المالية  فقد استحدث صندوق النقد الدولي في س ∗

العامة سمي  ميثاق الممارسات السليمة في مجال الشفافية المالية العامة، وقد أدى ذلك إلى الشروع في برنامج طوعي إلجراء تقييمات لشفافية المالية
بتعزيز الشفافية المالية العامة  بالوحدات النموذجية لشفافية المالية العامة والمستمدة من تقارير مراعاة المعايير والمواثيق، وبعدها ازداد االهتمام

،  وتتضمن "أفضل الممارسات المتعلقة بشفافية الموازنة" ما سمي بـ  2001حيث أصدرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي سنة 
اح عنها، وجودة البيانات ونزاهتها، ويعد أفضل الممارسات في المجاالت المعنية بأهم تقارير إعداد الموازنة، والمعلومات المحددة التي يتعين اإلفص

جاءت  2002أداة مرجعية تؤيد اإلفصاح الكامل عن جميع المعلومات المتعلقة بالمالية العامة في الوقت المناسب وبطريقة منتظمة، وفي سنة 
عية في البلدان الغنية بالموارد، بعدها جاءت المبادرة المعنية بشفافية الصناعات االستخراجية والتي عالجت قضية شفافية إيرادات الموارد الطبي

بلد، وفي نفس السنة اصدر  59وآان هدفها تقييم المعلومات المتاحة للمواطنين في أهم وثائق الموازنة لـ  2005سنة " الموازنة المفتوحة" مبادرة 
مة موجزة على الممارسات السليمة المتعارف عليها بشان وتضمن نظرة عا" المرشد إلى شفافية إيرادات الموارد" صندوق النقد الدولي دليل سمي  

بناء على توصيات المجلسين  2001وهو تحديث لميثاق  2007الشفافية في إدارة إيرادات الموارد، ليأتي بعدها دليل شفافية المالية العامة لسنة 
لتقييم مبادرات المعايير والمواثيق، حيث تقرر خالله إجراء  2005لكل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في اجتماعهما في جويلية  نالتنفيذيي

وأرسل  2006تحسينات وتعديالت تساعد على تيسير عمليات تقييم تقارير مراعاة المعايير والمواثيق، وفعال صدر مشروع الميثاق في أآتوبر 
لمنظمات غير الحكومية وغيرها إلبداء الرأي والمساهمة في إثرائه، لالستبيان إلى السلطات القطرية، ووآالت التنمية، واألوساط األآاديمية، وا

 . 2007بعدها أعيد تعديل الميثاق ليخرج في صورته النهائية سنة 
  .05:، ص2007، واشنطن،  يونيو 2، العدد44مجلة التمويل والتنمية، المجلد  صندوق النقد الدولي،1
: ، على موقع االنترنيت 2007ية العامة لعام دليل شفافية المال: للمزيد من التفاصيل راجع 2

www.imf.org/external/np/fad/trans/ara/manuala.pdf     22/03/2011: تاريخ االطالع. 
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 للجمهور دليل إتاحة بدون العامة األموال إنفاق جواز واخلاص، كما نص هذا املبدأ على عدم العام القطاعني
 من السهل ولوائح بقوانني حمكوما اإليرادات حتصيل يكون االعتماد، وأن على وافقت التشريعية السلطة أن على

  .هاعلي االطالع 
 

ويوضح هذا املبدأ أن املوازنة السنوية هي أداة احلكومة األساسية لوضع وتنفيذ : الموازنة عمليات عالنية - 2
السياسة املالية العامة، وبالتايل فاملعلومات املقدمة يف املوازنة السنوية جيب أن تغطي كافة األنشطة املالية العامة 

 األساسية املمارسات وفقاً هلا تلك األنشطة، وتناول هذا املبدأ أيضا بصرف النظر عن الرتتيبات املؤسسية اليت تتم
 التشريعية للمشاورات كاف وقت إتاحة وتنفيذها ومراقبتها، وقد ركز على ضرورة املوازنة إعداد بعالنية املتعلقة
على  التأكيد وكذلك عموما، املوازنة وواقعية بنوعية االقرتاضات يتعلق فيما الشفافية أمهية التأكيد على وزيادة
  1.وعموما يؤكد هذا املبدأ على حتقيق مطلبني أساسيني. التشريعية اهليئة على املدققة احلسابات عرض
 االقتصاد جمال يف احملددة باألهداف تسرتشد وأن ثابت زمين جبدول املوازنة إعداد عملية تتقيد أن ضرورة -  أ

 :العامة، وهذا يتطلب مايلي املالية وسياسة الكلي
 مشروع يف تنظر لكي التشريعية للهيئة الكايف الوقت وإتاحة به، والتقيد املوازنة إلعداد زمين جدول وضع -

 .املوازنة
 األجل متوسط شامل إطار ضمن وعرضها إعدادها وينبغي واقعية، السنوية املوازنة تكون أن ينبغي -

 املالية وتفسري أهداف حتديد يف الوضوح توخي العامة، وينبغي املالية وسياسة الكلية االقتصادية للسياسات
 .ا متعلقة قواعد وأي العامة

 أهداف حتقيق يف مسامهتها ومدى واإليرادات النفقات جانيب على اإلجراءات ألهم وصف تقدمي ينبغي -
ا على واملقبلة احلالية آلثارها تقديرات تقدمي كذلك املوازنة، وينبغي سياسة  ةاالقتصادي املوازنة وانعكاسا
 .األوسع النطاق على

 األساسية االفرتاضات تكون أن العامة، وينبغي املالية الستمرارية تقييما املوازنة وثائق تتضمن أن ينبغي -
 .حتليل احلساسية تقدمي ينبغي كما بوضوح، وحمددة واقعية االقتصادية والسياسات للتطورات

 الشامل اإلطار ضمن املوازنة وخارج املوازنة داخل األنشطة وإدارة لتنسيق واضحة آليات وجود من بد ال -
 .العامة املالية لسياسة

بنتائجها، وهو ما يتطلب توفر الشروط  واإلبالغ ومتابعتها املوازنة لتنفيذ واضحة إجراءات توفري ضرورة  -  ب
  :التالية 

 واملتأخراتواملدفوعات  وااللتزامات اإليرادات ملتابعة موثوقا أساسا احملاسيب النظام يوفر أن ينبغي -
 .واألصول واخلصوم

                                                   
1 FMI, Manuel sur la transparence des finances publiques (2007), Washington, 2007, PP: 4-6. 
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 نشر جيب املوازنة كما تطورات عن املناسب الوقت يف سنوي نصف بتقرير التشريعية اهليئة موافاة ينبغي -
 .األقل على أشهر ثالثة كل تواترا أكثر أخرى تقارير

 على حنو اليةامل السنة أثناء التكميلية والنفقات اإليرادات عن مبقرتحات التشريعية السلطة موافاة ينبغي -
 .األصلية املوازنة عرض مع يتسق

 مطابقتها ذلك يف مبا التدقيق، هيئة وتقارير املدققة اخلتامية باحلسابات التشريعية السلطة موافاة ينبغي -
 .سنة غضون يف ونشرها املَعتَمدة، املوازنة مع

 

 العامة عن املالية شاملة تمعلوما نشر أمهية يؤكد هذا املبدأ على: العام لالطالع المعلومات إتاحة  - 3
 املالية تقارير أو يف وثائق املوازنة يف تتوفر قد واليت توافرها املطلوب باملعلومات كاملة قائمة الركيزة هذه وتتضمن
 الركيزة ضمن كانت اليت بتوفري املعلومات كبري حد إىل املتعلقة املمارسات من عددا وتشمل األخرى، العامة
 املالية بيانات بإبالغ املعنية السليمة أو تعزيز للممارسات على توضيح وتشتمل "املوازنة ليةعم عالنية " الثانية
كما يشري الدليل يف هذا الشأن إىل ضرورة أن تتضمن وثائق املوازنة وصف دقيق للمخاطر املالية واخلصوم  العامة،

م وضع االستدامة املالية جيب أن يتم نشر بيانات االحتمالية واألنشطة شبه املالية العامة والنفقات الضريبية، ولتقيي
عن دين احلكومة املركزية ووفقا ألفضل املمارسات يف هذا الشأن فانه جيب تقدمي تقرير ربع سنوي عن دين 
احلكومة املركزية، مبا فيها الضمانات احلكومية، وخالل فرتة ال تزيد عن ثالثة شهور من انتهاء ربع السنة، فضال 

  .يزانية العمومية للحكومة كجزء من وثائق املوازنةعن نشر امل
  

حيث يعترب استيفاء معلومات املالية العامة املقدمة من احلكومة : صحة البيانات والمعلومات ضمانات - 4
ا من الشروط األساسية لشفافية املالية ملعايري تضمن  إىل إخضاع تلك املعلومات  ضرورة العامة، إىل جانب جود

كما يعترب وجود آليات واضحة وفعالة تتيح للسلطة التشريعية واجلمهور التأكد من صحة مستقل،   فحص
املعلومات املقدمة شرطا ضروريا هو اآلخر، وبالتايل يعىن هذا املبدأ جبودة بيانات املالية العامة وضرورة التدقيق 

 ضرورة أن: سات اليت يشملها هذا املبدأومن أهم اآلليات وأفضل املمار . املستقل لبيانات ومعلومات املالية العامة
 للرقابة العامة املالية أنشطة إخضاع عليها، ضرورة املتعارف البيانات جودة معايري العامة املالية بيانات تستويف
 .الوقائية الضمانات هلا تتوفر وأن الفعالة الداخلية

 

ا ركزت على ونستنتج من خالل مبادئ وركائز شفافية املالية العامة اليت       ا صندوق النقد الدويل أ جاء 
آليات وممارسات تتعلق يف جمملها بشفافية املوازنة العامة، باعتبار هذه األخرية هي أداة احلكومية األساسية يف 
تنفيذ السياسة املالية العامة، ومن خالل املبادئ اليت تقوم عليها شفافية املوازنة سواء تعلق األمر بإعدادها أو 

كن ذلك بشكل كبري من عملية ترشيد اإلنفاق قشتها من قبل السلطة التشريعية، أو متابعتها نتائجها، سوف ميَ منا
العام باعتباره جزء من املوازنة العامة، فهي متنح السلطة التشريعية الوقت الكايف ملناقشة مشروع امليزانية وإبداء 
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ا بتقارير دورية عن ∗الرأي فيه تطورات املوازنة ومقرتحات عن اإليرادات والنفقات التكميلية ، كما تتطلب موافا
وتقدم هلا احلسابات اخلتامية املدققة وتقارير هيئات التدقيق، وهو ما يظهر هلا مدى حتقيق  .∗∗خالل السنة املالية

ا، واالحنرافات اليت وقعت يف جانب النفقات أو اإليرادا ت حىت تتمكن النتائج املسطرة من قبل احلكومة كما أقر
ذلك، كما تتطلب شفافية املوازنة العامة وجود كيان خارجي من من مساءلة السلطة التنفيذية خبصوص أي 

مستقل للرقابة والتدقيق توكل له مسؤولية مراجعة حمتوى املعلومات اخلاصة باملوازنة والتقارير املالية، والتأكد من 
ر، كما تتطلب الشفافية املالية حتقيق الدقة والواقعية يف حتديد قيم سالمتها وتقدمي تقرير عنها للربملان واجلمهو 

، وهذا ما يسمح مبراقبة املوارد املالية للدولة وجتنب أهداف واضحة وحمددة لإلنفاق العامومتغريات املوازنة ووضع 
 تسمح بإتاحة معلوماتالعامة  املالية تبديدها أو توجيهها ألغراض ال ختدم املصلحة العامة، فضال على أن شفافية

 بتقدمي معلومات عن هذا الصدد يف واملمارسات الالزمة العام، وتتصل املبادئ لالطالع العامة شاملة عن املالية
وتشجيع  السياسة حتليل بسهولة  بطريقة تسمح هذه املعلومات وعرض العامة، وأهداف احلكومة املالية أنشطة

  .املساءلة على نطاق واسع
   

   .كفاءة استخدام المال العام  لضمانالمساءلة  آلياتتفعيل : ثانيالمطلب ال
جمموع آليات اإلبالغ عن استخدام املوارد العامة وعواقب الفشل يف حتقيق األهداف احملددة تعين املساءلة      

اعرفها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي على كما لألداء،   الالزمة الطلب من املسؤولني تقدمي التوضيحات  أ
م واألخذ باالنتقادات اليت توجه هلم وتلبية  م وتعريف واجبا ألصحاب املصلحة حول كيفية استخدام صالحيا

  .املسؤولية عن الفشل وعدم الكفاءة أو عن اخلداع والغش) بعض ( املتطلبات املطلوبة منهم وقبول 

دد باإلدارة بشكل عام وحتقيق مطلب األمانة يف متثل املساءلة مفهومًا برز بوصفه جزءا من االهتمام املتجو     
اإلدارة بشكل خاص، وهذا املفهوم يعين يف الواقع احملاسبة عن املخرجات أو النتائج املتوقعة من األشخاص 

نالت اهتماما إحدى القيم املسيطرة يف اإلدارة العامة ،  ما جعل املساءلة تعد، واألجهزة بل واحلكومة ككل
تمع احلكومية واخلاصة  تطبقاملساءلة يف الواقع و ات اإلصالح اإلداري، خالل موج متجددا يف مجيع قطاعات ا

  . ، واملسؤولني والقائمني على إدارة األموال العامةالرحبية وغري الرحبية، وخاصة فيما يتصل مبحاسبة املوظفني
  

                                                   
 عمشرو عرض  إلى 2001سنة  االقتصادي الميدان في والتنمية التعاون منظمة عن والصادرة الممارسات ألفضل التوجيهية المبادئ تشير ∗

 واللجان اللجان في مناقشتها و قيقةد مداوالت إجراءحتى يتم   المالية السنة بداية من األقل على أشهر ثالثة قبل التشريعية السلطة على الموازنة
قبل موعد المناقشة من بلد ألخر فمثال في جنوب إفريقيا تصل تلك المدة  ة، ولكن لحد اآلن تختلف مدة تقديمها للسلطة التشريعيبذلك المكلفة الفرعية

لفترة ما بين ستة وثمانية أسابيع، أما ألبانيا فتخصص شهر إلى أربعة أشهر، وفي آولومبيا ثالثة أشهر، أما بلغاريا وآرواتيا واندونيسيا تتراوح تلك ا
 .يوما 47واحد، وفي الجزائر 

رير وفقا لدليل أفضل الممارسات الخاصة بشفافية الموازنة الصادر عن منظمة التعاون االقتصادي فانه يجب إتاحة خمسة أنواع أساسية من التقا ∗ ∗
تقارير شهرية تنشر أثناء مرحلة تنفيذ الموازنة ، ويقدم آل تقرير :  والرقابة والمراجعة والتقييم، وهي للبرلمان ونشرها للجمهور خالل مرحل التنفيذ

ة في غضون أربع أسابيع من نهاية الشهر المعني، تقرير نصف السنة وينشر أثناء مرحلة تنفيذ الموازنة، وفي غضون ستة أسابيع من نهاية فتر
ب الختامي ويقدم في غضون ستة أشهر من نهاية السنة المالية المعنية، وهناك تقرير سابق لالنتخابات وينشر في نصف السنة المعنية، وتقرير الحسا

 .موعد ال يقل عن أسبوعين قبل إجراء االنتخابات، وأخيرا تقرير طويل األجل ينشر مرة واحدة على األقل آل خمس سنوات
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  .مستويات المساءلة في اإلدارة العامة: أوال
دارة العمومية على عدة مستويات تستند يف األساس إىل طبيعة عمل هذه املنظمات تتم مساءلة مؤسسات اإل   

  1.من ناحية، وطبيعة عالقتها بالبيئة من ناحية أخرى
 

دف إىل التأكد من امتثال منظمات اإلدارة العامة واألفراد و ": المساءلة التقليدية" المستوى األول - 1
ا، كل يف موقعه الوظيفي  للقو  ا، فال حيق تبعا لذلك اختاذ قرار خمالف لاللتزامات العاملني  انني واللوائح املعمول 

القانونية اليت تسنها وتضعها مؤسسات مستقلة خارج نطاق املنظمة اإلدارية كاملؤسستني التشريعية والقضائية، كما 
املالية الصارمة عن طريق  تستخدم املساءلة التقليدية آليات أمهها التأكد من خضوع املرؤوس للرئيس، واملراجعة

وحدات فنية خمتصة داخل املنظمات وخارجها، كما ال تغفل املساءلة التقليدية االهتمام باعتبارات الكفاءة 
 .خاصة فيما يتعلق بإنفاق املوارد العامة وتوظيف املوارد البشرية املتاحة لرتشيدوا
  

شطة احلكومية، حيث يتم من خالل تطبيق وتنص على نتائج األن": مساءلة البرنامج" المستوى الثاني - 2
الربامج احلكومية ترمجة وجتسيد أهداف السياسات العامة، ووضعها موضع التطبيق، وبذلك يكشف هذا املستوى 

  .من املساءلة حجم األداء الفعلي للمؤسسة احلكومية
ق املساءلة، وتدور هذه وهناك مجلة من التساؤالت تثار حول تنفيذ الربامج احلكومية ميكن من خالهلا حتقي

  :التساؤالت حول األهداف وإنفاق املوارد والنتائج املتحققة، وميكن بلورة هذه األسئلة على النحو التايل
هل جيري تنفيذ الربامج وفق األهداف احملددة؟ وهنا جيب أن حيدد املسئولني يف جمال املراجعة املالية ما إذا   -

 ة خلدمة األغراض اليت وضعت ألجلها أم ال؟كانت الربامج احلكومية تنفذ بكفاء
هل جيري تنفيذ الربامج احلكومية بكفاءة وفعالية أم ال؟ وهل هناك احنراف يف التطبيق عن القواعد القانونية  -

ا؟  املقررة واللوائح والتعليمات املعمول 
 ؟عن أي تبذير أو إسراف بعيدا هل املوارد املخصصة كافية ؟ وهل يتم االستفادة منها بكفاءة وفعالية -
 هل حققت الربامج احلكومية العوائد املتوقعة؟ -
  هل تقدم التقارير املالية وتقارير التشغيل املعلومات املطلوبة؟ -
 

تتحقق هذه املساءلة من خالل عدة مؤشرات ومعايري كمية ": مساءلة العملية": المستوى الثالث - 3
دد الكلي للمستهدفني، وتعترب مشاركة املستفيدين يف عملية تنفيذ للمستفيدين من برنامج معني ومقارنته بالع

الربامج احلكومية من ابرز املعايري اليت تستخدم للتأكد من رضا املواطنني عن اخلدمات املقدمة على املسويني 
ت املباشرة الكمي والكيفي، ونظرا الن اإلدارة واملواطنني يسعيان حنو رفع مستوى اخلدمات العامة، فان املفاوضا

بني الطرفني تقود إىل نقطة التقاء وحتقق بالضرورة رضا الطرفني، وهنا ينبغي اإلشارة إىل أن الالمركزية يف تنفيذ 

                                                   
  .37،38: سامح فوزي، مرجع سابق، ص  1



  .ـامـــــــــالعد اإلنفاق ــــــــات ترشيـومتطلب مةـوكـــــــــالح: الثانيالفصل 
 

 116 

الربامج تسهم يف تعميق قيمة املساءلة، إذ يسهم نقل السلطات والصالحيات يف اإلدارة وختصيص املوارد من املركز 
  .احملليني املسئولنياألفراد على مساءلة إىل اهليئات احمللية يف تعزيز قدرة 

  

تمعية للربامج احلكومية ": المساءلة االجتماعية": المستوى الرابع - 4 وتنصب على ما ميكن تسميته باآلثار ا
وختتلف املساءلة االجتماعية عن مستويات املساءلة الثالثة السابقة فيما يتعلق بالغايات النهائية، فهي تقرتب مما 

تم أساسا بالتزام املؤسسات العمومية بدورها االجتماعي إزاء البيئة اليت ميكن تسميت ه باملساءلة اإلسرتاتيجية و
تباشر نشاطها فيها، وكذلك إزاء املواطنني املستفيدين أنفسهم من حيث ضرورة متكينهم من االتصال واالستفادة 

لتحوالت اليت حدثت يف حقل التنمية االجتماعية مبوارد جمتمعهم على حنو أفضل، وتقرتن املساءلة االجتماعية با
بصفة عامة، إذ بعد أن فشلت اسرتاتيجيات التنمية اليت اعتمدت على التخطيط املركزي والنظر إىل األفراد 
بوصفهم مفعوال ألجلهم يف العملية التنموية، بدأ التفكري يف تغيري منطلقات العملية التنموية حبيث يتحول األفراد 

  .توجيه مسار العملية التنموية يسامهون يفمتلقني سلبيني إىل أفراد فاعلني من جمرد 
      

  .أشكال المساءلة: اًـ ثاني
ال خيلو أي جمتمع أو نظام قانوين وسياسي وإداري من املساءلة ولكن خيتلف شكل وطبيعة هذه املساءلة من 

  .يجمتمع آلخر حبسب اختالف أنظمة احلكم وتنظيمها السياسي واإلدار 
  :وميكن تقسيم أشكال املساءلة إىل قسمني أساسيني 
  

: كافة صور وأشكال املساءلة اليت تباشرها سلطات الدولة الثالث  تشمل هذه املساءلة :المساءلة الرسمية - 1
  .وهذا دون أن ننسى أن املؤسسات احلكومية هي تابعة للسلطة التنفيذية ،التنفيذية، التشريعية والقضائية

  

الوزراء مسئولني ( تعد مساءلة اإلدارة العامة عن طريق ممثلي السلطة التنفيذية : طة التنفيذيةمساءلة السل  - أ
 -كل يف وزارته-ركن أساسي يف النظامني الربملاين والرئاسي، ويعد قيام الوزراء ....) عن أعمال الوزارات

يف تطبيق  حنرافاتا تجنب حدوثلمبساءلة وحماسبة املسئولني عن تقدمي اخلدمات املدنية أمر شديد األمهية 
السياسات العامة من طرف هؤالء املسئولني أو مرؤوسيهم، وهذا كله بغية ضمان جودة األداء و حسن 

  .تطبيق السياسات العامة للدولةاستغالل املال العام و 
 وحق الفصل مساءلة وحماسبة اإلدارة العامة، فهي متلك حق التعينيللومتلك السلطة التنفيذية عدة أدوات     

ؤالء املسئولني مع تطبيق السياسيات العامة احنراف هل أولكبار املسئولني اإلداريني عندما حيدث تعارض 
ساهم مما ي  للدولة، كما متتلك حق وضع بعض القوانني واللوائح التنظيمية دون الرجوع إىل السلطة التشريعية

لى املعلومات الرمسية وهذا يساعد كثريا على مساءلة اإلدارة الرقابة ع يف كما هلا احلق ،يف إرساء أسس املساءلة
  .العامة
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وهي متثل آليات املساءلة يف النظم الدميقراطية،  أقدمتعد هذه املساءلة من : مساءلة السلطة التشريعية  -  ب
عارضة خالهلا مراقبة أعمال احلكومة، وحتتها تتم املساءلة واملمن يتم حيث  وظيفة هامة من وظائف الربملان،

 أنمن كون  أمهيتهالربملان السلطة األهم إلقرار القوانني، وتأيت للضمان استقامة سري العمل الرمسي، ذلك أن 
مساءلتهم باعتباره ممثال  يفأمام الربملان الذي ميلك كل احلق  مسئولنيأعضاء احلكومة فرادى أو جمتمعني 

  1. الرشيدوالوصول للحكم الصاحل األداءوهو ما يضمن حسن  ،للشعب
ختتلف مساءلة السلطة التشريعية للحكومة حسب اختالف نظام احلكم السائد، ففي النظام الرئاسي      

لة أمام الرئيس وأمام ءالوزراء يتم تعيينهم وإقصائهم من مناصبهم بواسطة الرئيس وهم خيضعون أيضا للمسا
ءلة أمام الربملان الذي ميلك احلق يف سحب الثقة عن الربملان، أما يف النظام الربملاين  فالوزراء خيضعون للمسا

  .وزير أو عن وزارة بأكملها إذا لزم األمر
أما عن أدوات املساءلة التشريعية فهي عديدة نذكر منها املداولة، السؤال، التحقيق، االستجواب       

لوزراء أو إىل رئيس الوزراء ه أحد النواب إىل أحد اهوالسؤال يف أغلب احلاالت هو عبارة عن طلب إيضاح يوج
 أما بقصد التعرف على معلومات ختص سري قطاعه، إلبراز أوجه القصور يف بعض األحيان للرأي العام

يهدف إىل الكشف عن فدوره أهم، إذ من املمكن طرح الثقة من خالله بالوزير أو احلكومة، و االستجواب 
ة أو أحد الوزراء، كما يهدف إىل حتريك املسؤولية خمالفات معينة جنمت عن عمل وتصرف ما من قبل احلكوم

  .2السياسية للحكومة
دف       كما قد تكون املساءلة التشريعية عن طريق تشكيل جلان دائمة يف الربملان حسب االختصاص 

ع التحقيق يف قضية ما وتقصي احلقائق ومساءلة األجهزة احلكومية وحيق هلا التوجه إىل الدوائر احلكومية ومسا 
أحد احملاور املهمة للمساءلة، وتعد مناقشة  موازنة الدولةتعترب ، و 3شهادة الشهود وإفادة خرباء إذا لزم األمر

وإقرار امليزانية يف الربملان مبثابة مراجعة للسياسات احلكومية كما متتد يف بعض الدول مراقبة امليزانية إىل ما بعد 
على عمل السلطة التنفيذية وعلى مساءلتها  ي ميكن من الرقابةالذمن خالل عرض احلساب اخلتامي  ،التنفيذ

  .يف حالة ما إذا حصل أي احنراف عن ما مت املصادقة عليه عند إقرار املوازنة
  4 :وعموما تشمل املساءلة الربملانية القيام مبا يلي

 .نفسه متابعة أمور حمددة بعمق اكرب، بدال من حماولة فهم مجيع األمور بالدرجة واملقدار  -
 .بصورة أفضل تالزمن لفهم التغريا عمتابعة أوجه اإلنفاق والنتائج احملققة م -

                                                   
  .65: قبة، المعتصم باهللا علوي، مرجع سابق، صأمين مشا 1
  . للمزيد  من التفاصيل حول مساءلة السلطة التشريعية للحكومة في الدول العربية  راجع   عدنان محسن ظاهر، مرجع سابق 2
   376: عزمي الشعبي ، المساءلة والمحاسبة، تشريعاتها وآلياتها في األقطار العربية، مرجع سابق  ص 3 
  . 82: سالم، مرجع سابق، صبول  4
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يف بلدان أخرى، والبحث عن االختالفات وتشجيع  ةالسؤال عن املعايري املعتمدة يف برامج مماثل -
 .استخدام مقاييس األداء العاملية واإلقليمية للمساعدة على املقابلة بني هذه التجارب

 .تائج من النفقات يف كل منطقة حبيث يساعد املواطنون احملليون املهتمون يف عملية اإلشرافتوضيح الن -
استخدام جلسات االستماع العامة والعلنية لتشجيع املواطنني على النظر يف املعلومات املتعلقة باملوازنة،  -

الت الفساد وهدر وتسليط الضوء يف جلسات الربملان على حا. وتبين التزامات احلكومة بصورة أفضل
 . املال العام

 

والذي ترجم إىل  ∗"Ombuds man، ودمسانباألم" هناك ما يسمى  :لإلدارة العامة األمبودسمانمساءلة   - ت
ووسيط اجلمهورية وديوان املظامل ومفوض الشعب  املفوض الربملايناللغة العربية من خالل عدة مصطلحات ك

هو أحد املؤسسات املهمة يف الدولة االمبودمسان و . السويدي غريها، ولكن يفضل احتفاظ الكلمة بأصلهاو 
، وترتاوح هذه الشكاوى اليت من اجلمهورواالدعاءات عن سوء اإلدارة الدميقراطية، يتمثل عمله يف تلقي الشكاوي 

ليات من يتالقاها ما بني اإلمهال وعدم االهتمام، وكذا التماطل وعدم الكفاءة يف إدارة وتصريف الواجبات واملسؤو 
طرف املوظفني واملسؤوليني العموميون، وما بني احلصول على الرشاوي واستغالل النفوذ واحملسوبية والتجاوزات 

  1.ىاإلدارية األخر 
إجراء التحريات الالزمة وعندما يصل إىل نتائج ملموسة بشأن الشكاوي املرفوعة إليه االمبودمسان ب ويقوم      

وعند  فهو إذن غري خمول بإصدار أوامر ملزمة ؤولني املعنيني باختاذ القرارات العالجية،أو املسيقدم توصية لإلدارة 
  . عدم االمتثال هلذه التوصية يرسل تقرير إىل السلطة التشريعية

هو مبثابة حمامي يوكل له الربملان سلطة التأكد من تطبيق القانون، وعدم استغالل السلطة بشكل غري مشروع  اإذً 
محاية حريات األفراد وحقوقهم من تعسف اإلدارة وهذا النوع من الرقابة موجود يف احلكومة واحلرص على 

ويتم تعيني املفوض  ،وهناك اتصال مباشر ما بني املفوض الربملاين واملواطنني ال حيتاج إىل أي وسيط، 2النيجرية
الدولة بتعيينه، أما يف بعض الدول الربملاين يف بعض الدول عن طريق الربملان الذي خيتار املفوض ويقوم رئيس 

فيعني بعد مشاورات ما بني رئيس الدولة ورئيس الوزراء وممثل عن الربملان، وهو يتمتع بنفس احلصانات اليت يتمتع 
  .ا قاضي احملكمة العليا

  

                                                   
ينشأ  هذا النظام عادة ما  .ومنه انتشر إلى الكثير من دول العالم 1809ظهر في السويد عام  ،مفردة ذات أصل أسكندنافي  (Ombudsman) آلمة ∗

و مستوى عاٍل ويتمتع باالستقاللية ذ) أو هيئة من المفوضين) (مفوض(بموجب الدستور أو بتفويض يصدره البرلمان في البالد ويترأسه موظف عام 
النظر في الشكاوى المقدمة من قبل المتظلمين من الهيئات الحكومية والمسؤولين ) األمبودسمان(يتولى و ،وتتحدد مسئووليته أمام البرلمان

 .لف بإعداد التقارير الالزمة بشأن ذلك آلهويعد هو أيضًا المك  ة بإجراء التحقيقات، والتوصية بالخطوات التصحيحيةرآما أنه لـه المباد   والموظفين
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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عامة من املبادئ الراسخة يف أغلب دول العامل حق القضاء يف مساءلة اإلدارة ال :مساءلة السلطة القضائية - ث
عن أي عمل من أعماهلا، وتستند املساءلة القضائية إىل مبدأ املشروعية، ويعين هذا املبدأ ضرورة استناد أي 
تصرف صادر عن السلطة التنفيذية إىل قاعدة عامة موجودة سلفا، وتعين املشروعية تطابق العمل اإلداري يف املقام 

  : عليه أن هناك صور وحاالت للمساءلة القضائية وهي األول مع القواعد القانونية املوجودة، ومن املتفق
يف حالة جتاوز االختصاص حينما يتعدى املوظف يف القطاع العام سلطاته وخيرج عن حدود االختصاص  -

 .املقرر له
يف حالة التفسري اخلاطئ لبعض النصوص القانونية مبا قد يرتتب عليه حتمل األفراد أعباء غري منصوص  -

 .، وهنا حيق لألفراد مقاضاة اإلدارةعليها يف القانون
يف حالة سوء استخدام السلطة وقيام املوظف يف القطاع العمومي باستخدامها على حنو خيالف أهدافها  -

 .القضاء إىلاملشروعة عندئذ حيق للمتضرر اللجوء 
ا أن تضر -  .باملواطن يف حالة سوء تفسري بعض احلقائق أو الوقائع والتوصل إىل استنتاجات خاطئة من شأ
يف حالة حدوث خطأ يف اجلوانب اإلجرائية املتعلقة بأداء العمل التنفيذي وتضرر املواطنني من هذا اخلطأ  -

 ،فإن مل يكن هلذا اإلجراء سند قانوين فيصبح باطل وجيوز الطعن فيه أمام القضاء
تنفيذه، وبوجود دعوى وعلى العموم فإن نطاق املساءلة القضائية يتعلق أساسا بضمان مشروعية العمل و  

 .ولنجاح املساءلة القضائية يستوجب وجود قضاء مستقل ونزيه ،قضائية من طرف ما
 

وهي تشمل عموما وتعين املساءلة اخلارجة عن نطاق املساءلة الرمسية السابقة الذكر  :المساءلة غير الرسمية - 2
  :أنواعثالث 
ي مؤسسات طوعية غري رمسية هدفها تنفيذ هو  :مساءلة المؤسسات غير الحكومية والمجتمع المدني -  أ

ا، السياسات العامة للدولة مبا حيقق النفع العام للمواطن وبعيدا عن أي إسراف أو تبذير أو فساد  وبإمكا
احنراف قد  أياملسامهة يف املساءلة عن طريق رقابتها لعمل احلكومة، واملسؤولني التابعني هلا، ومساءلتهم عن 

  .زنة الدولةحيدث عند تنفيذ موا
ا الجاهدة الدميقراطية تسعى احلكومات : مساءلة الرأي العام -  ب طالع الرأي العام على فحوى سياسا

ا املختلفة وذلك عن طريق استطالعات الرأي العام بوسائل  حىت تكتسب الشرعية من تأييده لرباجمها وسياسا
أداة فعالة ملساءلة احلكومة العام  الرأيمساءلة اإلعالم املختلفة اليت تسلط الضوء على مواطن اخللل، وتعترب 

السياسات  لكونبرز أمناط املساءلة يف الدول الدميقراطية أتعد من وهي  ،1وتعريف املواطن بنتائج أعماهلا
   .احلكومية والقرارات املهمة البد أن تلقى تأييدا وقبوال من الرأي العام
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مساءلة املالية يف إبقاء املواطن على علم بالتقدم احملرز يف ويتمثل اهلدف الرئيسي لل: مساءلة المواطنين  - ج
تمع، وللمواطنني جمموعة متنوعة من األدوات املتاحة جلعل  تعبئة املوارد املالية، واستخدامها لتلبية حاجيات ا
ة املساءلة املالية واقعا، فاملواطنون لديهم القدرة على كشف حاالت عدم التطبيق حسب ما أقرته السلط

م اللجوء للقضاء عندما تنفذ السياسات والقرارات بصفة ةالتشريعي ، وما مت تنفيذ فعال يف الواقع، وبإمكا
تمع، كما بوسعهم املسامهة يف املساءلة عن طريق الرقابة على أعمال  متييزية، أو يكون هلا تأثري سليب على ا

  1.اع العمومياحلكومة من خالل احلصول على املعلومات املتاحة يف القط
  

  .شروط قيام نظام حقيقي للمساءلة: اًـ ثالث
واجب تقدمي احلسابات وإبالغ املعلومات حول النتائج يندرج ضمن خصائص السري الطبيعي  إذا كان

فانه يستدعي  ،ا إىل االستعمال األفضل للمواردللمؤسسات ويعترب من مقومات كل نظام تصرف يهدف أساسً 
 الواقع شروطا ال غىن عنها وإال فان البناء يبقى غري مكتمل وال يستجيب ملتطلبات توفر عدة عناصر تشكل يف

  2.نظام مساءلة حقيقي
  

حد العناصر الرئيسية اليت يتوقف أإن إسناد مهام واضحة يشكل بدون منازع : إسناد مهام واضحة  - 1
حده بتحديد نطاق املسؤولية وضبط مهام واضحة املعامل هو الكفيل و  ،عليها الوفاء بواجب تقدمي احلسابات

لذلك فان حتديد مهام هيكل ما، إذا ما اعرتاه لبس فانه ال ميكن أن يشكل منطلقا جيدا ألعمال مبنية على 
لذلك فان املسؤوليات املرتتبة عن تلك املهام جيب أن تكون معلومة مبا جيعل منها مقاييس يتم . أسس واضحة

جناز املهمة املخولة إا أن متكن من أكما أن الصالحيات اليت من ش  ،الرجوع إليها لتقدير األعمال املنجزة
بيد أن هذا الشرط ال تتم مراعاته كما ينبغي يف كثري من األحيان إما  .جيب أن يراعى يف ضبطها نفس املعيار

يق بسبب إغفال النصوص احملدثة للهياكل ووضع حتديد واضح للمهام املخولة هلا، أو ألنه حيصل يف التطب
حتريف حلقيقة تلك املهام، فيتم التشبث مبا هو هامشي وترك ما هو أصلي وجوهري فيفقد حينئذ اهليكل 

 .سبب وجوده
فحىت يتمكن  . عمل مشرتك  وتزداد أمهية التحديد الواضح للمهام عندما تساهم عدة أطراف يف اجناز        

أي أن العمل ككل إذ  لدور الراجع إليه يف اجنازمطلوب منه، فانه يتعني ضبط ا كل متدخل من التيقن مما هو
نه أن يشكل عائقا كبريا حيول دون بلوغ الغرض املراد حتقيقه وان أخلط أو سوء فهم يف هذا املضمار من ش

ونفس الشيء بالنسبة لألشخاص إذ يتعني أن حتدد لكل موقع عمل  ،يؤدي حتما إىل تشتت املسؤوليات
عن أدائه لتلك  اخلطة ممن تتوفر لديهم املؤهالت املطلوبة ومسؤوالً  واجبات مضبوطة حىت يكون شاغل

  .الواجبات
                                                   

1 Arigapudi Premchand, Public Financial  Accountability, , Seminar on Public Financial Management and 
Accountability, and the World Conference on Governance, op cit, p:178.  
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نه ال ميكن مساءلة أية جهة  أمن طبيعة األمور : التالؤم بين المهام والوسائل المرصودة النجازها  - 2
ويتعلق . كانت عن مهمة أقرت هلا إال بالنظر إىل ما مت وضعه على ذمتها من إمكانات مالية ومادية وبشرية

وتربز العديد من  ،األمر كذلك بالسلطة وغريها من الوسائل اليت ميكن استخدامها من اجناز املهمة املسندة
املشاكل يف احلاالت اليت يتم فيها إحداث هياكل دون متكينها من السلطة الكافية الجناز ما هو مطلوب منها  

ا موضع التنفيذ لتحقيق كأن تفتقر تلك اهلياكل مثال إىل الوسائل القانونية اليت  ختول هلا وضع التدابري اليت أقر
ويكون الشأن   ،ا مساءلة تلك اهلياكل عن النتائج املسجلةويف مثل هذه احلاالت ال ميكن منطقيً  ،أهدافها

كذلك أيضا إذا كانت املوارد املوظفة الجناز املهمة قليلة من حيث الكم أو الكيف بالنظر إىل االحتياجات 
  .يةاحلقيق

 

اضطالع املتصرفني دوريا بواجب تقدمي احلسابات يدعوهم إىل تقدير نتائج أنشطتهم مبا ف: تقدير النتائج - 3
يتطلب و  ،من شأنه أن ميكنهم من تقدمي كل املعلومات الضرورية إىل اجلهات اليت يرجع إليها تقومي أعماهلم

ا برتتيب األولويات من صر االحتياجات ومرورً من املتصرفني اعتماد متَش ميَكن انطالقا من حهذا األمر أوال 
وينبغي أن يكون . حتديد أهداف قابلة لالجناز تأخذ بعني االعتبار املوارد اليت ميكن ختصيصها من اجل ذلك

االختيار وثيق الصلة باألغراض املراد حتقيقها أي أن يتعلق بأعمال أو بربامج تكون األكثر استجابة للغايات 
لذلك فان التخطيط احملكم لألنشطة والربامج  يشكل منطلقا ال غىن عنه يتوقف . تكلفة ممكنةاملنشودة وبأقل 

ومن جهة ثانية فان تقدير النتائج جيب أن ال يقف عند حد احتساب . عليه التوظيف األمثل للموارد
جاوز ذلك ليشمل املصاريف املنجزة أو جمرد وصف األساليب املتبعة أو بيان األعمال املنفذة، بل جيب أن يت

. إعطاء املعلومات اإلضافية عن األثر الفعلي والتحسن النوعي الذي أسفر عنه تطبيق الربنامج أو النشاط
ا لذلك فان تقدمي املعلومات الصحيحة والكاملة عن اجناز املهمة املخولة يتطلب من املتصرفني أن يتولوا دوريً 

ا على مدى مالءمتها للغايات اليت يتمكنوا من احلكم جيدً  استقصاء نتائج الربامج اليت يشرفون عليها حىت
  . جلها وعلى درجة املردودية اليت تسجلها تلك الربامج يف حتقيق أهدافهاأأقرت من 

 

إن واجب تقدمي احلسابات ال ميكن الوفاء به كما ينبغي إذا مل يتم وضع آليات للتقومي : المتابعة  - 4
ات على هذا النحو يصبح غري ذي جدوى وتنعدم معه املساءلة إذ مل يكن ولتحديد النتائج، فان توفر املعلوم

مشفوعا من قبل اجلهة املخولة بتلقي تلك املعلومات باختاذ ما يلزم من إجراءات متابعة تكون مناسبة 
 .العتماد التعديالت الالزمة وإلقرار املكافأة اليت تكون من جنس العمل

   

ظل التحديات الكبرية اليت تواجه الدول واليت على رأسها ندرة املوارد وتزايد نه يف أويف األخري ميكن القول 
أصبحت املساءلة ضرورية نظرا لصلتها الوثيقة بتحسني املردودية وباالستعمال األفضل  ،احتياجات املواطنني
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ا يف اإلدارة العامة و ل اضماو  ،للموارد يف استخدام السلطة أو  احنرافهاعدم جتنب ألداء اجليد للحكومة ومؤسسا
  .كوميترشيد اإلنفاق احلاملال العام مبا حيقق من حسن استغالل يف النهاية  النفوذ، ما ميكن

  

  .المشاركة في عملية الموازنةتعزيز :  الثالثالمطلب  
املني يتوقف جناح السياسة االقتصادية عموما واملالية منها على وجه اخلصوص، ىف حتقيـق أهـدافها التنمويـة علـى عـ

ــا اســتخدام هــذه املــوارد وتضــمن املشــاركة الفعالــة مــن ، أساســيني مهــا املــوارد املتاحــة للمجتمــع والكيفيــة الــيت يــتم 
تمـــع ل اســـتخدام ضـــحتقيـــق املســـاءلة يف مؤسســـات املوازنـــة، مـــا جيعلهـــا تعمـــل علـــى حتقيـــق أف جانـــب كافـــة فئـــات ا

 احلفاظ على موارد الدولة وحسن استغالهلا نلخصها فيمـا للموارد املتاحة، وهناك عدة أشكال للمشاركة تساهم يف
   :يلي

 

  .مشاركة البرلمان: أوالً 
ولة عن إقرار املوازنة واعتمادها لتصبح بعد ذلك قانون واجب التنفيذ بعد أن ؤ تعد السلطة التشريعية هي املس     

لسلطة هلا دور كبري يف حتديد أولويات يتم إعدادها من طرف احلكومة أو السلطة التنفيذية، وبالتايل فان هذه ا
تمع وحاجاته األساسية، مبا حيقق رفاه وأمن املواطن االقتصادي واالجتماعي والسياسي وحيفظ حقوقه ومن مثة . ا

توجيه سياسة اإلنفاق العام حنو األوجه اليت حتقق هذا، يف حدود اإلمكانيات املالية للدولة ودون اإلضرار باقتصاد 
إلضافة إىل دوره يف الرقابة واملساءلة الربملانية على النحو الذي حيقق الرشادة االقتصادية، وحيفظ موارد البلد، با

وقد شهدت السنوات األخرية من القرن املاضي  ،الدولة من املمارسات الفاسدة وحيقق الصاحل العام للمجتمع
رق أوربا حنو دور أكثر فاعلية للربملان يف إدارة حترك العديد من الدول كدول أمريكا الالتينية وإفريقيا ووسط وش

عملية املوازنة مدعومة حبركات الدميقراطية الواسعة والتغيريات الدستورية اليت فتحت جماال واسعا ملشاركة السلطة 
التشريعية يف تسيري العديد من األمور اليت كانت حكرا فيما مضى على احلكومة، هذا فضال على توجيهات 

لتمويل الدويل واجلهات املاحنة الرامية إىل مزيد من املشاركة يف إعداد وتنفيذ املوازنة والرقابة على صرف مؤسسات ا
يف الضغط على احلكومة لسن وإصدار  أضف إىل ذلك أن الربملان له دور مهماملال العام ومحايته من الفساد، 

الرقابة على املوازنة والصفقات العمومية ومشرتيات  قوانني تساعد على ترشيد اإلنفاق ومحاية املال العام كقوانني
  .احلكومة وغريها

ويقوم الربملان بدور فاعل ومؤثر يف املراحل املختلفة لدورة عمل املوازنة، إال أن التأثري األكرب للربملان يكون يف    
وال يعين هذا أن الربملان ليس له  ،مرحليت إقرار املوازنة وتقييم نتائجها باعتباره الفاعل األساسي يف تلك املرحلتني

دورا فاعال يف مرحليت اإلعداد والتنفيذ، فهو يقوم بعملية التشاور مع السلطة التنفيذية يف مرحلة اإلعداد خاصة يف 
. الدول اليت تتبىن إطار متوسط األجل للموازنة، كما يقوم بإقرار ومتابعة املوازنات التكميلية خالل مرحلة التنفيذ

دوار الربملانات من دولة ألخرى، فنجد مثال يف الواليات املتحدة األمريكية أن أص إقرار املوازنة تتباين وفيما خي
الكونغرس األمريكي بإمكانه رفض املوازنة بأكملها وبالتايل إعادة إعدادها مرة أخرى من جديد، و يف بعض 
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عليها وهذا يسود يف الربملانات اليت يسيطر فيها  ، دون إجراء أي تعديل∗الدول  جند موافقة روتينية على املوازنة
احلزب احلاكم على األغلبية، وهناك جمموعة حمدودة من التشريعات ميلك فيها الربملان حق إدخال تعديالت 

بسحب الثقة من احلكومة أو  تجوهرية على مشروع املوازنة بشكل منتظم، حيث أن تعديل املوازنة يعترب تصوي
 1انب األكرب من التشريعات فتوافق على املوازنة املقدمة من السلطة التنفيذية مع تعديالت بسيطةإقالتها، أما اجل

وخيتلف مستوى التدخل يف تعديالت املوازنة باختالف مستويات سلطة الربملان، ففي السلطة غري املقيدة ميكن 
رتاط موافقة احلكومة، أما يف السلطة تعديل اإلنفاق واإليرادات الضريبية سواء بالزيادة أو النقصان وبدون اش

املقيدة فتجرى تعديالت املوازنة لكن يف حدود معينة، غالبا ما تكون احلدود متعلقة بزيادة إمجايل اإلنفاق العام 
أما يف السلطة املتوازنة فبإمكان الربملان زيادة أو تقليل كل من النفقات واإليرادات طاملا كان هناك إجراء مقابل 

  ∗∗ .افظة على مستوى عجز املوازنةيضمن احمل
نه من ضمن األسباب اليت حتد من املشاركة الفعالة للربملانات يف املوازنة متتع السلطة أوجتدر اإلشارة إىل     

التنفيذية بأكثرية منضبطة يف الربملان، وكذلك إذا كانت األطر القانونية غري مواتية ملشاركة الربملان، وإذا عاىن نظام 
ان من ضعف ووهن حيوالن دون املسامهة يف نقاشات املوازنة مسامهة فعالة، ومىت افتقر إىل الوقت أو القدرة اللج

    2 .على التحليل لتقييم املوازنات تقييما صحيحا
  

   .كأداة للمشاركةوالحكم المحلي  الالمركزية : اًـ ثاني
ألخذ بنظام الالمركزية، ومل يقتصر هذا التوجه ا حنو اشهدت العقود األخرية من القرن املاضي توجها واسعً     

على الدول النامية واالنتقالية فحسب، بل أخذت به العديد من الدول الصناعية واملتقدمة مثل الواليات املتحدة 
وجاء هذا التوجه الواسع حنو األخذ باألنظمة الالمركزية، مستندا إىل العديد من الدوافع . وكندا واململكة املتحدة

سياسية واالقتصادية واإلدارية، واليت يأيت على رأسها رغبة تلك الدول يف تفعيل املمارسة الدميقراطية وحتسني ال
الشفافية واملشاركة واملساءلة، ودفع النمو االقتصادي وزيادة كفاءة اإلنفاق العام وتوزيع املوارد العامة، فضال عن 

  3.اطنني وحتسني جودة إتاحة اخلدماتحتقيق سرعة االستجابة لالحتياجات احمللية للمو 
 لتفاعل الوحيد احليز توفر ما غالباً  ودون الوطين الوطين الصعيدين على احمللية اإلدارة عملياتلقد أصبحت      

االقتصادية  التنمية يف احليوي دورها منظور من احمللية اإلدارة إىل مل يعد ينظر لذا ،السياسي النظام مع املواطنني

                                                   
وفيه يجب   westminster modelآان يسود هذا النوع من الموافقة أي بدون أي تعديل أيضا في البرلمانات المسماة بنموذج الويستمنيستر ∗

  .الموافقة على الموازنة بدون تعديل أو تجبر الحكومة على االستقالة
مد زآي علي السيد، الحوآمة في الموازنة العامة للدولة مع التطبيق على سياسات الدعم في االقتصاد المصري، رسالة مقدمة لنيل درجة مح 1

 .116: ، ص2008الدآتوراه في االقتصاد، آلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 
يأخذ شكلين، الشكل األول يسمح للرئيس باالعتراض على أي تعديل برلماني بأآمله و vetoهناك بعض الدول تستخدم ما يسمى حق الفيتو  ∗ ∗

  .يوموجود في الواليات المتحدة األمريكية ، والنوع الثاني يسمح للرئيس بإلغاء بنود بعينها ويوافق على أخرى مثل ما هو موجود في التشيل
 
، دراسة مقارنة حول إعداد وإقرار وتنفيذ ومراقبة الموازنة العامة في الدول العربية،  عدنان محسن ظاهر،  الموازنات العامة في الدول العربية 2

  .23: ، ص2004منشورات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، لبنان، 
  .132: محمد  زآي علي السيد، مرجع سابق، ص 3
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تمع الدولة شرعية بني وعالقات فاعل حكم إلرساء كوسيلة وظيفتها زاوية من أيضاً  مناوإ وحسب،  1.وا
التحول حنو الالمركزية ميكن أن يساهم بشكل فعال يف تعزيز املشاركة يف إعداد وتنفيذ والرقابة على املوازنة ف

عمل يف النهاية على توزيعه بشكل عادل احلكومية، ومن مثة يساعد يف حتقيق اإلدارة اجليدة لإلنفاق العام مبا ي
  :يضمن استفادة مجيع املواطنني خاصة الفقراء منهم، ويتحقق ذلك عن طريق ما يلي

  

مني الكفاءة، خصوصا يف املسائل املالية،  وتعد الكفاءة أداة هامة للغاية أا يف تا هامً لالمركزية دورً   -
لكون أن اجلماعات احمللية اقرب إىل الشعب مما ميكنها من بالنسبة للنمو وزيادة الرفاه القومي، وذلك راجع 

املطلوبة بعيًدا عن أي  واألولوياتحتديد األولويات احمللية ووضع ميزانيات تتناسب مع اإليرادات املتاحة 
تبذير أو هدر للمال العام، باإلضافة إىل ذلك فان الالمركزية ختفض تكاليف اإلعالم، األمر الذي يتيح 

متقدمي اخل  .2دمات إىل الناس بسرعة وبكفاءة ووفقا حلاجيا
تعمل الالمركزية على زيادة مستويات املساءلة الشعبية واحملاسبة، وكذا الرقابة على تصرفات املسؤولني   -

احملليني خاصة فيما خيص اإلنفاق، حيث تكون أعني املواطنني قريبة منها، مما يضمن قيام السلطات احمللية 
ما، وإنفاق األموال مبا حيقق التنمية احمللية ويف جو يتسم باملزيد من  تتسم بالعدالة إىل حدبتقدمي خدمات 

ويتعزز هذا خاصة يف ظل وجود منظمات للمجتمع املدين . الشفافية مما خيلق ثقة بني احلكم احمللي واملواطنني
 . ذات كفاءة ومصداقية عالية، وكذا وجود حرية لإلعالم والصحافة

المركزية على تقريب اإلدارة من املواطن ومن مثة تتمكن من معرفة أولويات احتياجاته، مما تعمل ال  -
يساعد يف تضمني هذه األولويات يف املوازنة احلكومية، وهذا ما يعمل يف النهاية على جتنب صرف أموال 

ومن مثة فان الالمركزية الدولة يف أوجه رمبا ال حتقق النفع العام للمواطن، أو ال يستفيد منها بشكل أفضل، 
تمع  .متكن من احلفاظ على أموال الدولة وترشيدها، وإنفاقها مبا حيقق تنمية ورفاه ا

الفساد يف اإلدارات واجلماعات احمللية، بفضل الرقابة على  التخفيف من حدةتساعد الالمركزية على    -
ا من طرف املواطنني نظرً  ا عليها، مما حيد من استغالل ا لالحتكاك اليومي معها واملساتصرفا ءلة اليت يفرضو

خاصة وانه يف هؤالء املسؤولني ملناصبهم اإلدارية لتحقيق مصاحلهم الشخصية على حساب املصلحة العامة 
الوقت احلاضر أصبح الناس أكثر اهتماما باملشاركة يف رسم السياسات واختاذ القرارات واملطالبة باستجابة 

م بفضل انتشار الوعي الدميقراطي وتطور وسائل اإلعالماكرب من احلكومة لرغب  . ا
تعمل الالمركزية على ترشيد اإلنفاق العام من خالل إشراك مسؤولني حمليني يتصفون مبا يسمى  -

وتتمثل يف تقديس الصاحل العام وتقدميه على كافة االعتبارات " governmental sense"باحلساسية احلكومية 

                                                   
  :، على الموقع 51:، ص2010ورك، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، دليل لمجال ممارسة الحكم الديمقراطي، نيوي 1

DG_Text_Arabic_Spread.pdf‐http://www.undp.org/oslocentre/docs10/015A%20Web  1/11/2010تم االطالع بتاريح  
 .04:، ص2003نيويورك،  ية واالجتماعية لغرب آسيا،  الالمرآزية والدور الناشئ للبلديات في منطقة اسكوا،األمم المتحدة، اللجنة االقتصاد 2
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الكفاءة يف التسيري وإدارة شؤون اجلماعات احمللية، مما ميكن من االستخدام األمثل إىل جانب  ،1األخرى
ويتوقف هذا األمر . ا عن أي شكل من أشكال التبذير والفسادملوارد الدولة مبا حيقق رفاهية مواطنيهم، بعيدً 

الس املنتخبة على وجود  انتخابات دميقراطية وشفافة الن ذلك ميَ  وضع مسؤولني كن من خاصة يف ا
الس واإلدارات احمللية  .  يتصفون بنزاهة أكثر يف تسيري ا

املدىن  الوعي تدعم أن املشاركة فيفرتض وتثقيفية تعليمية وظيفة احمللية اإلدارة تعمل الالمركزية على جعل -
لية، احمل القرارات صنع مسئولية يتحملون عندما وأسرع يتعلمون أكثر الناس مما جيعلالسياسي،  والنضج
يف  حماسبة  خربة ويكتسبون البدائل واألولويات بني االختيار ويتعلمون املوارد، ختصيص على فيتدربون
 . 2اآلخرين

ومن خالل ما سبق فان جناح الالمركزية كأداة للمشاركة يف حوكمة املوازنة وترشيد اإلنفاق يتطلب توافر شروط 
  :أساسية ميكن حصرها فيما يلي

خل املسؤوليات وعدم حتديدها اة واضحة وحمددة فيما يتعلق بإدارة تقدمي اخلدمة، فتدوجود سلطة حملي  -
بشكل واضح بني املستوى املركزي واملستوى احمللي يف اجلناح التنفيذي خيلق نوع من تزامن املسؤولية أو وجود 

ومة املركزية على كافة وهو األمر الذي يرتتب عليه يف النهاية سيطرة احلك املشرتكة، تما يعرف باالختصاصا
عمليات املوازنة والتدخل يف اختصاصات املستويات احمللية، بل أن القرارات املخولة بشكل رمسي للسلطة 

وهو األمر الذي يرتتب عليه أثار سلبية متباينة فيما يتعلق بأولويات . احمللية يتم اختاذها على املستوى املركزي
 .ختلفة من منطقة ألخرى، ويف حجم هذه النفقاتاإلنفاق حسب احتياجات املواطنني امل

تعيني اختصاصات ومسؤوليات اإلنفاق العام على املستوى احمللي، فينبغي إرساء سلطة القانون يف هذا  -
الشأن، على حنو يضمن قيام املستوى املركزي بتقدمي اخلدمات اليت تتسم بالطبيعة املركزية، يف مقابل قيام 

تمع احمللي مثل التعليم املستوى الالمركزي بتح ديد أولوياته، وتقدمي اخلدمات ذات التأثري املباشر على ا
والتحديد الواضح للعالقات املالية األفقية والراسية، واليات التحويالت املالية . والصحة والنقل وغري ذلك

الستجابة للمواطن ورفع ومواقيتها، فيما بني املستويات احلكومية املختلفة، ملا لذلك من أمهية يف سرعة ا
 .الفعالية والكفاءة يف تقدمي اخلدمات

تفعيل قنوات املساءلة احمللية كآلية هامة للمساءلة السياسية وهو ما يتطلب وجود جمالس شعبية حملية  -
ية منتخبة ولديها الطاقات الفنية القادرة على املشاركة يف مؤسسات املوازنة والرقابة عليها، باإلضافة إىل منح حر 

تمع املدين لتساهم أكثر يف فرض تلك الرقابة واملساءلة على أنشطة اجلماعات احمللية  يف إنشاء منظمات ا
 .مبساعدة وسائل اإلعالم املختلفة

                                                   
: ، األردن، ص1999خالد خليل الظاهر، دور المجالس المحلية في التنمية االجتماعية، مجلة اربد للبحوث والدراسات، المجلد الثاني، العدد الثاني،  1

113. 
 ة، الالمرآزية ومحاصرة الفساد في المحليات وتأثيره على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سلسلة أوراق تعزيز الشفافيعبد الغفار شكر 2

  : على الموقع .30: ، ص2009ومكافحة الفساد، مرآز المشروعات الدولية الخاصة، واشنطن، 
Decentralization.pdf‐arabia.org/files/pdf/AR‐http://www.cipe              03/04/2010  تاريخ االطالع.  
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  .لمجتمع المدنيل الدور الفاعل :اًـ ثالث
ضرورة التعرف  إىل -ةمنظومة احلوكم إطاريف –احلكومة  أعمال إدارة أوالعامة  اإلدارةيستند املنهج اجلديد يف 

 أنالتجربة العاملية  أثبتتعلى ما يريده املواطن، وهو ما جعله يصبح حمور اختاذ كافة القرارات احلكومية، وقد 
تمع املدين ميتلك قدرة  للخيارات اليت  أوسعاملواطنني، وبالتايل فهو يتمتع بفهم  أولوياتكرب على حتديد أا

تمع املدين يف عمليات املوازنة واليت تعترب فرصة  مراألتواجه صانعي القرارات، وهو  الذي استدعى مشاركة ا
م وبالشكل الذي حيقق  أصواتحقيقية لسماع  م ومقرتحا املواطنني والتعرف على ما يريدونه واالستجابة لرغبا

تمع فيما يتعلق ب إرادةتعرب عن  تبقراراالتوازن بني مصلحة الفئات املختلفة وخيرج  توزيع املوارد العامة، وهذه ا
تمعية األمور تمع يف عمليات وسياسات املوازنة وتفعل قنوات الرقابة واملساءلة ا   .تدعم ثقة ا

تمع املدين ويستطيع        يساهم يف ترشيد اإلنفاق العام عن طريق الرقابة على املوازنة العامة واملشاركة يف  أنا
ن ذلك بشكل غري مباشر، وقد ظهر يف اآلونة األخرية ما يسمى باملوازنة إعدادها وتنفيذها حىت وان كا

تمع املدين يف بعض البلدان باملسامهة يف إعداد وتنفيذ والرقابة على موازنة ، ∗التشاركية حبيث يسمح ملنظمات ا
دف إعادة ترتيب األولويات االجتماعية مما يساهم يف حتسني احلياة الع الس احمللية،  امة للمواطنني ورفع  ا
   1.كفاءة النفقات، وزيادة الشفافية واملساءلة يف اإلدارة العامة وخلق ثقة للمواطن يف اإلدارة احمللية

تمعستة أشكال رئيسية ونركز يف هذا الشأن على        واليت تساعد بدرجة   يف املوازنة العامة للدولة ملشاركة ا
تمع املدين داخل الدولة كبرية يف احلفاظ على املال العام،  وتتوقف هذه املسامهة على درجة تطور ودميقراطية ا

تمع املدين ومساع صيتها كانت تلك املسامهة  فكلما كانت هناك حرية للتعبري وتسهيالت يف إنشاء منظمات ا
ا فعالة وذات نتائج اجيابية، وتقل يف البلدان اليت تشدد الرقابة على هذه املنظمات وحتد من  حريتها ونشاطا

  :خاصة إذا كانت تنتقد للسياسات احلكومية، وتتمثل هذه األشكال فيما يلي
   

تمعال ميكن : تبسيط ونشر المعلومات المتعلقة بالموازنة - 1 تلك األرقام املعقدة  واأن يفهم لكل أفراد ا
كن إذا درست وحللت تلك األرقام من املوجودة يف املوازنة العامة للدولة سواء يف جانب النفقات أو اإليرادات، ل

                                                   
 في يساهموا أو السكان يقرر خاللها من التي اآللية هي فالموازنة  التشارآيه عام وبشكل ،ألخر مكان من تختلف ألنها التشارآيه للموازنة موحد تعريف يوجد ال ∗

 مشارآة ال تنحصر وهنا ، التطوعية العامة لممارسة  الديمقراطية المباشرة العملية إذا فهي ،المتاحة العامة الموارد من جزء أو تخصيص جميع قرار صناعة
 تربط التشارآيه فالموازنة، وى شفافيتهاالحكومية وتحسين مست اإلدارة على اإلنفاق والرقابة بأولوية تتعلق قرارات باتخاذ ذلك تتجاوز بل باالنتخابات المواطنين
 البرازيلية خاصة المدن من عدد في 1989  عام في رسمي بشكل و ظهرت. التمثيلية، وقد جاءت في ظل ظهور الحكم الرشيد الديمقراطية مع المباشرة الديمقراطية

 الصغير المدن إحدى في النموذج طبق حيث صغيرة مدن لها عدة تبعوي ، نسمه مليون ( 1,3 ) سكانها آان عدد حيث ،  ( PORTO ALEGRE )  بورتو مدينة
 بيلو مدينة في  أيضا تشارآيه إسكان موازنة نموذج طبق ثم ، نسمه)  ( 230,000  سكانها وعدد( GRVATAI )  جريفيتاي  ،في  مدينة األم للمدينة التابعة

 السكان أن حيث ( 1990 ) عام االرجواي فيلتطبق بعد ذلك  البرازيل في بلديه ( 180 ) من رأآث في طبقت ثم . مليون  نسمه ( 2,1 ) سكانها وعدد هوريزونت
 في طبقت ثم ومن ، وآولومبيا ، ، بوليفيا طبقت  في اإلآوادور ، البيرو إلى ةباإلضاف . الخماسية خطتها في البلدية موارد الستعمال دليل لضرورة توفير دعوا
 إفريقيافي   وآذلك ، وفرنسا ،ألمانيا ، ايطاليا ، اسبانيا من مدن مثل أوروبا مدن من عدد في وآذلك ، المكسيك تشيلي ، ارغواي ، نتيناألرج مثل الالتينيه أمريكا
  . سيريالنكا مثل أسيا وفي ، الكاميرون مثل

  :على موقع االنترنيتوللمزيد حول الموازنة التشارآية راجع 
 http://pbcoalition.com/download/al%20mowazna%20al%20tsharokeyeh%202.pdf     02/04/2011اطلع.  
ى موقع االنترنيت عل.21: ، ص2009سؤاال متكررا عن الموازنات وإجابتها، القاهرة ،  72برنامج األمم المتحدة للمستوطنات الحضرية ،  1

http://www.pbcoalition.com/download/so2al%20motakerer%203n%20al%20mowaznah.pdf   "02/03/2011" 
  .02/03/2011بتاريخ  :موازنات على الموقع وللمزيد انظر المشارآة الشعبية في التخطيط وإعداد ال

20.pdfhttp://www.pbcoalition.com/download/madt%20altdreb%20alekleme%20lthalf%20almsharka%20alsh3bya%20%  
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ا ومعاملها،  ا تصبح تعرب عن سياسات حكومية واضحة هلا اجتاها تمع فإ طرف خمتصني وخرباء من أفراد ا
من طرف عامة الناس، بعد مسامهة وسائل اإلعالم املختلفة من  توميكن هذا التبسيط من فهم تلك السياسا

ا من خالل نقلها ونشرها هلم، وهكذا يستطيع  تمع املدين أن يوضح أهداف وسياسات احلكومة اليت جسد ا
كرب، عن طريق تعبئة الرأي أموازنتها العامة، وبالتايل يصبح قادر على املشاركة يف عملية إعدادها مستقبال بفعالية 

 .العام ووسائل اإلعالم
 

ها، وملا كانت املوازنة العامة هي يف غلب الدول من نقص وشح يف مواردأتعاين : تحديد وترتيب األولويات - 2
تمع املدين يف املوازنة العامة واضحا من خالل  األصل توزيع تلك املوارد على النفقات العامة، أصبح دور ا

، والعمل على إيصاهلا إىل املسئولني على ممساعدة املواطنني على التعبري عن أرائهم فيما خيص أولويات احتياجا
 .ومناقشتها للعمل على وضع تلك األولويات ضمن النفقات املقررة يف املوازنة إعداد املوازنة

 

ال ينبغي للمجتمع املدين أن يفكر فقط يف جانب اإلنفاق العام وحيمل  :التأثير على سياسات اإليرادات - 3
ات وطرائق الدولة املسؤولية يف توفري احتياجاته من تعليم وصحة ونقل وغريها، دون أن يهتم مبقدار اإليراد

تمع املدين الناضج هو الذي يبحث يف كيفية حتصيل اإليرادات ويساهم يف ذلك ن يقوم مثال أك جبايتها، فا
ا وجتنب التهرب الضرييب  تمع على االلتزام بدفع الضرائب يف أوقا  .بتوعية أفراد ومؤسسات ا

 

تمع املدين خاصة النخبة منهم واملختصون ميكن ملنظمات و أفراد ا: تحديد االتجاهات وتقديم التوقعات - 4
يف حتديد االجتاهات العامة للسياسات احلكومية عن طريق حتليل معطيات  ايف جمال االقتصاد واملالية، أن يساعدو 

سنوات خمتلفة واستخراج نسب ونتائج معينة رمبا ال ختطر على احلكومة أو ال تريد أن يطلع عليها عامة الناس، 
م مبا يتناسب واحتياجات املواطنني وحتقيق  صورات للمسئولني احلكومينيوتقدمي تلك الت إلعداد وتوجيه سياسا

 .تنميتهم ورفاهيتهم
 

ميكن للمجتمع املدين أن يساهم يف املوازنة العامة عن طريق البحث عن أفضل : تحديد أفضل الممارسات - 5
اج األمور االجيابية اليت تتناسب مع اقتصاد املمارسات، وذلك بالبحث يف تفاصيل موازنات دول أخرى، واستخر 

بلده، والعمل على حث احلكومة على انتهاج تلك املمارسات اليت تكون غائبة على أذهان املسئولني على إعداد 
املوازنة، ما يعمل يف النهاية على حتقيق استغالل أفضل ملوارد الدولة وتوجيهها حنو السبل اليت حتقق املصلحة 

 .العامة
 

ا وحتليلها ومعرفة : وتقييم األداء العامة النفقاتتنفيذ  رصد - 6 تمع املدين يف املوازنة بقراء ال ينتهي عمل ا
الوجهة اليت تذهب إليها تلك النفقات، بل يتواصل جهده ملعرفة هل فعال تصل تلك النفقات إىل الوجهة 

لك النفقات أثار اجيابية على حياة املخصصة هلا دون أي احنراف أو تبذير أو اختالس، وهل حققت فعال ت
وذلك دورا أساسيا يف الرقابة الالحقة على املوازنة العامة،  له املواطنني ورفاهيتهم، وهذا يعين أن للمجتمع املدين
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بسبب الضعف املؤسسي الذي تعاين منه بعض الدول مثل التماس الريع والفساد والذي حيول يف كثري من األحيان 
تمع املدين بتسليط الضوء على العقبات يف تدفق األموالدون وصول املدفو   عات إىل املستهدفني، حيث يقوم ا

من  .يسجل ويعمل على إيصال أي خمالفات أو احنرافات تقع عند تنفيذها إىل املسئولني الختاذ التدابري الالزمةو 
 .اءاجل زيادة كفاءة استخدام األموال العمومية، خاصة تلك اليت تستهدف الفقر 

تمع املدين يف املوازنة العامة وإدارة اإلنفاق مرتبط بعاملني أساسيني    أوالمها املهارات  ،ويبقى جناح مشاركة ا
التقنية والقدرة العامة هلذه املنظمات كوسيط لتحليل وتتبع وتقييم خمتلف عمليات املوازنة وصرف املال العام 

، واإلرادة السياسية جلعل ةعالم احلر والنشط، أو حرية الوصل للمعلوموثانيهما البيئة السياسية املتاحة سواء اإل
  1 .اجلهاز احلكومي أكثر انفتاحا وشفافية

  

تمع املدين واىل جانب هذه األشكال       يف عملية ترشيد أيضا أن يساهم ه ، فبإمكاناملختلفة ملشاركة ا
ا اإلنفاق العام، مبحاربة كل أشكال التبذير وإسراف للما ل العام، واحلفاظ على املمتلكات العامة كما لو أ

تمعات يعترب أممتلكات شخصية، خاصة و  الناس أن املمتلكات العامة هي ملك للدولة  بعضنه يف بعض ا
تمع املدين أن يقوم بتوعية الناس وإرشادهم  ا، هلذا ينبغي على ا بها وسرقتها، واإلضرار  وبالتايل يباح 

ى املال العام وحسن التصرف فيه، حىت يتم توجيه النفقات اليت تصرف على صيانة وجتديد للمحافظة عل
  .املمتلكات العامة حنو أوجه أخرى تساعد يف حتقيق تنمية أفضل 

  
  

تمع املدين كان له دورً  أن نشري يف األخري بقي       فيما خيص شفافية املوازنة، ما عرف باملوازنة  ابارزً  اإىل أن ا
عقد مشروع املوازنة الدويل لقاء عمل ضم منظمات غري حكومية من خمتلف أحناء  2002فتوحة، ففي ديسمرب امل

العام، وكان هدفهم هو سبل حصول اجلمهور على معلومات عن املوازنات احلكومية، وزيادة املساءلة املالية 
ن أويف ختام اللقاء مت التوصل إىل إمجاع بشالعامة، وفتح الفرص أمام املواطن لالخنراط يف مناقشة موازنة بلده، 

تمع املدين بتقييم شفافية ومسار املوازنة وبعد فرتة وجيزة بد  أأمهية وقيمة املبادرة العاملية اهلادفة إىل قيام منظمات ا
تمع املدين مت فيه اإلعداد الستبيان املوازنة املف توحة الذي يهدف مشروع املوازنة الدويل، بالتعاون مع باحثني من ا

سؤال منها  123إىل معرفة مدى توفر املعلومات للجمهور يف مراحل املوازنة األربعة، وحيتوي هذا االستبيان على 
سؤال متعلق بتقييم فرص اجلمهور يف احلصول على معلومات عن املوازنة ومت تلخيصها يف دليل مسي دليل  91

  2 .فرص املشاركة العامة يف املناقشات املتعلقة باملوازنة احلكومية وعلى هذا يغطي االستبيان ،املوازنة املفتوحة
 حالة أن إىل بلداً، 85 يف املوازنة لشفافية شامل تقييم وهو ، 2008 لعام املفتوحة املوازنة مؤشر وقد خلص    

 على واملنطوي لة،املخت اإلنفاق مظاهر يشجع أن هذاك واقع شأن ومن. السوء يف غاية العامل يف املوازنة  شفافية

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

  2007يات الموازنة والسياسات، استبيان الموازنة المفتوحة، مرآز أولوشراآة الموازنة الدولية، : للمزيد من التفاصيل حول أسئلة االستبيان راجع 2
  www.internationalbudget.org/files/FullReportArabic.pdf       02/03/2011اطلع عليه بتاريخ.        
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 املكافحة األنشطة وتأثري مشروعية من يقلل ماك القرار اختاذ عن ابعيدً  يبقى اجلمهور أن دام ما  والفساد اهلدر
  1.للفقر

  

مبا حيقق الرشادة يف  ىل جانب خمتلف اآلليات اليت مت التطرق إليها ألجل اإلدارة اجليدة لألموال العامة،إو      
ا ألجل حتقيق ذلك، فاملمارسات الفاسدة تعمل على إضعاف  مكافحة الفساد مطلبا أساسيً اإلنفاق العام، تعترب

النظم املؤسسية الرمسية وغري الرمسية، وتزداد صعوبة تطبيق واستنفاذ القوانني والسياسات اليت تضمن املساءلة 
موال واالبتزاز واستغالل النفوذ الرشوة والغش وغسيل األ(والشفافية، كما يتم عن طريق األشكال املختلفة للفساد 

حتويل األموال العامة حنو حتقيق املصاحل اخلاصة ) واحملسوبية واحملاباة واالختالس وإساءة استخدام املمتلكات العامة
دد ترشيد اإلنفاق احلكومي واإلضرار باملصلحة العامة،  ومن أشكال الفساد أيضا اليت تضر كثريا مبوارد الدولة و

ب املال العام، ومن مثة ، )الفساد الكبري(لقة باملشرتيات والصفقات العمومية تلك املتع وهو ما ينجر عليه تبديد و
ا لشح ونقص املوارد املالية، لذلك عدم القدرة على حتقيق األهداف املسطرة من قبل الدولة لتحقيق التنمية نظرً 

الدول لتحقيقه من اجل احلفاظ على املال العام أصبحت الوقاية من الفساد ومكافحته مطلبا ملحا تسعى مجيع 
  .اإلنفاقوترشيد 

  

اتعتمد يف  إصالحيةالعام انتهاج احلكومة سياسة  اإلنفاقكما تتطلب سياسة ترشيد        إصالحعلى  أولويا
ا، ومبنية على ختفيض  اخلدمات  عن طريق ختلي الدولة عن اإلنفاقإدارة املالية العامة يف مجيع مراحلها ومستويا

ا القطاع اخلاص، وكذلك العمل على رفع كفاءة املؤسسات العمومية خبصوص اخلدمات اليت  اليت ميكن أن يقوم 
وإعادة توجيه ) اخل...كمشاريع البنية التحتية، اخلدمات االجتماعية، األمن(  ال ميكن إيكاهلا للقطاع اخلاص

االت اليت تشجع اإلنتاجية ومتكن من حتسني كفاءة اإلنفاق العام وذلك بتغيري هيكل اإلنفاق العام وا الهتمام با
االنتفاع من الطاقة اإلنتاجية املوجودة، كتشجيع االستثمار احلكومي املنتج، واالهتمام بعمليات تشغيل وصيانة 

يف  سرافواإليف احلكومة، والعمل على حماربة التبذير  اإلنتاجيةاالستثمارات، واالهتمام بعالج مصادر اخنفاض 
  2.االستهالك العمومي

  
  
  
  
  

  
                                                   

 1international budget partnership; open budget transform lives , 2008 , cite web  
 www.internationalbudget.org/files/KeyFindingsArabic.pdf           le 09/03/2010.  

  ..2003، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، "تقيميهدراسة تحليلية " السياسات االقتصادية الكلية  إلىد قدي، المدخل للمزيد انظر عبد المجي -  2
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 : خالصة
يف ظل حمدودية املوارد من جهة، وتزايد النفقات العامة يف الوقـت احلاضـر مـن جهـة ثانيـة نظـرًا لزيـادة تـدخل        

الدولــة يف احليــاة االقتصــادية ألجــل دفــع عجلــة التنميــة حنــو األمــام خاصــة يف الــدول الناميــة، أصــبح انتهــاج سياســة 
ـــا ملًحـــا ألجـــل اإلملـــام بتحقيـــق مجلـــة األهـــداف الـــيت تســـعى إليهـــا تلـــك الـــدول وعلـــى رأســـها ترشـــيد  اإلنفـــاق مطلًب

  .اإلمنائية لأللفيةاألهداف 
وترشـــيد اإلنفـــاق ال يعـــين بتاتـــا ختفيضـــه والتقشـــف فيـــه، فهـــو يشـــري إىل حســـن التصـــرف يف األمـــوال وإنفاقهـــا      

ضبط النفقات، وإحكام الرقابة  فهو يتضمن وبذلكوال تقتري،  ف، دون إسرابعقالنية وحكمة، وعلى أساس رشيد
عليهـــا، والوصـــول بالتبـــذير واإلســـراف إىل احلـــد األدىن، وتـــاليف النفقـــات غـــري الضـــرورية، وزيـــادة الكفايـــة اإلنتاجيـــة 

  .، ورفع مردودية وكفاءة اإلنفاقوحماولة االستفادة القصوى من املوارد االقتصادية والبشرية املتوفرة
إال ، وعلـى رأسـها احلـد مـن الفقـر التنموية للحكومـة دا على اجلهو على الرغم من أن ندرة املوارد املالية تعد قيدً و    

ا ال يقـل أمهيـة يف التـأثري علـى يلعـب هـو اآلخـر دورً  هـذه املـواردأن اخلربة العملية قد أفصحت عن أن أسـلوب إدارة 
مببـادئ احلكـم الراشـد يف إدارة مـوارد الدولـة املختلفـة فـاإلدارة اجليـدة  جهود التنمية، وهو األمر الذي تطلب االلتـزام

حسن سري نظام إدارة املاليـة العامـة عن اإلدارة اجليدة للحكم، وهي تعين بذلك  يتجزأللمالية العامة للدولة جزء ال 
. فعاليـةبو ا وكيًفا على أحسن وجه ممكن كمً تقدمي اخلدمات  سواء يف جانب اإليرادات أو النفقات، بشكل يضمن

ـــا يف الوقـــت املناســـبريوفوهـــو مـــا يتطلـــب تـــ  )الشـــفافية(وبطريقـــة متســـقة   املعلومـــات املاليـــة ذات الصـــلة واملوثـــوق 
ا مكانًــمــن لــه ملــا بشــأن تنفيــذ امليزانيــة  املختلفــةنظــم املســاءلة  تعزيــزو  وتــدعيم ،لرقابــة علــى مجيــع املســتوياتوتعزيــز ا

  .ترشيد اإلنفاقو  ا يف مكافحة الفسادمركزيً 
كما أن ترشيد اإلنفاق يف ظل سيادة احلكم الراشد أصبح يتطلب تعزيز اطر املشاركة ملا هلا من دور فعال      

فايل جانب مشاركة الربملان  وتوجيه اإلنفاق حنو الوجهة الصحيحة، يف مؤسسات املوازنة العامة،دعم املساءلة 
الس احمللية املنتخبة،  تمع املدين اليت مو هناك مشاركة ا هلا دور فعال يف املساءلة والرقابة هي األخرى شاركة ا

باإلضافة إىل انه  .لدولة مبا يضمن ترشيد اإلنفاق وتوجيهه لتحقيق مصلحة املواطنوموارد اعلى املوازنة العامة 
إصالح إدارة الح قيام الدولة بإصالحات اقتصادية ومالية وعلى رأسها إص) ترشيد اإلنفاق(أصبح يتطلب أيضا 

ا، نظرا الرتباط نظم إعداد امليزانية العامة برفع كفاءة اإلنفاق املالية العامة  يف الدول اليت تعاين من خلل يف إدار
  .العام والرتكيز على إنتاجيته ومردوده وزيادة العائد االقتصادي واالجتماعي له

    

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:الثالثصل ـالف  
الحكم الراشــــــد واالستراتيجيات الحديثة 

 لمكافحة الفقر 
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 : تمهيد
مؤشر د مشكلة الفقر من املشاكل اهلامة اليت بدأت منذ وقت بعيد هتدد اجملتمع الدويل واحمللي، وهي تع     

أساسي ملدى انتشار التخلف يف اجملتمعات، كما أهنا مسألة مهمة جيب استهدافها عند حتليل ودراسة التنمية 
 عيد السياسة العامة، وعّجل بعقد املؤمترات والندواتاألمر الذي جعلها يف طليعة االهتمامات الدولية على ص

خاصة يف العقد األخري من القرن املاضي هبدف وضع السياسات واإلجراءات الكفيلة حبل هذه  رشاتو وال
املشكلة والتغلب عليها، ولعل البداية كانت من مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية الذي عقد يف كوبنهاجن 

والذي كان مبثابة أول مؤمتر عاملي كبري لألمم املتحدة يضع موضوع القضاء على الفقر يف جدول  2115يف مارس 
األعمال العاملي، حيث تعهد خالله رؤساء الدول واحلكومات املشاركون باختاذ إجراءات وطنية حامسة، وحشد 

الفقر والفقراء مسألة عاملية متعددة أصبحت ظاهرة  ومنذ ذلك احلني. التعاون الدويل للقضاء على الفقر يف العامل
وعدم تركيزها على البعد االقتصادي فقط، بل أصبح األبعاد، من خالل انتقاهلا من اجملتمع الواحد إىل العاملية، 

 . واجتماعية وثقافية وسياسية ةالفقر ظاهرة هلا أبعاد اقتصادي
 

 استمرار تفاقم مشكلة الفقر، وإعاقة جهود غري أن هناك العديد من العوامل اليت لعبت دورا أساسيا يف    
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 

 .املعونات للدول الفقريةفقط على تقدمي 
  

الة، وال تؤدي إىل نتائج سياسات مكافحة الفقر ال ميكن أن تكون فعّ وهكذا أدرك اجملتمع الدويل أن     
ملموسة، إال إذا دجمت يف اإلطار الشامل للتنمية املستدامة واستندت إىل قيام حكومة مستقرة وشرعية متارس 

الشفافية واملساءلة وحكم القانون والدميقراطية واملشاركة الكاملة جلميع  احلكم انطالقا من مبادئ أساسية أمهها
د يسهل عملية مشاركة اشفاحلكم الر  .بالغ األمهية للحد من الفقر ا  نوعية احلكم أمر ، فقد أصبحت قوى اجملتمع

من قبل  هتمما يسمح باختاذ سياسات مناصرة هلم ومساع أصوا قراء يف القرارات اليت تؤثر على حياهتم،الف
عن اإلدارة السليمة لالقتصاد الكلي، مبا يضمن االستخدام العقالين ملوارد الدولة يف إطار  ، فضال  احلكومات

الشفافية ومكافحة الفساد، ويشجع منو القطاع اخلاص، وفعالية تقدمي اخلدمات العامة، وإرساء سيادة القانون ما 
  .اإلنسانحقوق تعزيز يضمن 
االسرتاتيجيات احلديثة للحد من الفقر يف ظل احلكم الراشد، ن خالل هذا الفصل التطرق إىل وسوف حناول م   

 :نتناول املباحث التاليةحيث 
 الفساد للتخفيف من الفقر؛ وحماربة اشداحلكم الر : األولاملبحث 
 الالمركزية و احلد من الفقر؛: الثايناملبحث 
 من الفقر؛التمكني واملشاركة للتخفيف : الثالثاملبحث 
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 .د والحد من الفساد للتخفيف من الفقراشالحكم الر : األولالمبحث 
جتماعية إهلا أبعاد اقتصادية و اجملتمعات  تعترب ظاهرة الفقر واحدة من أهم وأقدم املعضالت اليت شهدهتا    

د أفراد أثرياء أو أمم غنية جتد الظاهرة بالفوارق الكبرية يف الثروة وبوجو  ، ويرتبط الرتاث التارخيي هلذهوسياسية وفنية
القضايا وأكثرها تعقيدا  واحلقيقة أن الفقر هو من أخطر، مصلحتها إبقاء األمم األخرى يف حالة فقر مستمر من

 .السبب والنتيجة ا وقراءة، فهو ينطق عن مفارقة واقعية جتمع مابنيوقياس  
عالقة متينة بني  األطرافسات متعددة املتحدة ومؤس األمممن قبل منظمات  أعدتجدت دراسات قد و    

 إىلالنمو االقتصادي وحده ال يؤدي تلقائيا  أنهذه الدراسات  وأثبتت. ضعف مؤسسات احلكم وحدة الفقر
التنسيق والفساد وضعف بناء القدرات البشرية  إىلاملركزية املتشددة واالفتقار  أن إىلاحلد من الفقر، وخلصت 
 أهمهي من  ،كومية وغري احلكومية وعدم وجود الشفافية واملساءلة يف املؤسساتواملؤسساتية يف املنظمات احل

 .العوائق جتاه تطبيق سياسات احلد من الفقر
 

 .مظاهرهماهية الفقر و : المطلب األول
 ا ودافعا للعديد من الثورات االجتماعية، والتغريات الكربى، واالضطرابات السياسية املمتدةلقد كان الفقر سبب     

ر اإلنساين والفالسفة واملصلحني االجتماعيني، ومع ذلك حلد اآلن ال كهلام للفإ، وكان مصدر على مر العصور
فقد أثارت مسألة حتديد مفهومه مناقشات عديدة ووجهات نظر متباينة تتفاوت بني  .يوجد مفهوم دقيق للفقر

تنمو ( تقنية)اقتصادية واجتماعية وسياسية وفنية اقتصاديني وعلماء االجتماع والنفس، كون هذه الظاهرة هلا أبعاد 
بعاد زمنية يف ذات الوقت، وهي كغريها من املفاهيم األساسية أقتصاية تارخيية و إباضطراد وضمن سياقات 

 1.بصورة جامعة ومانعة دوالظواهر الكربى صعبة التعريف ألهنا ال ميكن أن حتد
 

 .مفاهيم الفقر: أوال
اجملردة النسبية فهو مفهوم يعرب عن ظاهرة اجتماعية واقتصادية شديدة التعقيد والتشابك الفقر من املفاهيم     

وختتلف باختالف اجملتمعات والفرتات التارخيية وأدوات القياس، واخللفيات الفكرية للباحثني واملفكرين وغريها من 
 :، ميكن تقسيمه إىل قسمنيولكن من املؤكد أن مفهوم الفقر شهد تطورا وحتوال نوعيا. أسباب االختالف

  
، وهناك مكونان مهمان يربزا على اجلانب النقدي أو املادي بشكل عام يركز: المفهوم التقليدي للفقر  -2

ومستوى . يف أي تعريف للفقر من هذا املنظور ومها مستوى املعيشة، واحلق يف احلصول على حد ادين من املوارد
من سلع حمددة، مثل الغذاء وامللبس والسكن واليت متثل احلاجات األساسية املعيشة ميكن التعبري عنه باالستهالك 

                                                   
1

عدنان داود محمد العذاري، هدى زوير مخلف الدعمي، قياس مؤشرات ظاهرة الفقر في الوطن العربي، الطبعة األولى، دار جرير للنشر  

 .13: ص، 1222والتوزيع، عمان، 
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دين من أأما احلق يف احلصول على حد  ،لإلنسان اليت تسمح بتصنيف أي فرد ال حيققها ضمن دائرة الفقر
  1.املوارد، فهو ال يركز على االستهالك بقدر تركيزه على الدخل

 :نذكر تعاريف الفقر من هذه الوجهةومن بني  
هو احلرمان من املتطلبات املادية الالزمة للوفاء باحلد األدىن املقبول من االحتياجات اإلنسانية مبا  :الفقر -

ويشمل اخلدمات الصحية  ،ويدخل أيضا يف هذا املفهوم احلاجة إىل توفري فرص العمل. يف ذلك الغذاء
2.ردات يعد فقرياوالتعليمية وفرص العمل جبانب الدخل فمن يفتقر إىل هذه املف

 

 3.هو عدم القدرة على حتقيق احلد األدىن من مستوى املعيشة: الفقر -

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

األخرى وفقدان االحتياطي أو الضمان ملواجهة احلاالت الصعبة كاملرض واإلعاقة والبطالة والكوارث 
 .واألزمات

هو احلالة االقتصادية اليت يفتقد فيها املرء إىل الدخل الكايف للحصول على مستويات دنيا من : الفقر -
وهو ما يعين عدم القدرة على تلبية االحتياجات الغذاء والرعاية الصحية وامللبس وكافة الضروريات 

 4.األساسية
 

حىت . فاملالحظ على كل التعاريف السابقة أهنا تركز على الفقر من اجلانب املادي، وهو ما جلها تعاين القصور
ا من تلك التعاريف اليت كانت تستخدمها املؤسسات الدولية كالبنك الدويل واألمم املتحدة، وهو ما خلق نوع  

املناهج املتعددة األبعاد للفقر يف البلدان الغنية والفقرية عدم الرضا على املداخل التقليدية للفقر وأدى إىل ظهور 
واليت تعتمد مفاهيم حديثة للفقر تعكس نظرة جديدة هلذا املفهوم الذي مل يعد جمرد االفتقار إىل . على حد سواء

 5.ما يكفي من املال
 

يف إطار املناهج احلديثة لتحديد مفهوم الفقر، فقد قدم البنك الدويل دراسة عام  :المفاهيم الحديثة للفقر -1
، حول تقييم الفقر باستخدام مصادر متنوعة لتشخيص األسباب اهليكلية له، وتوضيح الرؤى احلديثة 2115

تقدم البنك  2111م ويف عا. ملفهومه بعيدا عن استبدادية املفاهيم النقدية، لنكون أمام وجوه جديدة لظاهرة الفقر
يف أوربا  25و  يف أمريكا الالتينية 20يف إفريقيا و  11دولة، كان من بينها  13الدويل بدراسة مسحية أجريت على 

األول معرب عنه بشعور الضعف وسهولة التأثر باملخاطر : يف آسيا، ظهر منها مفهومان للفقر 21الشرقية و 

                                                   
1

  .12 :، ص1222عبد الرزاق الفارس، الفقر وتوزيع الدخل في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية ، لبنان،  
2

وائل فوزي عبد الباسط محمد، دراسة تحليلية لمشكلة الفقر في مصر نموذج قياسي ودراسة مقارنة، دكتوراه في فلسفة االقتصاد، كلية  

 .1:  ، ص1221س، مصر، التجارة،جامعة عين شم
3

 .12: ، ص2112البنك الدولي، تقرير عن التنمية في العالم، واشنطن،  
4
 William J. Boumol, Economics: Principles and Policy, Sixth edition, 2003,P:276. 

5
تب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني ستيفن بي، جنكينز وجون مايكلرايت، ترجمة بدر الرفاعي، منظور جديد للفقر والتفاوت، سلسلة ك 

 .20: ، ص1221للثقافة والفنون واألدب، الكويت، ماي 
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الدفاع عن النفس، ويف احلديث عن هذا املوقف الذي يفسر كيفية  اخلارجية وصدمات حاالت العجز الذايت يف
فمن هذا الوصف ميكن أن نفهم  ،تأثر الفقراء حباالت املواسم واألزمات، وكيف ميكن هلا أن تؤثر يف رفاهيتهم

 .األمهية التفسريية للفقر، ليس جملرد كوهنا حالة، بل ألهنا مرتبطة بشعور إنساين يتمثل بالضعف
الرؤى األخرى يف إطار املفاهيم احلديثة للفقر، اليت تقدمت هبا الدراسة، فقد جاءت من خالل تفاعل أما    

الفقراء مع موظفي احلكومة واملؤسسات املتعلقة هبا، وكشفوا عن مفهوم آخر يف احلياة عن الفقر، وهو نقص 
 احلقوق السياسية، والذي يوصف عادة املشاركة يف اختاذ القرار، سواء أكان هذا النقص يف إدالء األصوات أم يف

 1.بأنه شعور بالضعف، ووصفه البعض بأنه امليزة اجلوهرية للفقر
 

بالتعرض للصدمات والضغط  ا متمثال  خارجي  : إن هذا الشعور بالضعف أو سهولة التأثر ميتلك جانبني     
أما . تغلب على املشاكل من دون خسائريف ضعف احلماية، الذي يعين نقص وسائل ال ا متمثال  واملخاطرة، وداخلي  

املصادر اخلارجية للمخاطر، فترتاوح بني تذبذب سقوط األمطار واألمراض الوبائية واجلرمية والضعف إىل جانب 
عنده يدرك الفقراء قيمة السالم واألمن وحتسني املوقف  .الصراعات االثنية، وهذا ميكن إدراكه يف حاالت احلروب

ويرتبط الفقر مع املخاطر اليت يتعرض هلا األفراد  ،لوية املثلى إىل جانب املوقف االقتصاديالسياسي بوصفه األو 
وهذا ما جيعلهم يف حالة من الفقر طويلة األمد، والسيما يف حالة  ،نتيجة نقص وسائل احلماية ضد تلك املخاطر

 .عدم توافر تسهيالت االقرتاض ملواجهة تلك املخاطر
 

، فقد متثل يف إطار االستبعاد االجتماعي واالتكالية، والعزلة، من خالل نقص الروابط أما الوجه اآلخر     
وينبثق من هذا املفهوم أبعاد اقتصادية . االجتماعية للعائلة واجملتمع، والسيما ذلك الذي ينتسب إليه الفرد

واخلدمات العمل  وقواجتماعية، ليس فقط من خالل خفض فرص املشاركة يف توليد الدخل أو املشاركة يف س
هنا أن تؤثر يف حياهتم، ليتجاوز االستبعاد يف اجلانب أالعامة، بل متتد إىل حتديد شكل القرارات اليت من ش
 2.االجتماعي واالقتصادي بعض احلقوق الرئيسية للمواطنة

 

 2111ا لتقريره لعام ويتفق برنامج األمم املتحدة مع ما جاء به البنك الدويل فيما خيص مفهوم الفقر فاستناد    
وارتبط تعريفه اجلديد بالعديد من املوارد  .ختطى املعىن التقليدي للفقر املرتبط باحلاجات اجلسدية والرأمسال املايل

وركز املفهوم الواسع للفقر على املناخ السياسي، وعكس هذا املفهوم املتعدد  ،خاصة االجتماعية والسياسية والبيئية
شامال حلقوق اإلنسان حيث احلقوق املدنية والسياسية ال تتجزأ عن احلقوق االقتصادية األبعاد للفقر فهما 

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

                                                   
1

 سالم توفيق النجفي، احمد فتحي عبد المجيد، السياسات االقتصادية الكلية والفقر مع إشارة خاصة إلى الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة 

 .15: ، ص1221العربية، بيروت 
2

 .10: صنفس المرجع،  
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ي واجلنس والدين والعرق واالثنية أصبح التخلص من مجيع أنواع التمييز والتهميش على أساس املستوى االجتماع
 1.هو أساس للتخلص من بعض األسباب األساسية للفقر

: وقد عرفت جلنة األمم املتحدة املعنية باحلقوق االقتصادية، واالجتماعية والثقافية الفقر املتعدد األبعاد على انه    
 الضرورية للتمتع والقوة واألمن ات واخليارات،واملقدر  املوارد، من املزمن املستدام أو باحلرمان يتسم إنساين ظرف"

  ".واالجتماعية والثقافية، واالقتصادية، والسياسية املدنية، من احلقوق وغريها للحياة الئق مبستوى

 لعملية األغراض املختلفة هامعايري  توضحويرتبط الفقر املتعدد األبعاد إىل حد كبري مع حقوق اإلنسان اليت     

 والتحرر والتعليم الرتبية على الصحة، واحلصول على فيها احلفاظ مبا الفقر إهناء من أجل إجنازها بجي اليت التنمية

 .وكرامة باحرتام العيش على السياسي والقدرة التأثري ممارسة على والقدرة من العنف،

املدنية ق اإلنسان وعليه نستطيع القول انه من أفضل سبل حماربة الفقر، العمل على تعزيز احرتام كافة حقو    
 2.واالجتماعية والسياسية والثقافية، واالقتصادية،

 :وميكن توضيح الفقر املتعدد األبعاد من خالل اجلدول التايل
 

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

 القدرات  المميزات أو الخصائص

، الرفاه  األصول اليت ال غىن عنها لتحقيق األمن الغذائي لكيةمك، ، االستهالالقدرة على توليد الدخل
 املادي، املكانة االجتماعية

 االقتصادية 

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

 اإلنسانية 

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

 السياسية

يف اجملتمع، هذه القدرات راجعة إىل الوضع االجتماعي ( له تأثري)القدرة على املشاركة كعضو ذو قيمة 
 .ن الشروط الثقافية لالنتماء للمجتمع، واليت تعترب ذات قيمة عالية من الفقراء أنفسهموالكرامة وغريها م

االجتماعية 
 والثقافية

(دفاعية)حمائية  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   

انون من نقص يف اخلدمات واملرافق العامة والرعاية االقتصادي فحسب، فايل جانب انعدام الدخل، الفقراء يع

                                                   
1

اليسار سروع، الحكم الرشيد والتخفيف من حدة الفقر والمجتمع المدني، ورقة مقدمة ضمن اجتماع الخبراء حول الحكم والتنمية االقتصادية  

 .112: ، ص1221بالقاهرة، األمم المتحدة، نيويورك،  1222نوفمبر  23-22، 21واالجتماعية ومكافحة الفقر، سلسلة دراسات مكافحة الفقر رقم 
2

 .21: ، ص1220فاتح عزام ، التوجه الحقوقي في محاربة الفقر، األمم المتحدة، المفوضية السامية لحقوق اإلنسان للشرق األوسط، لبنان،  
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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 

وكل هذا . كما أهنم يعيشون يف بيئة خالية من األمن ومعرضة للصدمات الداخلية واخلارجية. طرف اآلخرينمن 
 ".القدرات البشرية"جعل هناك توافق متزايد يف اآلراء حول حقيقة انه البد من حتليل الفقر على ضوء 

 

  .متعدد األبعاد الفقر آثار: ثانيا 
  1:اط التاليةالفقر يف النق آثارميكن تلخيص    

 .الضعف واخلمول مما يؤثر على الكفاءة اإلنتاجية -

 (. مثل نقص املناعة وسوء التغذية)تردي األحوال الصحية للفرد واجملتمع وانتشار األمراض املهلكة  -

 .انتشار البطالة -

 .عدم املساواة يف احلقوق اخلدمية -

 .زيادة معدالت الوفيات اخلاصة وسط األمهات واألطفال  -

 .دخل األسرة وقلة االستهالك واجلوعهبوط  -

 .االفتقار إىل التعليم واملهارات الفنية -

 (.املياه واإلصحاح -الصحية والتعليمية، واخلدمية ) سوء توفري املرافق العامة وإدارهتا  -

 .التأثر بالصدمات االقتصادية واالجتماعية والسياسية -

 .جتماعينشوء التمييز العنصري والعرقي والديين واجلنسي واال -

 .عجز الفرد عن تلبية احتياجاته األساسية من الغذاء واملأوى واللوازم الضرورية -

 زيادة نسبة احلروب والصدامات والصراعات واإلرهاب وتغذية ظواهر العنف -

 (.اخل... املياه، واملراعي، واحلياة الربية والربمائية، والرتبة)التدهور البيئي ونضوب املوارد  -

 .وارد الطبيعية بطرق مستدامةعدم استخدام امل -

 .اإلدارة غري املستدامة وغري املتكاملة للموارد -

 .الركود االقتصادي وتراجع حجم األموال املوجهة للزكاة واهلبات واإلعاشة وأعمال اخلري واإلحسان -

 (. الفجوة التنموية) التوزيع غري املتكافئ ملشروعات التنمية والبناء  -

 (.الفجوة السكنية)أوى ارتفاع تكاليف السكن وامل -

 

 .ويلخص لنا املخطط التايل هذه اآلثار       

 

                                                   
1

: من موقع االنترنيت  21:إخالص عثمان عبد هللا وآخرون، إستراتيجية مكافحة الفقر، مركز أبحاث فقه المعامالت اإلسالمية ،ص 

http://www.kantakji.com/fiqh/Economics.htm  23/1221/ 25اطلع عليه يوم . 

http://www.kantakji.com/fiqh/Economics.htm
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 بببل

 الفقر متعدد األبعاد اخطبوط( 1-3) مخطط رقم 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 .من الفقر د بالحداشعالقة الحكم الر : الثانيالمطلب 
أو ممارستها بطرق ضعيفة وغري الئقة تؤثر  ا باحلكم، فإساءة استخدام السلطةا وثيق  ترتبط مشكلة الفقر ارتباط     

ا حملدودية مواردهم وخياراهتم يف ، نظر  ، فهم األكثر عرضة للمعاناة(الفقراء)بالدرجة األوىل على أولئك األقل قوة 
 .الكثري من األحيان

سيئ يعين أيضا التنازل عن تقدمي اخلدمات واملنافع هلذه الفئة اليت هي يف أمس احلاجة إليها، ويف واحلكم ال   
ا عن الفقراء حنو أصحاب املصاحل القوية والنفوذ بعيد   تنحاز السياسات والربامج واإلنفاق( احلكم السيئ) وجوده

وهكذا يولد سوء احلكم ويعزز من الفقر، ويفسد ...وتنعدم حقوق امللكية، واحلماية، واخلدمات القانونية للفقراء،
  1.ا لتحسني حياة الفقراءا أساسي  شرط  يعد أيضا اجلهود املبذولة للحد منه، هلذا فان تعزيز احلكم 

     
 .داشأسباب ربط الحد من الفقر بالحكم الر : أوالا 
ا تفكري جديد بشأن الفقر د، أدرجت املؤسسات املاحنة أيضاشإىل جنب مع مفهوم احلكم الر  جنبا       

على البعد  ا  ا أن الفقر هو مفهوم متعدد األبعاد، وليس مقصور والعالقات بني هذين املتغريين، وهي تدرك متام  
الفقراء يعانون من نقص أو غياب كامل للخدمات واملرافق العامة . االقتصادي وحده، فايل جانب انعدام الدخل

صحية والتعليم، واالئتمان، وعدم املشاركة يف القرارات االجتماعية واالقتصادية ووسائل النقل العام، والرعاية ال
ا ما يشعرون بأهنم مستبعدون والسياسية على املستوى احمللي واإلقليمي والوطين، وبسبب هذا فالفقراء غالب  
 .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. 

 الفقر

 تدين اإلنتاجية
 االستبعاد
 والتهميش

 انتشار األمراض
 النزاعات واحلروب وسوء الصحة

 البطالة

 تدين الدخل

ز وعدم يالتمي
تدهور  املساواة

 البيئة

 األمية الوفيات
 عدم اخلربة

 ركود االقتصاديال

يف  املشاركة نقص
 اختاذ القرار

الصدمات االقتصادية 
واالجتماعية 
 والسياسية

 

 الشعور بالضعف

 انعدام
 األمن
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د شرط أساسي للحد من الفقر وذلك اشالبلدان املتقدمة ومؤسسات اإلقراض تقر بأن احلكم الر هذا األمر جعل 
 :لألسباب التالية

تزايد إدراج رأس املال االجتماعي والسياسي والثقايف يف حتليل الفقر، ما انعكس على تزايد أمهية احلكم ملا  -
 .واملساءلة( حكم وسيادة القانون)شرعية ، وال(الشمولية)يتميز به من مبادئ خاصة املشاركة الواسعة 

االنتشار الواسع للفساد يف الربامج اليت تدعمها ومتوهلا املؤسسات الدولية املاحنة، ما جعل املعونات ال  -
 .حتقق أهدافها يف الكثري من الدول النامية، خاصة هدف التخفيض من أعداد الفقراء

ة فإن الدول واحلكومات غري قادرة على التقدم يف مكافحة د، ومع ندرة املوارد املتاحاشبدون احلكم الر   -
الفقر، وهذا غالبا ما يكون نتيجة النعدام الشفافية، والفساد املستشري، واملنظومة القانونية غري املستقرة اليت 

 1.تعيق النمو االقتصادي

من خالل زيادة ن مجيع جوانب الفقر جيب أن تنخفض، وال يتم هذا فقط د أمر ضروري ألاشاحلكم الر  -
 .الدخل، ولكن أيضا من خالل التمكني وزيادة الفرص االقتصادية، والسياسية واالجتماعية للفقراء

القتصادية، وتقلل من تكاليف املعامالت، من خالل التطبيق الفعلي لسيادة اجودة احلكم تعزز الكفاءة  -
ؤسسة وفرد يف اجملتمع، ما يعمل على القانون والشفافية يف احلكومة وإدارة الشركات، واملساءلة لكل م
 .االستغالل األمثل للموارد املتاحة حنو حتقيق أهداف التنمية املنشودة

 

 .د والحد من الفقراشمبادئ الحكم الر  إرساء: ثانياا 

 أوراقوطنية ملكافحة الفقر ال تشمل فقط على  إسرتاتيجية أوخطة  أين إد، فاشيف ظل سيادة احلكم الر       
وفقا  اإلسرتاتيجيةمن ذلك هو كيف يتم تنفيذ هذه  أكثرة اليت تنوي احلكومة تنفيذها حيال الفقر، ولكن السياس

اليت  ،ملبادئ احلكم الرشيد، السيما أنه يقوم على مبادئ هامة وهي املشاركة وحكم القانون واملساءلة والشفافية
وأيضا أكثر حتقيقا للنتائج املسطرة وفق الربامج واخلطط  متثلت هلا احلكومة تكون فعالة يف استخدام املوارد،إإذا ما 

 . الوطنية للحد من الفقر
 

 اإلدماج عملية يف وهي متأصلة اإلنسان حلقوق أساسي مبدأ هي املشاركةف: (الشمولية)المشاركة الواسعة  -2

مكون  هو -اآلخرين عم وتشاركها – فتبادل املعلومات ،والدولية والوطنية احمللية، على األصعدة والدميقراطية
 وعملية .من الفقر احلد إلسرتاتيجية الرصد مرحلة أو التنفيذ التخطيط، أو مرحلة يف سواء املشاركة لعملية حاسم

 املصلحة أصحاب ملكية تزيد من فهي، الفقر من للحد إسرتاتيجية أي يف جناح رئيسي عامل هي الفعالة املشاركة

                                                   
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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 استفادهتم املراد الناس ألوضاع املدخالتتستجيب  أن ضمان على ساعدوت عليها التنمية ورقابتهم لعمليات

 1.امنه
 .تتطلب الشمولية هياكل إدارية تشمل جمموعات واسعة من املصاحل املختلفة، مبا يف ذلك صوت الفقراءو     

  ية املستدامةا لتحقيق التنما أساسي  ومن املقبول على نطاق واسع إدراج اجملتمعات املهمشة باعتبار ذلك أمر  
واآلثار املرتتبة على االستبعاد من عملية صنع القرار، ويسعى إىل تصحيح  ومفهوم الشمولية يعترب احلرمان والفقر

وهكذا فالشمولية متس التمكني والدميقراطية التشاركية، ومنظمات اجملتمع املدين  ،هذا عن طريق متكني احملرومني
ال االجتماعي والسياسي والثقايف، فضال عن مقومات الرفاه االجتماعي والالمركزية، كما انه قريب لرأس امل

 2.الكرامة واحرتام الذات، واالندماج االجتماعي  وغريها: واحلرمان واليت تشمل

جل تغيري حالة الفقراء أاحلديثة املنتهجة من  األساليببرز أالحقا  من  إليهويعد التمكني الذي سيتم التطرق 
تعتمد بشدة على التنمية القائمة على املشاركة والتمكني، فقد تغريت  أصبحتحلد من الفقر ففعالية سياسة ا

 .  ينظر هلم كشركاء ومسامهني يف التنمية وليسوا متلقني هلا فحسب أصبح إذالنظرة اجتاه الفقراء، 
على املستوى احمللي، من احلد من الفقر يتطلب دمج التنمية االقتصادية واالجتماعية واملادية مبا يف ذلك  وأصبح

أن تتضمن سياسات احلد من الفقر براجما  تنفيذية ضرورة ، أي خالل التوعية والتعليم والتدريب وتقوية املهارات
وهو ما   3ومتكينهم من العطاء واملشاركة يف إحداث التغيري على أرض الواقع املستهدفنيتعزيز قدرات  إىلهتدف 
واحتياجات الفئات املهمشة  أولويات إدراجدين واملنظمات غري احلكومية لضمان اجملتمع امل وإشراكوجود يتطلب 

  .ضمن السياسات التنموية احلكومية
إىل انه يروج لالمركزية كمكون للشمولية ألهنا تساعد على وضع هيكل صنع القرار بصورة  اإلشارةوجتدر     
كز الدعائم التقليدية للحكومة احمللية على تعزيز القدرة قرب إىل السكان احملليني ما يعزز من مشاركتهم، كما تر أ

الحتياجات الفقراء  أكثرمن أعلى إىل أسفل يف تقدمي اخلدمات وإدارهتا، وتسمح هياكل احلكم احمللي باستجابة 
 .احملليني باعتمادها على التخطيط التشاركي وإدارة الطلب

 

سيادة القانون، فهو يشري إىل قضايا العدالة، وتسوية  يستوجب على هياكل اإلدارة احرتام: سيادة القانون -2
السالم، واألمن وفض العنف االجتماعي، وحقوق اإلنسان، وغريها  وإحاللالصراعات، وحماربة اإلجرام، 

ا برأس املال ألقسري واالجتماعي والسياسي ومكونات الرفاه املتصلة باألمن باإلضافة إىل ذلك يرتبط ارتباطا وثيق  
وسيادة القانون أمر ضروري، ألن الفقراء والفئات احملرومة غالبا ما يفتقرون إىل العدالة بسبب تكاليف  ،الشخصي

                                                   
1

 منظمة الصحة العالمية، المكتب اإلقليمي للشرق األوسط، حقوق اإلنسان والصحة واستراتيجيات الحد من الفقر، سلسلة منشورات الصحة وحقوق 

 .25: ، مصر، ص1222سبتمبر  5اإلنسان، العدد 
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    

3
 .21:فاتح عزام، مرجع سابق، ص 

http://essay.utwente.nl/59267/1/scriptie_O_Popovych.pdf
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اليت تعد تكاليفها عالية بالنسبة هلم، وهو ما ( احملاكم)املعامالت، وصعوبة الوصول إىل النظم الرمسية القانونية 
 1.ى حقوقهمينقص من احتمال دفاعهم عن أصوهلم وأراضيهم، واحلصول عل

ويف هذا الشأن يعد وجود النظام القضائي املستقل أمر حاسم حلل الكثري من النزاعات اليت يتخبط فيها     
أثبتت  وقد. ا من أصحاب النفوذهل، واالنتهاكات اليت يتعرضون ..(نزاعات العمل، النزاعات على األرض)الفقراء 

لتنمية االقتصادية الشاملة، ملا حيققه من عدالة خاصة لتلك التجارب أن استقالل القضاء له أثر اجيايب على ا
  2.الفئات الفقرية اليت تعاين التهميش، ما يساهم يف النهاية من التخفيف من حدة الفقر على هذه الفئات

 

وتعين واجب املسؤولني احلكوميني واملؤسسات احلكومية إعطاء إجابات وتفسريات عن تصرفاهتم : المساءلة -3
وتربير خياراهتم فيما خيص السياسات املنتهجة خاصة تلك املتعلقة  ،3وحتمل مسؤولياهتم أمام املواطنني يف العمل
وحاجيات املواطنني خاصة الفقراء منهم كخدمات التعليم والصحة واحلماية  ألولويات، ومدى حتقيقها باإلنفاق

ارد الدولة، حيث هتدف املساءلة إىل ضمان أن الضامن األساسي لإلدارة اجليدة ملو  اإذ  فهي . االجتماعية وغريها
موظفي ومسؤويل الدولة سواء كانوا يعملون بصورة فردية أو مجاعية جيب أن يوضع هلم إطار حيدد بوضوح 

والوسائل لتحقيق تلك األهداف، ويرصد التقدم احملرز حنو حتقيقها  اآلليات أيضااألهداف املطلوبة منهم، وحيدد 
ما يعمل على توفري الفرصة للمواطنني  ،ى السلطة القضائية وغريها من عناصر النظام القانوينوهذا ينطبق أيضا عل

وجه ممكن دون متييز وبريوقراطية، وليكون هلم  أحسنمبا فيهم الفقراء لالستفادة من اخلدمات العمومية على 
 .يف الشؤون الداخلية حلكوماهتم أكثرصوت مسموع، وليشاركوا 

هام  أمرتدفق احلر للمعلومات واخنفاض تكلفة احلصول عليها، وتوفرها يف الوقت املناسب ال إن: الشفافية -1
توفر الشفافية يف السياسات  أنيف تسهيل وصول الفقراء إىل اخلدمات العامة واالستفادة منها بشكل أفضل، كما 

ملنظمات اجملتمع املدين للدفاع  يتيح الفرصةإذ وبرامج التنمية مهم جدا،  باإلنفاقاحلكومية خاصة تلك املتعلقة 
 .وأولوياهتمكانت تلك السياسات ال ختدم مصلحتهم، وال تستجيب لتطلعاهتم   إذاعن حقوق الفقراء يف حالة ما 

 تتمتع وتنفيذ ومراقبة تصميم من الفقر من احلد عمليات إسرتاتيجية تكون أن يتطلب املساءلة مبدأ أنكما      

 ومن. خياراهتم ويتحملوا تبعات السياسية العملية يف اخللل يربروا القرار أن صانعي علىكما يوجب ،  بالشفافية

 والعمليات اليت املؤسسات تلك مع الصالت تقوي أن الفقر من احلد إسرتاتيجية على ينبغي ذلك حتقيق أجل

                                                   
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          

http://www.hgu.gu.se/files/ekonomisk_historia/h%C3%B6greseminariet/divic.pdf
http://www.hgu.gu.se/files/ekonomisk_historia/h%C3%B6greseminariet/divic.pdf
http://www.vietnamconsult.de/


 ثة للحد من الفقر ـــيجيات الحديستراتواإلد ــــــالحــكم الراش  :الثالث الفصل

 
211 

قِصيني الناس متّكن
َ
املنتظم للمعلومات وميكن تعزيز الشفافية من خالل النشر  .صانعي السياسة حماسبة من امل

 .وكذلك من خالل تعزيز النقاشات وتبادل املعلومات بني املواطنني واملسؤولني وصانعي السياسات
 

يف املقام األول من القوانني واللوائح احملققة تشري إىل سيادة القانون والنتائج حيث : القدرة على التنبؤ -5
 .وبشكل موحد، وإنفاذها بفعالية وامليزانيات اليت ينبغي أن تكون واضحة ومعروفة سلفا  

وإمكانية التنبؤ إذا توفرت الشفافية سوف يكون هلا أمهية يف تسريع وترية التنمية، فهي تساعد على عمل القطاع  
اليت ميكن التنبؤ هبا، واليت تسهل عليها اختاذ القرارات االستثمارية " قواعد اللعبة"اخلاص ضمن جمموعة مستقرة 

 وقوانني متطورة، واليت ال ،ال وأكثر وضوحتثمرين، ويف هذا اجملال هناك حاجة إىل نظام قانوين فعَ وتعزيز ثقة املس
، واحلد األدىن من الكفاءة التقنية داخل السلطة القضائية ضروري ختضع للتغيري التعسفي، واستغالل القضاء

تكاليف املعامالت والصفقات مرتفعة لضمان القدرة على التنبؤ يف العالقات التجارية، ومن دون هذا قد تكون 
 .مما ينجر عليه الزيادة يف مستويات الفقر ،1النشاط االقتصاديما يعمل على خنق 

 

جهودها على توفري  استجابة املؤسسات العامة، حيث يكون األفراد حمورها، وتركيزأي : االستجابة والتركيز -6
دوره إىل رضا املواطنني خاصة الفقراء منهم، مع التقليل اخلدمات اليت هم يف أشد احلاجة إليها، هذا ما يؤدي ب

الرتكيز االسرتاتيجي ضروري يف بيئة تتعدد فيها و . السلع األقل أولوية أو ال لزوم هلامن حتويل املوارد إىل 
 االحتياجات وتعاين املوارد من احملدودية، وبالتايل جيب على املنظمات يف القطاع العام أن يكون لديها إحساس

فمن املرجح أن تبدد الطاقة واملوارد على جمموعة من األنشطة اليت قد ال   واضح باهلدف، وحتمل املسؤولية وإالَ 
 .بأهدافها األساسيةتكون ذات صلة مباشرة 

يوضح العالقة بني احلكم فاهيمي مطار وضع إمصرف التنمية األسيوي وجتدر اإلشارة يف هذا الشأن إىل أن     
أن احلد من الفقر يرتكز على أساس من النظام  ويوضح فيه( 2-3)رقم واملبني يف الشكل  من الفقرالرشيد واحلد 

املدين واالجتماعي، ويركز على احلكم الرشيد والقواعد املؤسسية، واألسواق الفعالة، والنمو لصاحل الفقراء، أما 
تضعف فعالية  فمن جهةب بالفقراء نقاط الضعف باجتاه اجلزء السفلي من هذا اإلطار مثل ضعف احلكم، تضر 

السوق، وبالتايل استمرار هبوط النمو االقتصادي، وقد أظهرت األحباث عرب الوطنية أن النمو يف االقتصاد الكلي 
ضعف  ومن جهة ثانية .وبدون منو قوي هناك فرص ضئيلة للحد من الفقريف املتوسط يرافقه منو يف دخل الفقراء، 

خالل قنوات غري اقتصادية، النمو والتنمية البشرية، فهناك حاجة لتمكني الفقراء من احلكم يؤذي الفقراء من 
ا ما يكون وغالب   ،وتقوية نوعية احلكم على املستوى احمللي والوطين خالل استهداف البىن اليت ختدم احلد من الفقر،

 .االرتباط أمر حيوي جلعل احلد من الفقر على حنو فعال

 
 

                                                   
1

 Pikay Richardson, Good Governance: The Challenge of Leadership in Africa, Nigeria  institute of 

management, Nigeria,  2008, p:4 
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 .اإلطار المفاهيمي لعالقة الحكم الراشد بالفقر(: 2-3)رقم  المخطط

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

 1:للحد من الفقر يف نظر البنك االسيوي للتنمية مسائل أخرى تتمثل يف الراشدويشمل احلكم 
 .يف استخدام األموال العامة لصاحل الفقراءتركيز املوارد للحد من الفقر وخلق املساءلة  -

 .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 -

لفساد ألنه يؤثر على الشرائح األكثر فقرا، وتعزيز سيادة القانون مع إنفاذ اإلجراءات بوضوح حماربة ا -
 .لصاحل الفقراء

 .إشراك جمموعة متنوعة من أصحاب املصلحة مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية اليت متثل الفقراء -

خاصة يف  احلكم وإصالحه وتعزيزهفان املؤسسات حتتاج إىل دعم  أهداف برامج التخفيف من الفقر،لتحقيق و 
ربامج دعم احلكم اليت ل من خالل إنشائهااملؤسسات املاحنة يف العقد املاضي وهو ما سعت إليه ، الدول الفقرية

تساعد البلدان النامية على إصالح اخلدمة املدنية وتعزيز مؤسساهتا، مع األمل يف أن حتسني احلكم سيخلق مناخ 
زيادة النمو االقتصادي يف هذه البلدان ما يعمل يف النهاية على إخراج وإنقاذ  نهأاقتصادي وسياسي من ش
 .السكان من براثن الفقر

 

 
 

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

 فعاليـــــــة االسواق     

 

 النــظــام االجتــماعي والمــــــــدني

 داشــــــــــــــــالحكـــــــــــم الر                               

-  
 

 اللوائح التنفيذيةالعقود والقواعد المؤسسية  و      
 

 االستثمار لصالح الفقراء

-  
 

 التدخل لصالح الفقراء و النمو لصالحهم 

-  
 

 تخفيض الفقر

-  
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 .د والتصدي لمخاوف الفقر من وجهة نظر البنك الدولياشالحكم الر : ثالثا
ة ترتاوح يشمل النظر يف كيفية عمل املؤسسات يف الدولة يف جماالت عد أند موضوع واسع ميكن اشاحلكم الر   

، وغريها من اجملاالت وإدارهتااملوارد البشرية، وتفاصيل عن النفقات  وإدارة، والنظم القانونية اإلنسانما بني حقوق 
تصال بني االهتمامات الرئيسية اليت تتعلق بكيفية ممارسة السلطة من إكل ذلك قصد توفري عملية   ،اليت يهتم هبا

وكذا التدابري احملددة اليت ميكن اختاذها لتحسني  ،جتماعية والسياسيةخالل مؤسسات الدولة االقتصادية واال
 .تنمية مستدامة تصب يف مصلحة الفقراء إلحداثالرتتيبات املؤسسية 

ينبغي حتقيقها للتصدي ملخاوف الفقر  أساسية برنامج البنك الدويل إلدارة احلكم أربعة أهداف حددوقد      
حتسني اخلدمات األساسية، توفري الفرص االقتصادية اليت  اهتم من خاللني قدر متكني الفقراء، حتس وتتمثل يف 

 .توفري األمن من الصدمات االقتصادية ومن الفساد واجلرمية والعنفوأخريا الوصول لألسواق،  يف همتساعد
 

من احملتمل فاملشاركة يف العمليات السياسية واإلدارية  :بناء القدرات من خالل التمكين وتعزيز المشاركة  -2
أن متّكن الفقراء من توجيه النقاش، والتأثري على السياسات، واألولويات يف امليزانية وتصميم الربامج وكذا توفري 

متكن الفقراء من املشاركة  آلياتتصمم  أنكانت مهتمة هبذا فينبغي عليها   إذافالدولة  ،اخلدمات األساسية للفقراء
  1.ةلقرارات املتعلقة باخلدمات األساسييف صنع ا والتأثري أصواهتم وإمساع

احلكم احمللي يساعد على منح الفقراء فوترتبط مشاركة الفقراء بشرط حتقيق الالمركزية للمؤسسات السياسية،   
 ، وكذا توسيع فرصهم يف التمثيل السياسي على املستوى احمللياكرب للتعبري وتعبئة شواغلهم األكثر إحلاح  أفرصة 

فقد استطاعت . يف سياسات احلكومة التأثريبوجود منظمات جمتمع مدين قوية وقادرة على  مراألويتعزز هذا 
زيادة –صوت الناس " ـمشروع مسي ب إطالقمن  2111مثال  عام  أوكرانياجمموعة من منظمات اجملتمع املدين يف 

 مت قدو  ،احلكومة عمل على والتأثري الشأن العام يف بفعالية االخنراط العامة من متكنيهدف إىل " -مشاركة اجلماهري
 احلياة هتم واليت بتقدمي اخلدمة املرتبطة العاجلة املسائل واملشاكل على وركز البلديات على صعيد املشروع هذا تنفيذ

 توظيف إىل من منظمات اجملتمع املدين االئتالف هذا دوعم   ،الفساد خماوفهم من السّيما احملليني، اليومية للناس

 وجودة أداء املواطنني يف لرأي مسح وإجراء االستماع العلنية جلسات قبيل من إشراك املواطنني آليات نم العديد

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

                                                   
1

 .212: ، مرجع سابق، ص1223برنامج األمم المتحدة، تقرير التنمية البشرية لعام  
2

من  بطاقات اإلفادة هي عبارة عن نوع من االستبيان تقدمه منظمة المجتمع المدني إلى المواطنين ألجل تقييم جودة خدمة عمومية ما أو مجموعة 

 .لخدماتا
3

 .32: منظمة الصحة العالمية، مرجع سابق، ص 
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بأهنم غري مستبعدين وبإمكاهنم  امهاشعر يالفقراء ثقة بأنفسهم، و  انحمياملشاركة التمكني و  أن إىل ذلك أضف    
، وسوف نتطرق بشيء من التفصيل يف مباحثنا سامهة يف حتقيق رفاهم وأمنهم، وكذا املسامهة يف تنمية بالدهمامل

 . القادمة ملسامهة كل من التمكني واملشاركة يف التخفيف من الفقر
 

ة املادي الفرص أمهية إتاحة على بانتظام الفقراء يؤكد :بناء القدرات من خالل تحسين الخدمات األساسية -1
 الالزمة واألسواق والكهرباء، واالئتمان، والطرق، توفري الوظائف، هذا ويعين، من خالل توفري اخلدمات األساسية

 الصحية احلالة تستند إليها اليت الصحية واخلدمات ومرافق الصرف الصحي، واملدارس، واملياه، منتجاهتم، لبيع

 احلال بالنسبة وكذلك. الفرص إلتاحة األمهية بالغ الشامل والنمو االقتصادي ،للعمل األمهية البالغة واملهارات

 للفقراء املتاحة الفرص وزيادة توسيع يف األمهية األسواق بالغة إصالحات تكون أن وميكن ،النمو نوعية أو لنمط

 يةعال درجة من تعاين اليت اجملتمعات ويف. احمللية واهليكلة املؤسسية األوضاع اإلصالحات تعكس جيب أن ولكن

الفقراء  أعداد ختفيض يف سريع تقدم خاصة لتحقيق أمهية ذات اإلنصاف درجة زيادة تعترب املساواة، من عدم
 الفقراء استقاللية زيادة إىل األسواق إىل الوصول األصول وإمكانية توفري خالل من الفرص إتاحة تعزيز ويؤدي

 أنه كما ،واجملتمع الدولة يف مواجهة املساومة ىعل قدرهتم تقوية طريق عن القوة أسباب من وبالتايل متكينهم

وهنا تلعب الالمركزية  ،املناوئة للصدمات خمففا عامال يعترب األصول من رصيد كاف وجود ألن انظر   األمن، حيّسن
 .يف االستجابة بشكل أفضل لالحتياجات ذات األولوية بالنسبة للفقراء ألسباب سيتم تناوهلا الحقا هاما   ا  دور 
 اليت األساسية ومرافق البنية واألراضي البشرية األصول بناء ملساندة الدولة إجراءات تتخذها هذا ويتطلب      

وجودة اخلدمات األساسية على الصعيد  استخدامها، ولتحسني تغطية وكفاءة هلم يتاح اليت أو الفقراء ميتلكها
ماعات احمللية، ميكن التنبؤ هبا، قصد وضع الرتتيبات احمللي فان احلكومة حتتاج إىل ختصيص وتوفري موارد كافية للج

مواقف خمتلف مستويات احلكومة من خالل إطار قانوين الالزمة لتلبية احتياجات املواطنني، كما ينبغي تعزيز 
ومن املهم  .لتسوية النزاعات بني االختصاصات املقدمة للخدمات السيما تلك اليت تقدم اخلدمات االجتماعية

دوار اليت تؤديها خمتلف مستويات احلكومة، وهذا ما يتطلب توفري الرتتيبات اهليكلية القادرة، واملوظفني تعيني األ
ولتمكني الفقراء من خدمات أفضل البد من معاجلة املمارسات  .املتحمسني، واملعينني على أساس الكفاءة

 1.ء أو إعفائهاوفرض رسوم اقل على اخلدمات ذات األولوية بالنسبة للفقرا ،التمييزية
 

يف حتديد وتطبيق القواعد  ا حموريا  تلعب الدولة دور   :بناء القدرات من خالل توفير فرص الوصول لألسواق -3
اليت حتكم الوصول إىل األسواق، واليت حتد من التمييز واإلقصاء االجتماعي الذي يبقي الفقراء خارج سوق 

كثري من األحيان إىل مضايقات من قبل مفتشي الضرائب   العمل، واألراضي واالئتمان، فالفقراء يتعرضون يف
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 

                                                   
1
 N. Girishankar, and other, op cit, p:07. 
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جراء إصالحات قانونية وتنظيمية هتدف إىل تعميق األسواق، وإعادة النزاهة للجان التفتيش احلكومات إ
والضرائب، والعمل جبدية على نشر املعلومات للفقراء عن إمكانية التوظيف، وملكية األصول، واحلصول على 

 .االئتمانات وغريها
 

ويقصد : ن الفساد والجريمة والعنفبناء القدرات من خالل توفير األمن من الصدمات االقتصادية وم -1
تقوية  أو هذا التعرض خماطر ختفيض طريق عن وذلك املعاكسة للظروف الفقراء تعرض تقليلو األمن  تعزيز هبا

وعادة ما تتمثل يف  ضعف االقتصاد الكلي الذي يؤثر على كافة الفعاليات . املخاطر هذه جماراة يف آلياهتم
لنسبة للفقراء، كما يتضح من الضريبة التنازلية اليت يفرضها التضخم، والعجز االقتصادية، ولكن مكلف أكثر با

املوازين املصطنع، والنفقات املبالغ فيها على الصفقات العامة، والفساد، وحصيلة الضرائب سعر الصرف 
 .املضاعف، القيود التجارية اليت تعمل على زيادة الفساد

هاك حقوق امللكية هو أمر يتكرر يف حياة الفقراء، عندما ال يتم محاية باإلضافة إىل أن فقدان العمل أو انت   
حقوق ملكية املواطنني الفقراء، أو حىت االعرتاف هبا يف بعض األحيان، وعدم اليقني الناجم عن ذلك يولد 

خرى مني االجتماعي واخلدمات األساسية األأمثبطات قوية لرتاكم األصول، إىل جانب األحكام اليت توفر الت
 .مثل الرعاية الصحية، والتدريب املهين، الذي حيد من الضعف على جبهات متعددة

ا ما يكون ميثل ا للفقر، وغالب  ا رئيسي  ويف كثري من اجملتمعات، التعرض للجرمية والعنف والفساد يشكل بعد     
ذه األشكال من العمل القلق الذي يعرب عنه بقوة الكثري من الفقراء، وميكن للحكومات أن تعمل حملاربة ه

التعسفي عن طريق إجياد ترتيبات وفتح األبواب لنظام العدالة ومكافحة العنف واالستغالل من قبل الشرطة، ويف 
مثل هيئات تسوية املنازعات اليت تكون اقل تكلفة وأسرع من نظم  بعض األحيان ميكن أن يكون هناك بديال  
كن الفقراء من كتابة تقرير سواء علنا أو إدخال األساليب اليت متَ احملاكم التقليدية، وميكن للحكومات أيضا 

 .جمهول على سلوك املوظفني العموميني
 واإلعاقة املرض وكذلك القاسي والطقس املناخية، التغريات من خماطر باإلضافة إىل هذا ينبغي توفري األمن    

 1.هرة الفقرا رئيسية لزيادة تفشي ظاتعد هي األخرى أسباب  واليت . وغريها
    

 .التقليل من الفقر ألجلمكافحة الفساد : الثالثالمطلب 
 اإلنسانانتهاكات حقوق  إىلتؤدي  أنالتنمية، فمن شأن تفاقم هذه الظاهرة  يف وجه حتقيق عائقا  يعد الفساد   

 املبذولة اجلهودري حيث تشة الفقر، أالتخفيف من وط إىلالربامج اهلادفة  وإعاقةوعدم احرتام السلطات الدستورية 

 السياسية التغيريات إلحداث تسعى اليت للبلدان يشكل عقبة بالنسبة الفساد أن إىل الفقر من للحد حاليا

ً   الفساد املنشودة لتنميتها، ويعترب واالجتماعية واالقتصادية  يؤثرفهو الدول  تلك خمتلف يف للفقر ونتيجة سببَا

                                                   
1

المياه بالشرق ستيفن تايلر، إدارة الطلب على المياه، الفقر والعدالة، سلسلة تقارير بحوث الطلب على المياه، المبادرة اإلقليمية إلدارة الطلب على  

 21: ، ص1221كندا،  ديسمبر األوسط وشمال إفريقيا، 
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 ووضع القرار، صنع االحنرافات يف بسبب التنمية مبادرات أصل يف نيوالقطاع اخلاص، واملواطن احلكومات على

 حتقيق مكاسب هبدف هلا املوكلة استخدام السلطة الفاعلة اجلهات هذه تسيء عندماف ،امليزانيات، وعملية التنفيذ

 جيدو  ،عنياملنتف إىل أيدي لتذهب العامة املوارد املواطنني وإهدار مشاركة عدم على يعمل الفساد فإن شخصية،

 .حيتاجوهنا اليت اخلدمات على احلصول أوالدولة  من دعم ودون سلسلة الفساد هناية يف خاسرين أنفسهم الفقراء
    

  .عالقة الفساد بالفقر:  أوالا 
 .  التايل عالقة الفساد بالفقر، وكيف يؤثر الفساد على زيادة مستويات الفقر املخططيوضح لنا    

 الفساد بالفقر ابطرو (: 3-3)رقم  المخطط

 
 . 11:، ص2442، نيويورك، ديسمبر "مكافحة الفساد من اجل الحد من الفقر" برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، الفساد والتنمية : المصدر

 
      

من  احلكم، ويثبت كالَ  ومها منوذج االقتصاد ومنوذج .ثر الفساد على الفقرأهناك منوذجان مفيدان يف فهم     
مرتبطة  وأخرىالفساد يفاقم ويزيد الفقر نتيجة عوامل معقدة ومتداخلة تشمل عوامل اقتصادية  أنالنموذجني 

 .باحلكم الرشيد
الذي  األمرعلى عوامل النمو االقتصادي،  تأثريهالفساد يؤثر على الفقر من خالل  أنيظهر منوذج االقتصاد     

فهو حيول االستثمار احلكومي عن اخلدمات القيمة بالنسبة للمجتمع كالتعليم . يات الفقريؤثر بدوره على مستو 
ن ويقلل من جودهتا، أل األساسيةوالرعاية الصحية، ويضعف فرص احلصول على اخلدمات مبا فيها خدمات البنية 

ة جدا للمتورطني فيها العموالت اخلفية يف اجملاالت ذات الصلة، مثل مشرتيات املعدات، عادة ما تكون مرحب
 واألطرمن غريها من خالل تشويه السياسات  أكثرن تستفيد أالفساد يسمح لبعض الفئات ب أنذلك  إىل أضف

ذات الدخل املنخفض تنفق حصة كبرية من دخلها على  األسروجيعل الفساد . االقتصادية والقانونية املتصلة هبا
ويقع عبء الفساد الصغري  ،املرتفع أوذات الدخل املتوسط  سراألما تدفعه  األحيانالرشاوي، تفوق يف بعض 

بشكل غري متناسب على الفقراء، كما يعوق الفساد تقدم نظام الضرائب، ويزيد من عدم املساواة يف الدخل 
 .، وكل هذه اآلثار تعود سلبا بالدرجة األوىل على الفقراء نظرا حملدودية مواردهم وخياراهتموالثروة

 الفســاد      الفـقر

يضعف من قدرة احلكومة على 
 االستجابة الحتياجات الناس

حيد من النمو االقتصادي ويفاقم 
 عدم املساواة
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الفساد يؤثر على الفقر من خالل بسط نفوذه على مؤسسات احلكم، واليت تؤثر  أنج احلكم فيؤكد منوذ  أما   
وسيادة نه يضعف املؤسسات السياسية، أ إذفالفساد يقلل من قدرة احلكم،  .بدورها على مستويات الفقر

ت يف القطاع العام واخلاص واجلماعات ذات النفوذ، والشركا األفرادالقواعد عن طريق قيام  إطارالقانون، ويشوه 
على تشكيل القوانني، واملراسيم واللوائح والسياسات لبلداهنم، واليت ختدم مصلحتهم وتضر مبصلحة  بالتأثري
يقلل من جودة اخلدمات والبنية احلكومية ن هذا النموذج أإىل ذلك  أضف، املواطننيمشاركة حتد من و  ،1الفقراء

ا عن تلبية لى تقدمي خدمات عامة عالية اجلودة، وحيول االستثمار العام بعيد  ويقوض القدرة املؤسسية للحكومة ع
 األمرالسالمة والصحة،  بأنظمة، ويضعف االلتزام األموالا على مشروعات رؤوس املصلحة العامة وجيعله منصب  

 .سوءا اءالذي يزيد الفقر 
 

 .الفساد على الفقراء آثار: اـا ثاني
غري مباشرة، وقد  أولفساد يؤثر على الفقراء بشكل كبري، سواء بطريقة مباشرة ا أنهناك اتفاق واسع على   

يضر الفساد بالفقراء يف البلدان النامية على حنو غري من منظور اقتصادي واجتماعي وسياسي، و  اآلثاروصفت 
قرا، من خالل ألنه يؤثر على حياهتم اليومية بالعديد من الطرق املختلفة، ومييل إىل جعلها أكثر ف. متناسب

حرماهنم من نصيبهم العادل من املوارد االقتصادية واملساعدات املنقذة للحياة، ومن اخلدمات العامة األساسية 
غري قادرين على دفع الرشاوى، ويزيد من صعوبة تلبية احتياجاهتم األساسية مثل تلك املتعلقة بالصحة  ألهنم

لذا . عات املختلفة يف اجملتمع، ويغذي عدم املساواة والظلم، ويعرقل النمووخيلق التمييز بني اجملمو . والغذاء والتعليم
  2.عقبة رئيسية أمام حتقيق االستقرار االقتصادي واالجتماعي وحىت السياسي فهو يشكل

من هذه الدراسة  األوليف الفصل  إليهااليت مت التطرق  واإلنفاقالفساد على النمو واالستثمار  آلثار وباإلضافة   
 3:املتمثلة يف النقاط التالية األخرى أآلثاربعض  إضافةا على الفقراء، ميكن تنعكس سلب  حتما سواليت 

 

 على أساس العامة املنافع كلما وزعتف: االجتماعية الخدمات من مستوى أدنى على الفقراء حصول  - أ

 التقاعدية املعاشات يف توزيع روعاملش غري للسعر نظام فاستخدام .ذلك من الفقراء وعاىن إال   الدفع، على القدرة

 على يصح كما الرسوم املشروعة على ويصح هذا ،الدفع عن العاجزين سيحرم والصحة العام والتعليم والسكن

 .قائما يظل املشكل أن غري ،سبيل الرشوة على مشروعة غري بصورة املدفوعة املبالغ
 

                                                   
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.     

3
-11، ص ص 2111الفساد والحكم الرشيد،  نيويورك ،  3ري وإدارة الحكم،ورقة مناقشة رقم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، شعبة التطوير اإلدا 

11. 

http://www.u4.no/document/literature/gtzfightingpoverty.pdf
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ففي : الفقراء تساعد التي للمشاريع ساسيةاأل الهياكل استثمارات الموارد العام، وتفادي إدارةسوء  - ب
كالدفاع  االقتصادية من وجهة نظر هذه احلكومة األولويةحكومة فاسدة ختصص املوارد العامة للمشروعات ذات 

 األولويةا عن النفقات ذات قد مينح املزيد من فرص الرشاوي، بعيد   املال، ما رأسومشروعات البنية التحتية كثيفة 
تتجه االستثمارات احلكومية حنو املشاريع اجلديدة  األسبابراء كالتعليم والصحة، والتشغيل، ولنفس بالنسبة للفق

 من ترميمها وصيانتها للتسوس والتدهور بدال   األخرىوترتك الطرقات القائمة واملستشفيات والبنية التحتية العامة 

 اتوجيه   للفقراء موجهة املشاريع قد تكون ذلك، على وعالوة ،1اجلهات املستهدفة  إىلالنفقات  أيضاوقد ال تصل 
 واملنح املعونة وقروض الضرائب وستغطي ،الفساد دخل من ال يزيد هذا اهلدف أن اعتبار على حمكم، غري

  .افقر   أشد هم من منها يستفيد مشاريع يف استخدامها بدل هذه املشاريع تكاليف

 وغري املباشرة أشكاله جبميع الفساد نأ على. 1220 لعام دالفسا مدركات مؤشر يؤكد اإلطارويف هذا        
 نطاق وعلى .العامة املوارد إدارة وتساء الفقراء حق ُيسرق عندما اخصوص   الفقر، حدة زيادة على يساعد املباشرة

 جتماعيةواال االقتصادية التباينات وزيادة اقتصادي مجود إىل املطاف هناية يف الكبري الفساد يؤدي أن أوسع، ميكن
 جلمع املنخفضة والقدرات عامة خدمات لتوفري املرتفعة التكاليف يف وقت واحد جتتمع عندما الوقت، مع

 الفساد أن وعلى ،فقر ا األشد تعترب اليت الدول يف والفقر الفساد بني قوية عالقة وجود على التقرير ويؤكد .ضرائب
 الفرص على احلصول يف احلق ضياع إىل األمر يصل حني مشولية أكثر ويكون املوارد ختصيص سوء عن ينجم

 من الرغم على" التقرير صدور مبناسبة "البيل هوجيت" الدولية الشفافية منظمة رئيس وقالت. بعدالة واحلقوق
 عمله ينبغي مما الكثري هناك أن تبني اليوم نتائج لكن الفساد ملكافحة ولوائح قوانني وضع يف التقدم من عقد مرور
 ."العامل يف املواطنني أفقر حياة يف مغزى ذو حتسنا نرى أن قبل

 

 نسبة تزداد ،بصورة كبرية الفساد انتشر فإذا: أقل لخدمات أو أثقل ضريبي لعبء الفقراء مواجهة - ت

 من احلال وبطبيعة ،الضرائب جلباة الرشوة والثروة لدفع القوة ميلكون ال من املفروضة على اإلمجالية الضرائب

 امللزمون يقرر أن ذلك على النتائج املرتتبة من تكون وقد .دخل واعد مصدر الفقراء أفقر يكون أالَ  املرجح

 جهة ومن ،يضبطوهم أن الضرائب جباة يستطيع ال حيث النظامي املسترت االقتصاد غري إىل التحول بالضريبة

وعجزها  الدولة تقلصيف  ستتجسد الفاسدة الصفقات حصيلة فإن الضرائب، دفع عن إذا عجز الفقراء أخرى
  .اخلدمات من العديد توفري عن

النفوذ  أصحاباليت حيصل عليها  ةالضريبي اإلعفاءاتالضريبية والناتج عن  اإلدارةارتفاع الفساد يف  أنكما      
يعمل على حرمان خزينة الدولة من عائدات  ،مقابل دفعهم للرشاوي األعمالمن مسؤولني حكوميني ورجال 

ما ينتج عنه  عون دفع الرشاوي من الفقراء سد تلك الفجوة من التمويل، وهوييستط مل من الوحي ،الضرائب

                                                   
1
N. Girishankar, and other, op cit, p:3   
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تزيد الفجوة بني الطبقة الفقرية والغنية، وتتسع قاعدة الفقر من خالل حتول  إذ .زيادة تفاوت الدخل أيضا
  1 .اشد فقرا ألفرادتحولون املشاريع الصغرية وغري القادرين على دفع الرشاوي إىل فقراء، والفقراء ي أصحاب

 

 صغار املنتجني من هم من الفقراء فالعديد :مواتية غبر ظروف في لمنتجاتهم الزراعية الفقراء بيع   - ث

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

 للموظفني ويكون .مناسب غري وضع يصبحون يف املزارعني فإن عينة،م جغرافية مناطق يف احتكارات حملية

 .شخصية مكاسب استخالص يف االحتكارات الستخدامها تلك خلق إىل يدفعهم حافز املرتشني
 

املشاريع الصغرية الذين  أصحابا ما يؤثر على فالفساد كثري  : الصغيرة المحلية المؤسسات نمو من الحد  - ج
، وهو ما يتسبب يف اإلجراءاتفني العموميني يف مقابل االستفادة من مزايا تسهيل رشوة املوظ إىليضطرون 

املشاريع والصفقات اجلديدة  أنبعض املشاريع للتوقف عن العمل بسبب  تضطر، كما قد اإلنتاجارتفاع تكاليف 
 يرتكهمتثمار و جيعلهم يعزفون عن االس الذي األمروهو  ،بسبب رشوهتم للمسؤولني األثرياءدائما يفوز هبا 

يف  الفقراء من يتمركز العديد البلدان بعض ففي ،من غريهم أكثر يتخبطون يف الفقر، وهلذا يضر الفساد بالفقراء
 من براثني اإلفالت قدرهتم على بشدة وقد تتقيد ،صغرية جتارية مؤسسات على ويعيشون املناطق املعزولة نوعا ما،

 وهذا الفساد. والضرييب احلكومي التنظيمي اجلهاز فساد بسبب ذلكو  تلك املؤسسات استخدام خالل من الفقر

 على أو عمومية صفقة على من سيحصل الرشوة حتدد وقد ،النمو على قدرهتم من وحيد يقصيهم أن شأنه من
 حتويال   الرشوة متثل وعندها ،الفساد الحتمال مراعاة األساسية دون الشروط حتدد عندما تتم خصخصتها، شركة

 . املرتشي جيوب املوظف وخزانة احلكومة إىل الفائز أرباح من غملبال

بيئة صحية واقتصادية مواتية لالستثمار، وهو  إنشاءيعيق  ألنهالفساد خيلق االقتصاد ذو التكلفة العالية  أنكما 
 .ضروري للفقراء للعمل والقيام مبشاريعهم التجارية البسيطة أمر

 

ا مع تقدمي حيدث الفساد متزامن   أنفمن املمكن  :بعيدا عن المستهدفينتحويل المعونة الخاصة بالفقراء   - ح
ا املعونة وتوزيع املساعدات، كأن يتم اختيار املشاريع واالستثمارات القطاعية يف البلدان املتلقية للمعونات بعيد  

ة، ما يعمل حتت قيادة فاسد أوفاسدة  ألنظمةتقدم تلك املساعدات  أن أووحاجيات الفقراء،  أولوياتعن 
يؤثر يف  ، مااملستهدفنيا عن على تغذية التجاوزات واالختالسات، وحتويل نسبة كبرية من تلك املساعدات بعيد  

ا ما املساعدات غالب   أصبحتوهلذا . النهاية على املوارد احمللية للبلد ويثبط اجلهود احمللية والدولية للحد من الفقر
اقتصادية وسياسية ومكافحة الفساد وإفضاء  إصالحات بإجراءاملاحنة  تكون مشروطة من قبل الدول واهليئات

ابعد من  إىل األخريةعن العمليات املمولة من قبلها، وذهبت هذه  اإلفصاحاملزيد من الشفافية يف توزيعها ويف 

                                                   
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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تقوم بتقدمي مساعدات مالية لدعم اطر السياسات احمللية وجهود  أصبحتذلك يف بعض احلاالت حيث 
  1.حة الفساد داخل البلدان املتلقية للمعوناتمكاف

 

ا ما جيرب الفقراء على بسبب املسؤولني الفاسدين حيث كثري   :الفساد يعرض حقوق ملكية الفقراء للخطر - خ
تعويض، لغرض استخدامها يف مشاريع التنمية العمومية واليت  أيبدون  أراضيهماخلروج من منازهلم، والتنازل عن 

من التفاوت  ما يدفع خللق املزيد وهو ،2النفوذ واملقدمني للرشاوي أصحابحتت رعاية  ياناألحتكون يف بعض 
 .يف الدخل

 

الرشاوى ويستخدموهنا  واملرشحون على السياسية األحزاب حتصل أخرى، حاالت يف: شراء أصوات الفقراء - د
 فعال متثل فإهنا واملشروع الفعال للحكم الرشاوى وصفة تلك تكون ماقلَ  أنه ورغم. أصوات الفقراء شراء يف

الساسة  كان إذا بالناخبني يضر احلمالت متويل يف الطريقة هلذه العام أن األثر غري. للموارد حتويال توزيعيا
 هلم يكون غري أنه كمجموعة يعاين الفقراء وقد ،املاحنني كبار إلرضاء مردودية ليس هلا مشاريع يؤيدون املنتخبون

 .الرشوة قبول إىل يدفعهم حافز ذلك مع
، على األعمالوممثلي الشعب من مصادر خاصة كالشركات ورجال  األحزابومن جهة ثانية يعمل متويل    
املزايا اليت يتمتع هبا هؤالء املسؤولني عند فوزهم باالنتخابات، حبيث يتحولون ملوظفني لتلبية مطالب  إلغاء

من  واإلعفاءقوانني التخفيض  إقرار) السياسات املنتهجة املمولني، ومدافعني على مصاحلهم، من خالل القوانني و 
ما ينجر عنه يف النهاية تلبية ...( الضرائب، قوانني تزيد من االحتكار وحتد من املنافسة، قوانني لتمليك العقارات

  3.مصاحل تلك الفئات على حساب مصاحل الفقراء
 : يف اجلدول التايل الفساد على الفقر آثار أهمميكن تلخيص و
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
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   

http://www.reliefweb.int/rw/lib.nsf/db900sid/ASAZ-7HEDBS/$file/TI_Apr2008.pdf?openelement
http://www.jese.du/research/pdfs/01-0458-E
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 على الفقر الفساد آثار( 2-3)الجدول رقم 

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

 

مة على الفقر، تتمثل يف خفض االستثمار والنمو، وختفيض للفساد عواقب وخي أنفمن خالل اجلدول نالحظ 
على هيكل  أيض ا تأثريه، وكذلك األساسيةحصة الفقراء من هذا النمو، واحلد من فرص احلصول على اخلدمات 

 .وسيادة القانون اإلنسانالدميقراطية وحقوق 
وزيع الدخل، ويستمر التفاوت يف توزيع ملكية ففي البيئة اليت ينتشر فيها الفساد ترتفع فيها عدم املساواة يف ت    

، ويسود عدم التكافؤ يف (على التعليم اإلنفاق ختفيض)املال البشري  رأس، وتنخفض االستثمارات يف األصول
الفساد على هذا فحسب، بل  آثاركالصحة والتعليم وغريها، وال تقتصر   األساسيةفرص احلصول على اخلدمات 

 .، واستبعاد الفقراء وهتميشهم، وتقويض الدميقراطيةاإلنسان انتهاك حلقوق أيضاتشمل 
الفقراء، جيب النظر  ألجلنه حىت تكون اسرتاتيجيات مكافحة الفساد فعالة أإىل  األخرينشري يف  أنويبقى لنا    

ادية الذي يتيح الفرص للمواطنني مبا فيهم الفقراء من املشاركة يف احلياة االقتص األوسععن كثب يف السياق 
مصلحة يف مكافحة الفساد وليس ضحايا  كأصحابواالجتماعية والسياسية، حبيث ينبغي النظر إىل الفقراء  

فقط، كما ينبغي العمل على احلد من عدم املساواة يف توزيع الدخل، وكذا حماربة االستبعاد والتهميش هلذه الفئة 
 .من اجملتمع

 
 
 

 الفــقر تأثير الفساد على 
 
 

 انخفاض االستثمار والنمو لصالح الفقراء

 .انتهاج سياسات اقتصادية خاطئة بسبب املصاحل الشخصية -

 .تشويه عملية ختصيص النفقات -

 .غياب سيادة القانون وحقوق امللكية -

 .وجه تطوير القطاع اخلاص عقبات السياسات احلكومية يف -

 .احتكار القوانني واحلد من تطوير السياسات لغرض احلفاظ على مصاحل الشركات القومية -
 
 

 حصة الفقراء قليلة من النمو

 .استيالء خنب الدولة على السياسات احلكومية -

 .إعاقة التقدم والرتاجع يف النفقات  واالستثمارات العمومية -

 .لدخلعدم املساواة يف توزيع ا -

 .التخصيص السيئ للموارد  -

 .ارتفاع مستوى الضرائب على املشاريع الصغرية للفقراء بسبب الفساد -

 
 ضعف الحصول على الخدمات العامة

 استيالء النخب وأصحاب املصاحل على اخلدمات املخصصة للفقراء  -

 .غريهاارتفاع وانتشار الرشاوي  يفرض ضريبة على اخلدمات األساسية كالتعليم والصحة و  -

نقص الرعاية الصحية وانخفاض المستوى 
 التعليمي

 .اخنفاض تراكم  رأس املال البشري -

 .اخنفاض نوعية التعليم والرعاية الصحية -
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 .قرلحد من الفاالالمركزية و  :الثانيالمبحث 
، ملا حتققه من تعزيز إلجناحه أساسية أداةتعترب  أهناقضايا ومميزات احلكم الراشد، كما  أهمتعد الالمركزية من   

فهي . القطاع اخلاص يف سياسات احلكم والتنمية أوومنظمات اجملتمع املدين  لألفرادللدميقراطية واملشاركة سواء 
 يفاجملتمع احمللى من املشاركة الفعالة واحلقيقية  يف املواطننيمتكني  اميكن من خالهل اليتالنظم  أهمحد أ تعد اليوم

احمللية  التنميةحتقيق  مكانيةإبميكن القول  نه بدون تطبيق سليم لالمركزية الأإدارة الشئون العامة احمللية، كما 
عدد  تناميوخاصة مع ظل عجز احلكومة املركزية عن الوفاء بكافة احتياجات اجملتمع  يفاملستدامة، السيما 
 وبدون تلك الالمركزية ال أخرىسوء استغالل املوارد الطبيعية والبشرية من ناحية  أووندرة  ،السكان من ناحية

ملشاركة باتسمح للجمهور  اليت اآلليات تتيح الالمركزيةف ،احلديث عن سياسات كفؤة للحد من الفقر أيضاميكن 
 أنكما ،  صاحل اجملتمع ممثلة يف هياكل صنع القرار يف احلكومةمن تكون أ الذي يضمنطار اإلو  ،يف عملية احلكم

توليد و  ،زيادة كفاءة الضرائببسمح ي، ميكن أن واحمللية اإلقليميةبعض السلطات واملسؤوليات إىل املستويات  نقل
ومن  ،1الكافية للمواطنني إجياد بيئة مواتية لتوفري اخلدمات العامة إىل باإلضافة ،اإليرادات احمللية وترشيد النفقات

 .لتحقيق التنمية هبا اأساسي ايف الدول حنو الالمركزية مطلب إصالحات إلجراءهنا كانت الدعوة 
 

 .، أنواعها ومحدداتهاالالمركزية، مفهومها: األولالمطلب 
اليت على  اهتاتنوعت حمددتعد الالمركزية مطلبا أساسيا من مطالب حتقيق احلكم الرشيد، وقد اختلفت تعاريفها و 

 . أساسها تعمل الالمركزية لصاحل الفقراء
 

 .مفهوم الالمركزية: أوال
كثرية  صناعية دول به تأخذ حيث .املعاصر العامل على اجلديد باملفهوم ليس احمللية اإلدارة يف الالمركزية مفهوم   
 اقتصاد حنو توجهها لتعميق يةأساس كخطوة املركزي بالنظام الشرقية أوروبا دول أخذت كما ،طويلة عقود منذ

 مدفوعا الالمركزي التوجه جاء فقد آسيا شرق جنوب ىف أما ،األوريب لالحتاد االنضمام مبتطلبات السوق واإلبقاء

 . السكان من أوسع لقطاع العامة اخلدمات تقدمي حتسني باحلاجة إىل

تنظيم القطاع  إعادةجمموعة واسعة من  هناأفقد عرفها البنك الدويل على  ،وقد وردت عدة تعريفات لالمركزية   
 أوالسلطات احمللية والوسيطية،  إىلنقل السلطة واملسؤولية يف الوظائف العامة من احلكومة املركزية  إىلالعام، تشري 

 .القطاع اخلاص أو/وكاالت حكومية شبه مستقلة و
 احلكومة املركزية من العامة اخلدمات ميتقد ومسئولية سلطة حتويل عملية أهنا مبسطة على بصورةكما تعرف     

 .اخلاص القطاع إىل أو مستقلة شبة حكومية هيئات أو احلكومية احمللية املستويات إىل

                                                   
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. 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/cafrad/unpan006269.pdf
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وكان وراء تبين سياسة الالمركزية عدة دوافع امهها السعي وراء احلرية السياسية االقليمية وتسوية النزاعات وضغوط 
رار، اىل جانب طلب العدالة والكفاءة يف اخلدمات العامة احمللية بعد ان مت اعتماد املنافسة العاملية، وحتقيق االستق

تغيريات رئيسية يف اسرتاتيجيات التنمية يف العديد من البلدان، حني الحظت عدم الكفاءة يف إدارة وتقدمي 
اجلودة والكفاءة واملساواة  اخلدمات العامة، وعدم عدالة التوزيع، فانتهجت الالمركزية أمال  منها يف حتسني مستوى

 .يف تقدمي اخلدمات العامة
 

 .الالمركزية أنواع: نياثا
 .وإداريةرئيسية، سياسية ومالية  أنواعتقسم الالمركزية إىل ثالثة 

سلطات التشريع والقضاء  أيوهي اليت تقوم على توزيع السلطات السياسية، : الالمركزية السياسية -2
الواليات املكونة هلا، وبالتايل فان نظام الالمركزية السياسية  أوملركزية والدويالت ولة اد، فيما بني الواإلدارة

حيث ( املركبة) ةاالحتادييف الدول  إاليكون متصال بالتنظيم الدستوري للدولة، والالمركزية السياسية ال تكون 
يف  ت تشريعية وقضائية وتنفيذيةسلطا األعضاءالدويالت  أواملقاطعات  أومتارس اهليئات املنتخبة يف الواليات 

، وتفقد األعضاءبالدويالت  الفيدراليةوينظم دستور الدولة عادة عالقات احلكومة . الذي متثله اإلقليمحدود 
شخصيتها املعنوية يف جمال السياسة اخلارجية، ويف جمال القوات  راليةدالفياملقاطعات املكونة للدولة  أوالواليات 

مظاهر السيادة يف اجملال الداخلي، وتعترب  الفيدراليةولكنها تتقاسم مع احلكومة  املسلحة، وصك العملة
كندا والربازيل واهلند هبذا   وتأخذبالالمركزية السياسية،  أخذتالدول اليت  أوائلمن  األمريكية ةاملتحدالواليات 

 1.العربية املتحدة اإلماراتالنظام ويف الدول العربية توجد فقط دولة 

وحتدث عندما يتنازل املستوى األعلى عن سلطاته يف عملية املوازنة والقرارات املالية :  كزية الماليةالالمر  -1
للمستويات األدىن، ويف هذه احلالة تعطي الدولة احلكومات دون القومية السلطة للقيام بوظائف معينة وزيادة 

 أو إلغاء تلك السلطة املخولة للحكومات املوارد وفقا لقواعد واضحة، مع احتفاظ السلطة املركزية حبق تغيري
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
 

مني اخلدمات واملنافع العامة من أومسؤولية ت سلطة صنع القرار واملواردوهي نقل : الالمركزية اإلدارية -3
قد تكون ممثلي احلكم احمللي، ويف هذه احلالة يقود احلكم احمللي  ،2أدىن أخرى إىل مستويات احلكومة املركزية

وقد تكون أجهزة عامة يف نطاق الوحدات .  ممثلون منتخبون وحياسبون جزئيا أو كليا أمام املنتخبني احملليني
حمللية، ويف هذه احلالة يتم نقل سلطة اختاذ القرارات احمللية من احلكومة املركزية إىل هذه األجهزة املعينة اجلغرافية ا

                                                   
1

تنظيم اإلدارة المحلية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، صفوان المبيضين، حسين الطراونة، توفيق عبد الهادي، المركزية والالمركزية في  

 .32-11، ص ص، 1222األردن، 
2

 حسين أبو رمان، دور البرلمان في تعزيز الالمركزية والتنمية اإلقليمية في األردن، دراسات بحثية وورشات عمل حول بناء قدرات المؤسسات 

 .122: ل العربية، مرجع سابق، صالبرلمانية وتعزيز مشاركة المواطنين في الدو
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، ومتثل اإلدارة احمللية يف هذه احلالة ذراع (احملافظ أو وايل الوالية) من قبل السلطة املركزية واملسؤولة أمامها 
 . ة تصرف حمدودة حول سبل تقدمي هذه اخلدماتاحلكومة املركزية لتوصيل اخلدمات وهي متلك حري

 

 

 .محددات الالمركزية لصالح الفقراء :اـا ثالث
سياسي وطين داعم  إطاروجود الالمركزية يف  ألجل اإلصالحالعوامل ذات الصلة يف تصميم وتنفيذ تتمثل    
املشاركة  لياتآو ؤسسات احمللية، االلتزام من النخب املركزية، والصالحيات املفوضة واملوارد، واملعلومات عن املو 

 .جمموعات أربعفهذه العوامل ضرورية لنجاح الالمركزية لصاحل الفقراء، هلذا سوف يتم حصر هذه احملددات يف 
 

عملية شفافة لالمركزية مبنية  بإقامةوتتمثل يف التزام النخب على مستوى احلكومة املركزية : الوظيفة السياسية -2
تكون السلطات احمللية قادرة  أن البداجملتمع، ولكي تكون الالمركزية يف صاحل الفقراء  أطرافعلى مشاركة كافة 

وعلى استعداد تام للقيام بذلك، وهو ما يتطلب حصول السلطات احمللية على موارد  اإلصالحاتعلى حتمل 
واسعة يف املسائل مستقرة، موثوقة، وبكمية كافية، واستثمارات يف القدرات البشرية احمللية وكذا صالحيات 

القدرة واالستعداد  هلاتكون  أنذلك ينبغي على احلكومات املركزية  إىل باإلضافة، واملوارد املالية والقانونية، اإلدارية
تعلقت باحلد من  إذاعلى مراقبة ورصد النزاهة واملساءلة عن تنفيذ السياسات على املستوى احمللي، والسيما 

كان هناك عدم املساواة يف القدرات واملوارد ما بني   إذااحلكومة املركزية يف حالة ما  تدخل أيضاالفقر، ومن املهم 
يكون هناك تدفق جيد للمعلومات بني احلكومة احمللية واملواطنني، ما يسمح  أن، كما ينبغي 1اجلماعات احمللية

  .هلم باملشاركة يف صنع القرار، ويف تعزيز متكني الفقراء وحتسني كفاءة احلكم
 

تقسيم واضح للمهام بني خمتلف اجلهات الفاعلة، وهو ما يتطلب  إىلهناك حاجة ماسة : اإلداريةالوظيفة  -1
لبعض البلدان النامية خاصة الفقرية منها، وبالتايل الالمركزية جيب  واإلقليميةبعض الوقت لتعزيز القدرات احمللية 

 إعداديف  أكثرقيق التنمية احمللية، ومتنحها صالحيات جل حتأا سلطات واسعة للهيئات احمللية من تفوض رمسي   أن
تقدم الدعم واملساعدة للسلطات احمللية يف  أنوهلذا ينبغي على السلطات املركزية . ميزانيتها وخططها التنموية

 مواطنيها، وهو ما فعلته مثال   أمامبناء مؤسساهتا وتعزيز قدراهتا لتكون جاهزة لتحمل مسؤولياهتا  ألجلالبداية 
عليه  أطلقالالمركزية السريع واجلذري حيث  إجراءختارت إ، و "التعلم باملمارسة" مبادرة  أطلقتاندونيسيا حني 

غالبا ما  نأل ،مستوى كاف إىلهنج االنفجار الكبري، ما ساعد على زيادة القدرات احمللية حىت ومل يتم التوصل 
، وهي قناع عام اإلدارةحبجة نقص القدرات واخلربة احمللية يف تربر احلكومات املركزية تدخلها يف السياسة احمللية 

 .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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حيوي، فحجم املوارد املالية للسلطة احمللية  أمرفحصول السلطات احمللية على موارد مضمونة : الوظيفة المالية -3
استطاعت حتمل مسؤولية  فإذالصاحل الفقراء،  اإلنفاقاملشاركة يف  هو العامل احلاسم الذي حيدد قدرهتا على

. سوف تنجح يف ختفيف الفقر فإهنا، ...(التعليم االبتدائي، الرعاية الصحية)املهمة للفقر  األبعادعلى  اإلنفاق
 يةغري كاف ناألحيايف بعض  ألهنااملالية للحكومات احمللية على الضرائب  اإليراداتتقتصر  أنوهلذا ال ينبغي 

خيلق تفاوت بينها، بسبب اختالف حصيلتها  أننه من املمكن ألتغطية مجيع اخلدمات العمومية احمللية، كما 
، ويف الوقت نفسه، فان متويل معظم النفقات احمللية من حتويالت احلكومة ألخرىومستويات النمو من منطقة 

ختفيض هذه  إىلبعض احلكومات املركزية  أ، فقد تلجحنو املركزية اإلصالحاملركزية قد خيلق تقويض لعملية 
التحويالت للحد من شرعية السلطات احمللية، وهو ما يتطلب من السلطات احمللية تنويع مصادر متويلها، وكذا 

 أصحابشراكات بني خمتلف  وإبرام، 1السعي للبحث عن مصادر من القطاع اخلاص لتوفري اخلدمات العامة
 لعام واخلاص ومنظمات اجملتمع املديناملصلحة من القطاع ا

 

 اإلشارةوحتسني السياسات املناصرة للفقراء، وجتدر  إلنشاءهو مبثابة نقطة دخول : دور السلطات المحلية -1
يف تنفيذها للسياسات املناصرة  واإلقليميةا يف متابعة السلطات احمللية ا هام  احلكومة املركزية تلعب دور   أن إىل

قيق الالمركزية ينبغي اختاذ التدابري اليت تسمح برصد التقدم احملرز يف حتسني االستهداف مجرد حتبللفقراء، ف
العام وتقدمي  اإلنفاقوالتوجيهية اليت تضمن متابعة التحقيقات يف  اإلدارية واإلجراءاتواملشاركة، وتقدمي اخلدمات 

 . اخلدمات

املؤسسي الناجح، ما  اإلصالحملساءلة اليت تعد دليل على على املستوى احمللي حتقيق ا أيضا  كما انه من املهم     
يف استخدام  إساءة أيكانت هناك   إذااجملالس للمساءلة  وأعضاءواملسؤولني  السياسينيميكن من استدعاء 

هذا، فان التزام السلطات احمللية بانتهاج سياسات مؤيدة للفقراء يواجهها حتدي الفئة  إىل وباإلضافة .2السلطات
الشفافية وحماربة الفساد، وهذا  إىل، اليت ال ختدمها السياسات الداعية (املصاحل الشخصية أصحاب)لية املقاومة احمل

 إىلاملؤسسية الرامية  لإلصالحاتيعين انه من الضروري على احلكومات املركزية املشاركة يف دعم السياسات احمللية 
تكون هناك تدابري للحد من  أنذلك جيب  إىل باإلضافةتوى احمللي، زيادة املساءلة الرمسية وحماربة الفساد على املس

 . عالقات النخب داخل الدولة على كفاءة التنفيذ تأثري

 

 

 

 
 
 

                                                   
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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 .عالقة الالمركزية بالتخفيف من الفقر :المطلب الثاني
 احلكومة ويلقدرات مسؤ  وعلى الوطنية األنظمة على الغالب يف التقليدية اإلمنائية االسرتاتيجيات اعتمدت  

 خاصة تلك املتعلقة بالتخفيف من الفقر اإلمنائية وتنفيذ االسرتاتيجيات تصميم يعد مل ويف الوقت احلاضر املركزية،

 مؤسسية أنظمة وجود على حد كبري إىل يعتمد اإلمنائية االسرتاتيجيات تلك جناحوأصبح . حمضة وطنية مسألة

من اجل حتقيق   على املستويات الالمركزية الضرورية املهارات ستوياتوم وفرة األطر وعلى مالئمة وإقليمية حملية
واليت تتماشى مع مفاهيم وهو األمر الذي أدى إىل ظهور ما يسمى بالالمركزية اجملتمعية، . نتائج أفضل
مة ن العاارات املتعلقة بالشؤو احلكم الرشيد، حيث تعين نقل السلطة فيما يتعلق بصناعة واختاذ القر  ومتطلبات

إىل جمالس مؤسسية حملية جمتمعية ميثل فيها كافة األطراف املعنية بالشأن العام ( الوزارة ) احمللية من احلكومة املركزية 
احمللى، ويتم تشكيل غالبية أعضاء اجمللس عن طريق االنتخاب وسواء كانت تلك املؤسسية اجملتمعية تأخذ مسمى 

 1.جملس أو جلنة
 

 .مات العامة واالستثمار لصالح الفقراءالالمركزية والخد :أوال
عدة دراسات لتوضيح العالقة اليت تربط ما بني الالمركزية وحتسني اخلدمات لصاحل الفقراء، ففي دراسة  أجريت    

من البلدان  أفضلالبلدان الالمركزية يكون فيها احلكم  أن إىلخلصت huther and shah ،(2111 ) أجرهتا
جنب مع حتقيق الالمركزية  إىلا مشاركة املواطنني واملساءلة يف القطاع العام تسري جنب   أن إىلسة املركزية، وتشري الدرا
 ايالت املواطن يف تقدمي اخلدمات، وتبذل جهد  ضاستجابة لتف أكثرن البلدان الالمركزية هي أيف اختاذ القرار، و 

لعة جيدا  وبشكل مناسب على االحتياجات احمللية يف خدمة الناس من البلدان املركزية، اليت قد ال تكون مطّ  ا  كرب أ
ويصعب عليها أيضا  تعديل الربامج وفقا  ملتطلبات معينة قد تتغري من منطقة إىل أخرى من الناحية . ومفّضالهتا
ن الالمركزية املالية تعمل على حتسني مؤشرات التنمية البشرية، وختفض عدم املساواة إوعالوة على ذلك ف. املركزية
 .زيادة املشاركة واملساءلة العامة ما يعمل على حتسني اخلدمات إىلتؤدي تلقائيا  أهناكما . الدخل يف

جناح الالمركزية يكون فقط يف  أنcrook and sverrison (1222 ) أجرهتا أخرىويف املقابل وجدت دراسة      
مية واحلكم احمللي تتم بصورة جيدة البلدان اليت لديها خطط راسخة للمشاركة العامة، حيث املمارسات احلكو 

ن الالمركزية من دون حكومة حملية متارس احلكم أوقادرة على تقدمي خدمات ذات نوعية جيدة للجمهور، و 
 2.املرجوة أهدافهاناجحة يف حتقيق  اجلمهور لن تكون أمامالرشيد ومسؤولة 

 :فقراء واالستثمار لصاحلهم يف النقاط التاليةثري الالمركزية على حتسني نوعية اخلدمات للأوعموما ميكن حتديد ت
ن املشاركة احمللية يف إ، فاملبدأا هلذا ووفق  املشاركة للجميع  أفالالمركزية تقوم على مبد :مبدأ المشاركة تعزيز -1

بشكل  ستجابةإو ، األهدافكفاءة يف حتقيق   إىلوالرقابة على توزيع اخلدمات، سوف تؤدي  واإلشرافصنع القرار 

                                                   
1

 15يومي سامي الطوخي، الالمركزية المجتمعية مدخل للتمكين والتنمية المحلية المستدامة، ورقة مقدمة لمؤتمر اإلدارة المحلية الفرص والتحديات  

 .21-1:ص -، شركاء التنمية للبحوث واالستشارات والتدريب، القاهرة، ص1221ماي  10و 
2
 Sudarno Sumarto, Asep Suryahadi, Alex Arifianto,  Op. cite, p:7.       
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، ويتحقق (من خالل حتسني دعم الظروف احمللية، وحتسني احلكم واملساءلة) األولويةالحتياجات ذات ل أفضل
. دين املباشرة وغري املباشرة يف التخطيط لتخصيص املوارد العامةيخاصة يف ظل مشاركة املستف أفضلهذا بشكل 

وسيلة ناجحة للتقرب إىل املواطنني ومن جهة ثانية تعمل الالمركزية على تقريب احلكومة من الشعب ويعد هذا 
ودفعهم للعمل لصاحل ( خاصة الفقراء الذين يعانون دائما من التهميش واالستبعاد)من سلبيتهم  وإخراجهم

كما تقوم الالمركزية بتعزيز التعاون بني ماحني اخلدمات احلكومية ومستخدمي هذه اخلدمات  ،1منطقتهم احمللية
احمللية، والصحة  والتتمةألساسية، مثل ختطيط األراضي، والبنية التحتية األساسية، على غرار اخلدمات احمللية ا)

ويسمح ذلك بتحديد احتياجات السكان وتلبيتها بفعالية تفوق تلك اليت تتمتع هبا احلكومة (. والتعليم، إخل
  ،حكوماهتم أعظم وأكثر أمهيةونتيجة هلذا االرتباط املباشر، تصبح الرقابة اليت ميارسها املواطنون على  ،املركزية

 .2األمر الذي جيعل احلكومة أكثر استجابة  الحتياجات سكاهنا وأكثر مسؤولية جتاهها
 

حتسني كفاءة  بفضل احلكم احمللي اجليد علىتساعد الالمركزية ف: تحسين كفاءة استخدام األموال العامة  -2
مواءمة  أكثر ألهنااجلماعات احمللية لربامج التنمية، وثانيا  زيادة ملكية إىل أوال  ويرجع ذلك  استخدام األموال العامة
وعملية الالمركزية اليت هي انسب . اشرةا وتتم بطريقة مبعدد   أكثراملساءلة  آلياتن ا ألمع السياق احمللي، وثالث  

دمات بطريقة جتمع وتدمج بني اسرتاتيجيات التمكني السياسي وتعبئة املوارد، وحتسني تقدمي اخل أنللفقراء جيب 
  3.عادلة ومتوازنة

 

تركز الدعائم التقليدية للحكومة حيث  :السكان المحليين إلىقرب أوضع هياكل صنع القرار بصورة  -3
 أكثرهيكل السلطات احمللية هي  أن، كما وإدارهتايف تقدمي اخلدمات  أسفل إىل أعلىاحمللية على تعزيز القدرة من 

 وإدارةبسبب قيامها على عناصر التخطيط التشاركي  وأولوياهتماحملليني  عرضة لالستجابة الحتياجات الفقراء
  4.أسرعما يسمح بتحقيق خمتلف مصاحل هذه الفئة وبصورة  ،الطلب وقرهبا منهم

تستخدم الكفاءة التخصيصية  ألهناهذا فان الالمركزية املالية تستجيب بفعالية لالحتياجات احمللية  إىل باإلضافة
ارد، على عكس املركزية اليت تربط خمصصاهتا للجماعات احمللية باملشروطية، ما حيد من حرية تصرف يف توزيع املو 

ال ختدم  أوجه إىلتوجيه تلك املوارد  األحيان ضالذي ينتج  عنه يف بع األمرالسلطات احمللية يف توزيعها، وهو 
 .مصلحة الفقراء

 

املواطنني يف السياسات احمللية يعزز سياسة فاشراك  :المزيد من المشاورات بشأن تخصيص الموارد -0
تعزيز ثقة  إىلمساءلة للسلطات احمللية، ما يؤدي  إلجراءص املزيد من الفر التشاور بشان ختصيص املوارد  ومينح 

                                                   
1

الالمركزية، اتحاد جمعيات خبراء اتحاد جمعيات التنمية االقتصادية، ورقة بحث حول مجموعة السياسات واالستراتيجيات واإلجراءات الخاصة ب 

 . 21: ، ص1222وتنمية الدخل، جمهورية مصر العربية،  ةالتنمية االقتصادي
2

 .52: ، ص1221جورج لوتز، وولف ليندر، البنى التقليدية في الحكم المحلي للتنمية المحلية، بيرن، سويسرا، ماي  
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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ينتج عنه منو يف موارد و الذي يزيد من استعدادهم لدفع الضرائب،  األمراملواطنني بسلطاهتم احمللية، وهو 
  1.للفقراء األساسيةية اليت تليب جزء من االحتياجات اجلماعات احملل

 

قرب املسؤولني احلكوميني احملليني من اجملموعات املستهدفة من برامج ختفيف ف :تقليل تكاليف المعلومات -1
الفقراء ويضع املسؤولني يف  إحصاءالفقر، يقلل تكاليف املعلومات املرتبطة بتحديد الفقر، وبالتايل يسهل عملية 

، وهو ما وأولوياهتم، واختيار االستثمارات اليت تناسب احتياجاهتم لتقدمي اخلدمات لصاحل الفقراء أفضلوضع 
 .اإلمنائية األهدافيسهم بشكل مباشر يف حتقيق  أنميكن 

 

الالمركزية تسهل االتصال وتدفق املعلومات بني واضعي السياسات ف :تسهيل االتصال وتدفق المعلومات -6
كبح مجاح الفساد على   على عديني، وحتسن الشفافية، وتتيح قدر اكرب من املساءلة، وهو ما يسااحمللية واملواطن

 إلغاء أن ا  بلد 55على  أجريتوقد وجدت دراسة  ،2املستهدفني إىلاملستوى احمللي، ويضمن وصول اخلدمات 
، وتقليص نسبة اجلهات البريوقراطينياحلكومي مرتبط على حنو وثيق بتدين الفساد يف صفوف  اإلنفاقمركزية 

 3.للفقراء أساسيةعلى خدمات  إلنفاقها األموالخمفضة، مما يرتك مزيدا من  إجياراتاخلاصة الساعية إىل 
 

الالمركزية تؤدى إىل سعى اهليئات احمللية إىل خلق مصادر متويل جديدة ف :تنويع وخلق مصادر التمويل -7
وترشيد استثمارات جيده للموارد املتاحة وتوجيهها . وعات املفيدةإجناز املشر  يفواستنهاض مهم األفراد للمسامهة 

من  أحياناتوزيع املوارد وما يرتتب عليه  يفويقلل هذا من الضغوط على السلطة املركزية . حنو املشروعات الضرورية
  4.بعض املشروعات العتبارات سياسية تلبية لرغبة هذه الضغوطلمتويل 

 

 املركزية احلكومة جعل يف تساهم أن ناجحة، تكون عندما لالمركزية ميكنيث ح :زيادة انفتاح الحكومة  -2

 اخلالفات وتسوية واستدامة، توازنا أكثر قروية تنمية وحتقيق أفضل، خدمات وتقدمي وشرعية ومساءلة، انفتاحا   أكثر

 للحكومة ميكن كما،وحرمانا   استضعافا   األكثر للمجموعات اإلمكانيات من أكرب قدر ومنح بشكل أسرع، احمللية

 5.ةالعام الشؤون وإلدارة السياسية للقيادة تدريب أرضية أن تقدم احمللية

املسؤولني احملليني ميكن  أنوهي  أساسيةالالمركزية لديها ميزة ف :تسهيل الرقابة على المسؤولين ومساءلتهم -9
املسؤولني يف احلكومة املركزية، وهو سهولة ورصد ومراقبة من قبل اجملتمعات احمللية، على عكس  أكثريكونوا  أن

ال وشفاف للمحاسبة ولكن هذا يتطلب وجود نظام فعَ  .أفضلالذي جيعلهم عرضة للمساءلة بشكل  األمر
يكون اهليكل  أناجلماعات احمللية، مبا يف ذلك وجود صحافة حملية قوية، كما يتطلب  أنشطةعن  واإلبالغ

                                                   
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. 
3

 .235: ، نيويورك، ص1223برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تقرير التنمية البشرية لعام  
4

 . 22-1:ص -سامي الطوخي، مرجع سابق، ص 
5

: ، ص1221تقرير الرابع لمؤتمر العمل الدولي، الطبعة األولى، جنيف، سويسرا، مكتب العمل الدولي، تعزيز العمالة الريفية للحد من الفقر، ال 

10. 

http://www.uneca.org/acgd/events/2009/.../Uganda.pdf


 ثة للحد من الفقر ـــيجيات الحديستراتواإلد ــــــالحــكم الراش  :الثالث الفصل

 
202 

ما يساعد على . 1اللوم على املسؤولني عند الفشل إلقاءليكونوا قادرين الالمركزي واضح مبا فيه الكفاية للناس 
واالستثمار لصاحل  األساسيةتوفري اخلدمات  إزاءالقرار على املستوى الالمركزي  أصحابالتحسني من سياسات 

ة انتخابية ا من عدم الظفر بعهدخوف   األحيانا من التعرض لالنتقادات واحملاسبة، ويف بعض اجملتمع، خوف   أفراد
  .كان املسؤول احمللي منتخبا وليس معينا  إذا أخرى

 

 عالقة الالمركزية بالتمكين والحد من الفقر( 0-3)رقم  المخطط

 
             

  Source: Joachim von Braun and Ulrike Grote, op cit,p:7.     
انه هناك رابطني مهمني يربطان ما بني الالمركزية والفقر، ومها رابط نالحظ  املخطط أعالهمن خالل        

التمكني ورابط الكفاءة، فالالمركزية من ناحية االقتصاد السياسي هي وسيلة لتمكني اجملتمع إذ تعمل على تعزيز 
تأخذ بعني ( السلطات احمللية)مشاركة الفقراء يف السياسات املتخذة من قبل السلطات ما جيعل هذه األخرية 

االعتبار خيارات االستثمار لصاحلهم، وتستجيب الحتياجاهتم وتفضيالهتم بشكل أكثر، وتستطيع الوصول إليهم 
ومن وجهة نظر اإلدارة االقتصادية، تعمل الالمركزية على . بأكثر سرعة طاملا السياسة احمللية تسمح بذلك

لعامة، عن طريق استهداف الفقراء، واخذ أولوياهتم ضمن مساعدة احلكومة احمللية لتحسني كفاءة تقدمي اخلدمات ا
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 

 . تقدمي السلع العامة، وجينب وقوع الفسادفعالية وكفاءة 

 
 

                                                   
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. 

                                 التمكين  / المشاركة      
   الحكم            

 االستثمار/ الخدمات العمومية
 األولويات  -

 االستهداف/الكفاءة  -

                                                                
 

       

 

 الالمركزية     
 .السياسية -

 .اإلدارية -

 .المالية -

 

 القوى المحركة الدافعة
 ة الكاملةالمنافس -
 الطلب على االستقرار  -
 الطلب على كفاءة السلع العمومية  -
 الحرية السياسية اإلقليمية  -

 

 
 تخفيف الفقر

 التمكـين

 المسـاءلة

 االقتصاد السياسي-1
 (المجتمع المحلي)

 اإلدارة االقتصادية-2
 (الحكومة المحلية )
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 .معوقات الالمركزية في وجه الحد من الفقر: ثانيا
صاحل الفقراء، فهي ختضع بدورها لـبعض االنتقـادات، كمـا أن الـدليل التجـرييب ال يتسـم لدائما ال تعمل فالالمركزية  

سـلطة إىل املسـتوى احمللـي يف معظـم الـدول، غالبـا  مـا ففي حني يقوم نظام الالمركزية بنقل املوارد وال ،دائما  بالوضوح
 .ال تثبت التوقعات املتفائلة القائمة على التخفيض من حّدة الفقر

 :نذكر املشاكل اليت تواجها واليت من بينها إىليرجع ذلك و   
لة يستطيع قنوات للمساء إتاحةاحلكومية يف بعض املستويات احمللية، وعدم  لإلدارة اإلداريةضعف القدرة  -

  1.إليهاالشعب اللجوء 
فقد تعمل الالمركزية على التعزيز والزيـادة مـن تـأثري . حملية ال تستجيب بالضرورة للمتطلبات احمللية خلق خنب -

الذي  يدعم سلطة الُنخب احمللية بدال  مـن تسـهيل املسـاواة يف  األمروهو . النخب احمللية وليس السكان احملليني
ل، مبـــا ال خيـــدم تلبيـــة احتياجـــات وتفضـــيالت الســـكان احملليـــني، بســـبب اجتـــاه املـــوارد احملليـــة حنـــو املشــاركة والتمثيـــ

 . خدمة املصاحل الشخصية الضيقة لتلك النخب
فقـد . عدم حتقيق آمال السـكان احملليـني فاحلكومـات الالمركزيـة الـيت تفتقـر إىل املـوارد، ال متلـك الكثـري لتقدميـه -

يف كلتــا احلـالتني، تكـون درجــة . طفيـف يف التعلـيم، أو حتّســن هامشـّي يف نظـام الصـحةيقتصـر األمـر علـى تقــّدم 
ونتيجـة لـذلك، ال ُيسـتغرب أن احلكومـات احملليـة قـد ال . حماوالت التحسـني يف أغلـب األحيـان زهيـدة وال تُـذكر

ن إمكانيــة زيــادة أضــف إىل أ. تــنجح يف الغالــب يف تأديــة دور طليعــي يف اجملتمــع بســبب آدائهــا املخيــب ل مــال
إيـــرادات احلكومـــات احملليـــة مـــن خـــالل جبايـــة الضـــرائب أو أشـــكال أخـــرى مـــن اإلتـــاوات، وال ســـيما يف املنـــاطق 

 .الريفية، هي حمدودة جدا  
تعمـل علـى التخّفـيض  أهنـافـالواقع يثبـت  ،الالمركزية السياسية بشكل سليب بالسياسات املؤيدة للفقراء ارتباط -

ليـة علـى جبايـة الضـرائب، ألنـه غالبـا  مـا يسـتوجب علـى الّنخـب احملليـة تأييـد احلكومـات من قدرة احلكومات احمل
ذات تأثري أكرب وثراء ملحوظ؛ مما يعين أن املوارد املتوفرة لسياسات إعادة التوزيع، ولتلك املؤيدة للفقراء، سـوف 

 2.تنخفض
لالزمة لتحقيق المركزية ناجحة يف ختفيف توفر بعض الدعائم والشروط ا األمروللحد من هذه املشاكل يستدعي 

الفقر، ومن بينها التكامل ما بني احلكومة املركزية واحمللية واالبتعاد عن التنافسية، وإجراء إصالحات واختاذ 
يف احلكم احمللي  أكثرسياسات مشرتكة لصاحل الفقراء، تقضي إىل عدالة وكفاءة يف توزيع اخلدمات، ومشاركة 

ا فيهم الفقراء، واستعدادمها لتحدي النخب وأصحاب املصاحل الذين يسعون لالستيالء على فوائد اجملتمع مب ألفراد
برامج مكافحة الفقر، إىل جانب توفري التمويل الكايف للجماعات احمللية، والقدرة اإلدارية لالضطالع 

  3.طويلباملسؤوليات، وضمان الدعم طويل األجل الن حتقيق النتائج االجيابية يتطلب وقت 
                                                   

1
 .20:، ص1221، المعهد العربي للتخطيط بالكويت، 1221، نوفمبر 11رياض بن جليلي، برامج اإلصالح المؤسسي، سلسلة جسر التنمية، العدد  
2

 .52:لف ليندر، مرجع سابق، صجورج لوتز، وو 
3
 Oksana Popovych, , op cit, p: 33. 
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 .التمكين والمشاركة للتخفيف من الفقر: الثالثالمبحث 
 إىل التعرض للمعاناة واالفتقار أيضانه أالتنمية البشرية، بل  أومن جمرد عدم كفاية الدخل  أكثرالفقر يعد     

يف  التعقيد من كربأ بقدر للفقر األبعاد املتعدد املفهوم ويقرتن هذا ،والتمثيل الرأي والقوة عن التعبري على القدرة
، والثقافية االجتماعية القوى مثل أكثر االعتبار عوامل يف تؤخذ أن يتعني ألنه الفقراء، ختفيض أعداد اسرتاتيجيات
والوطنية  احمللية املشاركة وإتاحة القوة من أسباب التمكني خالل من هي والتشابك التعقيد هذا وطريقة معاجلة

 ،وكرامة الفقر حبرية من من اخلالص أنفسهم الناس متكني على اقادر   اعاملي   انظام   دونيري والرجال فالنساء ،والدولية
 مجيع احتياجات اليت تليب الرزق سبل وإجياد تنظيم أنفسهم على الناس قدرة يؤجج اعاملي   انظام   يريدون وهم

 تصميم يعكس يستدعي أن وهو األمر الذي ،1املقبلة لألجيال بالنسبة بتوقعات املستقبل املساس دون األسر

 االجتماعي والرتاث واملعايري الثقافية واألعراف واهلياكل االجتماعية احمللية األوضاع واخلدمات الالمركزية اهليئات

العناصر  هم فالفقراء، تعزيزها إىل تسعى وأن الفقراء ملصاحل أن تنصت الدولية املؤسسات على وجيب ،والثقايف
 مكافحة اسرتاتيجيات تصميم يف الرئيسي الدور هلم يكون أن ما يستدعي ضد الفقر فاحالك يف الفاعلة الرئيسية

  2.اومراقبته وتنفيذها الفقر
 

 .والحد من الفقر التمكين: األولالمطلب 
يف دراسات التنمية يف الوقت احلاضر، وتتمثل الفكرة  اتأثري   اإليديولوجيات أكثرتعد عملية التمكني واحدة من 

وجعلهم يعتمدون مباشرة هبدف تلبية احتياجاهتم اخلاصة،  إجراءاتالختاذ  األفرادنه ينبغي متكني أيف  األساسية
 .، ويستغلون قدراهتم وقواهم اجلسدية والفكرية للخروج من براثن الفقرأنفسهمعلى 

 

 .عناصرهو  أبعادهمفهوم التمكين، : أوال
 

  تطبيقاهتا يف أو التنمية عن احلديث يف ساسي اأ مفهوم ا" التمكني"أصبح  التسعينات منذ :المفهوم -2
 جزء احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين، ويشكل املنظمات غري من قبل واسع بشكل مفهوم التمكني ويستعمل

وضع تعريف شامل  يصعب معقد مصطلح ولكنه يظل ،متعددة وثنائية األطراف اهليئات وبرامج سياسات من
 املرأةمن التغيريات، ويشمل العديد من اجملاالت كتمكني الفقراء، متكني  واسع لتنوع خيضع ألنه وموحد له،

  .متكني العاملني وغريهاو 
 .3"تفويض أو منح أو إعطاء السلطة القانونية لشخص ما: " بأنه "مريام وبسرت"قاموس وعرف التمكني يف    

                                                   
1

 .21: ، ص1223مكتب العمل الدولي، الخالص من الفقر، تقرير مؤتمر العمل الدولي ، جنيف،  

a.pdf-i-ublic/arabic/standards/relm/ilc/ilc91/pdf/rephttp://www.ilo.org/p    11/21/1222تاريخ االطالع. 
2

 .21-23:، ص ص1222، عرض عام ، واشنطن، 1222/1222البنك الدولي، تقرير التنمية في العالم   

rdan.org/downloads/files/Aroverv.pdfhttp://www.amanjo    21/23/1221تاريخ االطالع. 
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 

http://www.ilo.org/public/arabic/standards/relm/ilc/ilc91/pdf/rep-i-a.pdf
http://www.amanjordan.org/downloads/files/Aroverv.pdf
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" اإلسرتاتيجية احلياة اختبارات إختاذ أجل من الناس قدرات توسيع" أنه علىمن قبل بعض الباحثني  كما مت تعريفه
ا يكن مل سياق يف القدرات وتكون  من أنه واإلميان وقدرته بظروفه، الفرد معرفة التمكني ويشمل ،قبل من متاح 

 1.قدراته حتسني أجل من واالجتماعي الشخصي املستوى على يعمل بنجاح أن املمكن
 تتبناها اليت التمكني أدبيات حسب حماورثالث  واجلماعات لألفراد امنحه ميكن اليتالقوة  مصادرتتضمن و       

 من جزء ا الفرد يكون وأن واإلجناز، للعمل الضرورية الثقة وإمتالك للذات، املعرفة إمتالك: وهي الدولية املؤسسات

 وبناء ،الوعي بناء ذلك تتضمن حتقيق وآليات ،كاملة طاقاته حترير من وميكنه باملواطنة فيه يشعر جمتمع أو مجاعة

 .هب احمليطة البيئة علىو  ذاته، الفرد على احملددة الواضحة االجتاهات وبناء املعرفية، القاعدة وبناء القدرات،
 قدرة األشخاص زيادة على يقع فالتأكيد االقتصادية التنمية مقرتحات يف" متكني" صطلحم استعمال عند أما     

 أقل بشكل يعتمدون الذايت حبيث حتقيقا لالكتفاء وأكثر، أنفسهم على تماد اواع استقاللية أكثر يصبحوا أن يف
 وبالتايل التجاري النشاط على قدرات أكرب ويكتسبون العمل ولفرص للخدمات تقدميها يف على احلكومة
 املشروعاتنشاط  تنمية هرم مستويات يف أعلى إىل وأن يتحركوا ،فيه ويشرتكون جتاري ا نشاط ا خيلقوا أن يستطيعون

 وبالتايل، السياسية واهلياكل األسواق مع التعامل على أفضل قدرة كتساهبمإ يعينوهو ما  2،الصغرية التجارية

 .والسياسية القرارات اإلقتصادية املشاركة يف متكنهم من

ى اجلماعة عل أوحتسني قدرات الشخص " :ويف سياق احلد من الفقر فان التعريف املؤسسي للتمكني هو     
 .ونواتج مرغوبة، وتوسيع سلطة الفرد وحتكمه يف املوارد اليت تؤثر على حياته أفعالصنع اخليارات وحتويلها إىل 

لعجزهم عن التفاوض على  أوواملوارد،  لألصولبسبب افتقارهم  إماحمدودة للغاية  ن خيارات الفقراءوأل     
فان البنك الدويل عرف  ،أوضاعهماليت حتكم  لرمسيةغري ا أومع املؤسسات سواء الرمسية  ألنفسهم أفضل شروط

التحكم النفوذ والسيطرة و  أصحابعلى املشاركة يف التفاوض مع  قدرات الفقراءع يتوسنه أمتكني الفقراء على 
 3."املؤسسات اخلاضعة للمساءلة اليت تؤثر على حياهتميف  والتأثري
 وأمناطجمملها تركز على عناصر القوة من حيث مصادرها  يف أنومن خالل التعريفات السابقة ميكن القول      

للفقراء للوصول إىل  أكثرن التمكني الذي يساعد على التخفيف من الفقر هو ذلك الذي يتيح فرص أتوزيعها، و 
 أفرادالتمييز والالمساواة بني  أشكالوممارسة اخليارات، واستغالل القدرات، ويزيل كل  ،األصولاملوارد واكتساب 

                                                   
1

، السنة الثانية، المركز الدولي للدراسات المستقبلية واإلستراتيجية، جمهورية مصر العربية، 11اني مسعود، التمكين، سلسلة مفاهيم، العدد أم 

  . 21:، ص1220
2

، أمريكا الجنوبية، WEMANسارا بايت، تعريف التمكين والنوع االجتماعي، أنظمة المعلومات في التمويل األصغر النظرية والتطبيقات، منظمة  

 .21:، ص1221
3

 .22: أماني مسعود، مرجع سابق، ص 


 :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 -

 .رصة الحصول على االئتمانأصول مالية، مثل المدخرات وف -

 .أصول اجتماعية، مثل شبكات االتصاالت وااللتزامات المتبادلة التي يمكن االستعانة بها في وقت الحاجة، والتأثير السياسي على الموارد -
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الذي يتطلب بناء  األمروهو   يف القرارات والسياسات اليت ختص حياهتم والتأثريجملتمع، ويفتح هلم باب املشاركة ا
 .   الحقا إليهاقدراهتم االقتصادية والسياسية واالجتماعية واليت سوف يتم التطرق 

 

تنموي، وبالتحديد متكني سوف نركز يف حبثنا هذا على التمكني من اجلانب ال: األبعاد المختلفة للتمكين -1
خاصة الفقراء منهم من اخلروج من دائرة الفقر والتهميش واالستبعاد، ويتضح من التعاريف السابقة اليت هلا  األفراد

خاصة بالوضع الداخلي  أحدامها: تسلط الضوء على عدة جوانب ميكن تصنيفها إىل فئتني أهناعالقة بالتنمية 
وهنا ينصب التمكني على توفري املهارات والثقة واحرتام الذات واملعلومات  واألسرةوالذي تركز على الشخص 
تسمح للشخص بالسيطرة  أهنا إذمن الرتكيز على احلياة اليومية،  أكثروالثانية هي . لتكون عامال من عوامل التغيري

 . على بيئته والعوامل اخلارجية اليت تؤثر على حياته اليومية
يتحقق التمكني بتوفري  أنالتفرقة بني الوسائل واحلاجيات املادية وغري املادية، فال ميكن جيب  اإلطارويف هذا     

حتقيق غايات غري مادية  أيضا األمريتطلب  إذ، (وغريها واإلسكانالدخل واالئتمان والعمالة )الوسائل املادية 
وهو ما يسمى بالبعد النفسي، وهناك قادرون على اختاذ القرارات  أهنم األفراديشعر  أينتشمل الوصول إىل نقطة 

على السياسة العامة باملشاركة يف  التأثري لألفرادوهو اجلانب السياسي والذي ميكن من خالله  آخرجانب  أيضا
 . نشر املعلومات واختاذ القرارات اليت متس حياهتم

 يساعدهم وحيفزهمس الذي هي الشيء الكامن يف الناو  "القدرات"هذه الوسائل الضرورية للتمكني تسمى       
الصحة اجليدة والتعليم )البشرية و  االقتصاديةبطرق خمتلفة لزيادة رفاهيتهم، وتشمل القدرات  أصوهلماستخدام  على

القيادة واالنتماء وعالقات من الثقة )، والقدرات االجتماعية (وغريها من املهارات اليت تعزز احلياة واإلنتاج
واحلصول على  املشاركةالتنظيم و )السياسية  اتجانب القدر  إىل، (يت تعطي معىن للحياةوالشعور باهلوية والقيم ال

 (.اآلخرين أواملعلومات اليت تضمن القدرة على متثيل الذات 
رئيسية تتمثل يف االحتياجات األساسية والشبكات  أدواتولتحقيق هذه القدرات ينبغي توفر ثالث      

وامللبس، واليت تعترب  واألكلباالحتياجات األساسية مثل املياه  أوال   البدءفينبغي  ،االجتماعية واملشاركة السياسية
من التمكني، وهذه االحتياجات األساسية هي بناء للقدرات الفردية من خالل  األخرىالشرط املسبق للمراحل 

 أما. ية الصحية وغريهاتسهيل الوصول إىل اخلدمات االجتماعية واملنافع العامة مثل الطاقة والتعليم والرعا
 األقرباءسواء  األفرادالشبكات االجتماعية فتوفر الدعم النفسي املطلوب من خالل خلق عالقات مابني 

من عزلتهم وشعورهم  وإخراجهممنظمات للمجتمع املدين، خاصة لزياد دعم الفقراء  إطاريف  أو، واألصدقاء
تساهم يف التمكني، وميكن من خالهلا  أنركة السياسية اليت ميكن الثالثة فتتمثل يف املشا األداة أماباالستبعاد، 

 1.اختاذ القرار وأصحاب املسئولنيمن قبل  األفرادمساع 
                                                   

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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املستبعدين والفقراء  األفرادهتدف إىل حتقيق هدف مشرتك، هو تعزيز قدرات  األدواتالثالثة من  األنواعهذه    
واليت بدورها متنح هلم محاية وقدرة على مواجهة الصدمات ( ة والسياسيةاالقتصادية والبشرية واالجتماعية والثقافي)

 إطارجل التمكني يف أوالقدرات من  األدواتالتايل خمتلف  الشكل البيايناخلارجية، ويوضح لنا  أوسواء الداخلية 
 .مدخل متعدد األبعاد للفقر

 .تعدد للفقرمدخل م إطارالتمكين في  ألجلوالقدرات  واتداأل(: 1-3)رقم  مخطط

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

جهود  أنفسهمتبذل احلكومات واجملتمع املدين والقطاع اخلاص وحىت الفقراء  :تمكين الفقراءعناصر   -3
 :هي أساسيةر عناص أربعةناجحة لزيادة متكني الفقراء ورفع حرية االختيار لديهم ولتحقيق ذلك جيب توفر 

  
املشاركة الفعالة للجمهور حسبما  أساساحلصول على املعلومة الالزمة بصفة عامة ف: المعلومات إلىالوصول  - أ

قوة  لضأفاملعلومات عبارة عن كما يعد توفر   ،1ن البيئة والتنميةأبش" ريو" إعالنالعاشر من  املبدأورد يف 
على اخلدمات العامة، وممارسة حقوقهم، والتفاوض على حنو  للمواطنني لالستفادة من الفرص املتاحة واحلصول

احنرافهم  أو إخالهلمللمساءلة يف حال  احلكومينيفعال، وكذا املسامهة يف تقدمي املسؤولني يف الدولة والفاعلني غري 
حافة السائدة يف البلد حول حق احلصول على املعلومة وحرية الص القواننيمهامهم، ويتوقف هذا على  أداءيف 

الصحافة احمللية اليت املهمشني واملقصيني، ك األفرادتلك اليت تكون قابلة للوصول من طرف ، السيما واإلعالم
للمعلومات ويف الوقت املناسب  أسرعبصورة  األفرادجانب توفري بيئة مواتية لوصول  إىلتكون اقرب للمواطن، 

 2.وباللغة احمللية اليت يستطيع فهمها اجلميع

هذه الفئة تعاين من سلسلة من  أن ،الدراسات احلديثة حول حاجة الطبقات الفقرية إىل املعلومات أكدتوقد     
املشاكل يف الوصول إىل املعرفة واملعلومات واستخدامها بشكل يعود عليها بالنفع، وهي تعاين من مشاكل يف 

مات اليت حتصل عليها غري مناسبة وال تستجيب ا ما تكون املعلو ، فكثري  إليهاالوصول إىل نوع املعلومات اليت حتتاج 
                                                   

1
لى التنمية المستدامة في منطقة االقتصادية ع–، أثار عدم المساواة االجتماعية (االسكوا)األمم المتحدة، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا  

 .21:، ص1221االسكوا، بيروت، 
2
World Bank, Empowerment and Poverty Reduction: Sourcebook, Washington, 2002, p:15. 
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كان تكون بلغة غري لغتها احمللية )طريقة العرض أو ( ال تعكس واقعها أهنا أي) ملتطلباهتا، سواء من حيث احملتوى 
  1(.مثال
املؤسسي يف الكثري من الدول بالقيام مبشاريع استثمارية تدعم  اإلصالحتقوم مشاريع  اإلطارويف هذا      
احلكومي واخلاص  األداءب أو األساسية سواء املتعلقة باخلدماتبوسائل متطورة، حلصول على املعلومات ونشرها ا

يف  إذاعيةقنوات  كإنشاءوغريها، على الصعيد الوطين واحمللي،   واألسعار واألسواقوكذا حول اخلدمات املالية 
خدمات لسكاهنا وخاصة  أفضلتوفري  ألجلك املناطق إىل تلخدمات اهلاتف واالنرتنيت  وإيصالاملناطق املعزولة، 

 .الفقراء منهم الذين يقطنون املناطق املعزولة
 

املوارد املادية  وإدارةفينبغي النظر إىل الفقراء كمنتجني رئيسيني قادرين على اختاذ القرار : والمشاركة التضمين - ب
التنمية وامليزانية على  أولوياتة للمشاركة يف حتديد املستبعد األخرىالفرصة هلم وللفئات  إتاحةواملالية، كما جيب 

احمللية  واألولوياتتستند املوارد العامة احملدودة إىل املعرفة  أناملستوى احمللي والوطين وهذا ما يساعد على ضمان 
 سياساتعلى ال والتأثريتوجيه النقاش من لفقراء امكن يت، واإلداريةاملشاركة يف العمليات السياسية من خالل ف

توفري معلومات قيمة عن الفشل يف تقدمي  منكنهم املشاركة متيف امليزانية وتصميم الربامج، كما  واألولويات
 .األساسيةالنفاذ املستدمي للخدمات  أواخلدمات والعوائق اليت حتول دون الوصول 

احمللية، ويف اختاذ القرارات  وياتاألولالناس الفقراء وغريهم من اجلماعات املستبعدة يف حتديد  إدراج ويتطلب    
يف النظام  وإصالحاتتغيريات  إجراءاحمللية  األولوياتاملوارد احملدودة سوف توزع بناء على  أناحلامسة لضمان 

يف  املواطننيما يسمح ويفتح اجملال ملشاركة  زاحلواج إزالةتنافسية يف السوق يتم فيها  آلياتالقائم يف البالد، وبناء 
ترتيبات رمسية للحكم تعزز وتدعم العمليات القائمة على  إقامةيف البداية  يستدعيوهو ما  ،اليت هتمهمالقضايا 

يضم قواعد املنافسة االنتخابية، اليت تسمح بالفوز بالعهدة االنتخابية بطرق قانونية  األولاملشاركة، فالرتتيب 
يتمثل يف توفر قواعد ونظم شاملة ملمارسة السلطة  ، والرتتيب الثاينالسياسيني املرشحنيوعادلة وشفافة ما بني 

  تكون مضمونة من قبل هيئات قضائية مستقلة أناليت توفر احلماية القانونية جلميع املواطنني، واليت ميكن 
ة الرقابة املختلفة كالربملان وهيئات الرقابة املستقلة، اليت تعزز املساءلة والشفافي آلياتوالرتتيب الثالث يتمثل يف 

للتشاور  آليات وإنشاء منتظمةعلى مستوى السلطة التنفيذية، وتقدمي التقارير السنوية، ونشر املعلومات بصورة 
إىل جانب حرية تشكيل  ،2األعالماملعلومات، وحرية وسائل  إىلحرية الوصول  وأخريايسهم فيها اجلميع، 

 .اجلمعيات ومنظمات اجملتمع املدين املهتمة بقضايا الفقر
     

العمل يف القطاع اخلاص  وأرباباحلكوميني  املسئولنيالقدرة على استدعاء  إىلتشري املساءلة : المساءلة - ت
فساد تضر بالصاحل  بأفعالقيامهم  أوبواجبهم  إخالهلمللخدمة للتحقيق معهم ومساءلتهم يف حالة  واملقدمني

                                                   
1

 : قععلى المو  .21: ،  ص1223برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، مذكرة تطبيقية بخصوص الوصول إلى المعلومات، واشنطن،  أكتوبر  

oct03a.pdf-practicenote-http://www.pogar.org/publications/other/un/undp/accessinfo   21/23/1222بتاريخ. 
2
 N. Girishankar, op cit , p:6 

http://www.pogar.org/publications/other/un/undp/accessinfo-practicenote-oct03a.pdf


 ثة للحد من الفقر ـــيجيات الحديستراتواإلد ــــــالحــكم الراش  :الثالث الفصل

 
201 

 قدرة على الوصول للخدمات األقل ألهنمنهم، وخاصة الفقراء م باملواطنني اإلضرار، ما يتسبب يف 1واملال العام
 .لديهم اقل عدد من اخليارات الستخدامها كبديل أنكما 

 التعاون وميكن تسهيل ،األخرى اجملتمع وفئات املتوسطة، والطبقة الفقراء، بني اا نشط  وتتطلب املساءلة تعاون     

 تقدميمؤسسات و  لعامة واملؤسسات القانونيةا اإلدارة جتعل اإلدارةنظام  على تغيريات بإدخال كثريا النشط

 السياسية العمليات يف الفقراء املواطنني وبتقوية مشاركة مجيع أمام للمساءلة وعرضة كفاءة أكثر اخلدمات العامة

املعلومات اليت تعد وسيلة ضغط من اجل حتسني  وإتاحةاحمللي، كما تتطلب توفر  على املستوى القرارات اختاذ ويف
للمواطن جبودة عالية   األساسيةيف توفري اخلدمات  أوالوطين،  اإلنفاق أولوياتملساءلة، سواء يف حتديد احلكم وا

 إىل باإلضافة ،حلماية حقوق الفقراء  األمهيةبالغ  أمراجانب توفري العدالة اليت تعد  إىلكالتعليم والصحة وغريها، 
 .لى التصرف يف مجيع املوارد العامة وعلى مجيع املستوياتاملالية اليت تعزز من املساءلة ع اإلدارةتوفر شفافية 

تشري إىل مدى قدرة املواطنون على تنظيم أنفسهم، وتعبئة مواردهم من أجل حل : القدرة التنظيمية المحلية - ث
منظمات الفقراء شكلني فقد تكون غري رمسية  وتأخذ ،املشاكل ذات االهتمام املشرتك خارج نطاق النظم الرمسية

جل حل مشاكلها اليومية، كما قد تكون رمسية مع أو دون تسجيل قانوين، كما أحتتاج إىل الدعم والقوة من وهنا 
يف حالة جمموعات املزارعني يف األرياف، أو جلان األحياء، ومن املرجح أن يكون للجمعيات املنظمة صوت 

كما يكون هلا دور فعال للغاية يف تلبية كانت قائمة على العضوية القانونية،    إذامسموع وتستجاب طلباهتا خاصة 
 .للحياة األساسيةاالحتياجات 

قوي عندما تتواصل مع اجملتمع املدين وتشكل مجعيات واحتادات  تأثرييصبح هلا  أنوميكن هلذه اجلماعات     
ومتلك سلطة  احلقيقي على قرارات احلكومية، التأثرييف  وتبدأووطنية معتمدة  إقليميةلتصبح يف النهاية مجعيات 

  .التفاوض مع خمتلف موردي اخلدمات
      

التمكني وهتدف إىل  إطارتدخل يف  أساسيةحتقيق التمكني هناك مخسة جماالت  ألجل :مداخل التمكين -1
 2 :مكافحة الفقر وتتمثل فيما يلي

ساسية يقصد هبا متكني احملرومني من زيادة فرص احلصول على اخلدمات األ :قديم الخدمات األساسيةت - أ
املياه والطرق وغريها، ويتم هذا من خالل خمتلف املصاحل العامة واخلاصة  وإمداداتمثل الرعاية الصحية والتعليم 

 واملنظمات القطاعية والسلطات الالمركزية واملؤسسات احمللية، وكذا من خالل خمتلف مشاريع التنمية اجملتمعية
 3:أمهها األمورة من مجل ينبغي حتقيق ولتوفري خدمات فعالة للفقراء

                                                   
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.  

http://www.sasanet.org/curriculum_final/downlaods/SC/Books%20&%20Article/CON%20Ar4.pdf
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عن طريق وضع املعلومات حول األداء احلكومي يف متناول  األولحتسني الوصول إىل املعلومات يف املقام  -
 .األفراد

تسمح للقطاع اخلاص بتصميم وتنفيذ مشاريعه واسرتاتيجياته اليت توفر للتدخل واملشاركة  آليات إنشاء  -
 .انت حكرا على الدولة مثل التعليم والصحةللفقراء، مبا يف ذلك اليت ك أساسيةخدمات 

تعزيز القدرة التنظيمية احمللية عن طريق تفويض السلطة للجماعات احمللية يف اختاذ القرار حول املوارد  -
 .مشاريع التنمية إطاراملخصصة هلذه اجملموعات يف 

 

االستجابة للمشاكل ذات  علىقدر ، وزيادة الأفضلهام لتقدمي خدمة  وهو أمر :الحكم المحليتحسين  - ب
ويتطلب حتسني احلكم احمللي منح السلطة واملوارد الالزمة لتمكني اجلماعات احمللية بالنسبة للفقراء،  األولوية

اليت تزيد من وصول املواطنني إىل املعلومات  اآللياتتدعيم  اإلطاركما ينبغي يف هذا لقيامها بالدور املنوط هبا،  
االستثمار يف القدرات زيادة ، و حلكم احمللي، ما يزيد من مساءلة املواطنني للحكوماتيف ا وإشراكهم وإدراجهم

 1.التنظيمية احمللية
 

اليت تصب يف  سياسات االقتصاد الكليونعين هبا هنا اختيار  :تحسين الحكم على المستوى الوطني - ت
الوطنية هي اليت حتدد وصول الفقراء  اءاتواإلجر صاحل الفقراء، واليت تفتح هلم باب املشاركة اجملتمعية، فالسياسات 

تشمل هذه التدابري جسر  أنتتضمن العناصر األربعة للتمكني، كما ينبغي  أنللموارد والفرص، ولذا من الضروري 
 إصالحات، وكذا اإلقراضيسمح للفقراء باحلصول على املعلومات اخلاصة بصياغة املوازنة العامة، وبسياسة 

للعمل على مجع املعلومات  وتعزيز قدراهتا التنظيمية يتطلب تشجيع منظمات اجملتمع املدين القطاع العام، وهو ما
 .الحتفاظ حبقها يف املساءلةا قصد ال يف مراقبة النفقات احلكوميةواملشاركة بشكل فعّ 

 وعصرنهاحلكومي، وتتبع وجهته، وكذلك حتديث  اإلنفاقالقطاع العام اليت تركز على ترشيد  إصالحوعمليات    
اخلطوات احلامسة حنو تعزيز املساءلة الداخلية والعامة، إىل جانب دعم مشاركة  أوىلاملالية، هي  اإلدارة أنظمة

وصوله تسهيل و ويف املسامهة يف وضع االسرتاتيجيات الوطنية ملكافحة الفقر اجلمهور يف تصميم وتنفيذ املوازنات، 
ا احلكومي وفق   اإلنفاق أولوياتحول  اآلراءإىل التوصل لتوافق يف  هتدف كلها، األمورللمعلومات املتعلقة هبذه 

 .أدائهامن حتسن و مساءلة احلكومة الرقابة و تزيد من حلاجيات اجملتمع، ويف نفس الوقت 
 
 

حاسم لرفاهية الفقراء، فالتحرر من اجلوع  أمرالتمكني االقتصادي هو   :لصالح الفقراء األسواقتطوير  - ث
 اإلطاريف هذا  القضايا املركزية يف حياة الفقراء، وهو ما يستدعي أهماملادية هي  األصولمن أوالدخل الكايف، و 

ملا له من دور يف رفع مستوى النمو واحلد وحتقيق منو واسع يف اجملاالت اليت يشغلها، حتفيز نشاط القطاع اخلاص 
الفقراء من االستثمار يف  األشخاصنع كان مي  إذاال يكون مستدام  أنفالنمو االقتصادي من املمكن  .من الفقر

                                                   
1
World Bank, Empowerment and Poverty Reduction, op cit, p:30.  



 ثة للحد من الفقر ـــيجيات الحديستراتواإلد ــــــالحــكم الراش  :الثالث الفصل

 
201 

، ومناخ االستثمار العام الذي يشجع روح املبادرة وخيلق فرص العمل املناسبة األمثلعلى النحو  اإلنتاجية األنشطة
حاسم ملشاركة الفقراء يف نشاطات السوق، وقد يكون هذا  أمر، وحقوق الربح لألمنواملنافسة، ويوفر ضمانات 

معوقات تواجه املشاريع الصغرية واملتناهية الصغر اخلاصة بالفقراء واليت تتطلب إىل جانب ن هناك غري كاف إل
معرضة جملموعة  وأهناخاصة  إنتاجيتهااستدامة  ألجلحتسني مناخ االستثمار رعاية خاصة من طرف احلكومات 

دها من طرف املشاريع واستبعا األحيانملنتجاهتا يف بعض  أسواقمن املخاطر مثل نقص التمويل، وعدم وجود 
 .   القوية املنافسة

     

فسيادة القانون والكفاءة القضائية مهمة، ليس فقط لتعزيز مناخ  :العدالة أوتشجيع الوصول إلى القضاء  - ج
نه هناك جيل جديد من أحلماية الفقراء وسبل عيشهم، واملالحظ يف عامل اليوم  أيضا  االستثمار، ولكن 

لعديد من الدول تسعى إىل بناء نظم قانونية قائمة على سيادة القانون، مع جعل تلك القضائية يف ا اإلصالحات
 خيضع هلا اجلميع دون متييز أنشفافة، مع ضرورة  آلياتوتنفذ بطريقة ميكن التنبؤ هبا، وفق  القوانني معروفة علنا  

يكون للمواطنني  أن إمكانيةشر على مدى مبا تأثريا هلونوعية القواعد القانونية يف اجملتمع والطريقة اليت تنفذ هبا 
ن ذلك يؤثر بشكل مباشر إصوت مسموع يف عملية صنع القرار، وعندما تكون مؤسسات الدولة متتثل للقانون ف

، مبا يف ذلك حقهم يف اختاذ قرارات االن حقوقهم تكون مضمونة وال ميكن انتهاكهياة اليومية للفقراء احل على
  .النمو واحلد من الفقر االستثمار اليت تساهم يف

 

 
 

 .التمكين وفعالية التنمية: اـا ثاني
 اشداحلكم الر يربط ما بني  األول ،مدخلني رئيسينيتظهر العالقة ما بني التمكني والتنمية من خالل  أنميكن      

خالن هلما عالقة صاحل الفقراء، وهذان املدل يعمالنوالتنمية عل النمو جب الثاين فهو مرتبط أما، والتمكني والنمو
مع التمكني، فعلى سبيل املثال تعزيز وصول الفقراء إىل اخلدمات الصحية والتعليم هو عنصر هام من  أساسية

ا ا مواتي  خيلق مناخ   ألنهعناصر التمكني، وهو بدوره يزيد من فعالية اسرتاتيجيات التنمية على املدى الطويل 
وهدف منشود من التنمية، اليت هتدف إىل توسيع نطاق خيارات  لالستثمارات، والتمكني هو غاية يف حد ذاته

 .أهدافهمالناس وتتيح هلم احلرية يف العمل عن طريق السماح هلم بتحديد 
   

لفعالية التنمية، فهو يعزز  وحامسا   أساسيا  ا د شرط  اشقد بات احلكم الر ف: د والنمو والتمكيناشالحكم الر  -2
تثماري، كما له عالقة ذات اجتاهني مع التمكني، فاحلكم الرشيد يشجع التمكني النمو ويضمن اجيابية املناخ االس
اجملتمع يف خمتلف جماالت احلياة، ويف املسامهة يف اختاذ القرارات، على  أطيافبفتحه باب املشاركة لكافة 
 .ا من مظاهر جودة احلكمالتمكني يعد مظهر   أناملستويات احمللية والوطنية، كما 
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من لالستثمار ما يفتح آاحلكم الراشد يف توفري مناخ  أسسحد أسيادة القانون وسرعة النظم القضائية  ويعترب    
 أن واألسرفالبيئة العادلة اليت تقوم على حكم القانون تستطيع فيها الشركات للنمو املستدام يف البلد،  آفاق

 1.ةحتقق منافع غري مباشر  أنتستثمر وتنمو كما ميكن للمؤسسات القوية 
 أنبعض التجارب  أثبتتفقد  ، مؤشرات التنمية البشريةنيبني سيادة القانون وحتس قويةنه هناك عالقة أكما    

 العمر املتوقع، واخنفاض وفيات الرضع، و األميةزيادة يف نسب حمو ال سيادة وحكم القانون يف البلد تساعد على
بفضل ما يوفره من بيئة مناسبة لالستثمار تزيد من  ،شةوغريها من املؤشرات اليت تدل على حتسن مستويات املعي

 .اجملتمع أفرادمن جهة، ومن جهة ثانية يضمن حتقيق العدالة يف توزيع الدخل والثروة والنمو بني  معدالت النمو
نوعية النظام حتسني يسهل حصول الفقراء على عدالة نزيهة من خالل  إذويؤثر سيادة القانون على التمكني     
كما مينح  ،، السيما من خالل زيادة نشر املعلومات املتوفرة حول عمل هذا النظامإليهالوصول حرية و قضائي ال

للفئات الفقرية واحملرومة نوع من الثقة يف نفوسهم، وميكنهم من التغلب على املشاعر املغروسة فيهم واالعتقادات 
أضف إىل ذلك  .قهم وإصرارهم على احلصول عليهان ليس هلم صوت، وهذا بدوره يساعدهم على املطالبة حبقو أب

يساعد  ما الوعي باحلقوق خيلق  ما يسمى بالتمكني القانوينللجمهور  وإتاحتهاونشر قواعده أن سيادة القانون 
كثريا على احلد من الفقر من خالل التغلب على القيود واملشاركة يف احلكم واملسامهة يف تنفيذ القوانني اليت تساعد 

  2.أو رفض اهليئات العامة واملسئولني على إنفاذ القوانني القائمة اليت تصب يف صاحل الفقراء ،واجهة الفشلعلى م
  ، ويعمل على تقويض مناخ االستثمار وفعالية التنميةاإلدارةا على حد سواء لسوء ا وعرض  ن الفساد سبب  وأل     

اح السياسي واالجتماعي يساهم يف احلد منه عن طريق ما يؤثر بشدة على الفقراء، يبقى التمكني يف ظل االنفت
عد وسيلة ضغط شعيب يستخدمها املواطنون هو ما يو  ،هبا باإلدالءمشاركة كل من تتوافر لديه املعلومات حوله 

ا حبقوقهم، وأكثر قرب ا اليت جتعل املواطنني أكثر وعي  شاركة تدعيم املعن طريق ، كما يتم ذلك للقضاء على الفساد
املسؤولني ما يزيد من مساءلتهم، خاصة إذا كانوا ينتمون إىل منظمات جمتمع مدين قوية، حريصة على من 

 .مكافحة الفساد 
 أجراهادراسة  أظهرتفقد  من خالل احلريات املدنية، د،اشالتمكني واحلكم الر  كما تظهر العالقة بني     
ستويات العالية من الفساد تسود يف ظل احلريات امل نأبلد  252وذلك باستخدام بيانات  1222سنة " كوفمان"

يف البلدان اليت ليس هبا  أعلىمرة  11مرات من البلدان اليت فيها حرية جزئية،  21 أعلىاملدنية املنخفضة، وهي 
 حاسم حملاربة الفساد أمراملزيد من احلرية هو  وإعطائهممتكني الناس من املشاركة  أنوهو ما يؤكد  .حريات مدنية

بسبب عدم وصوهلم للمعلومات  إماعن حاالت الفساد  اإلبالغ األفراديف غياب هذه احلريات ال يستطيع  هألن
بسبب خوفهم من فعل ذلك بسبب  وإماانعدام مشاركتهم يف السياسات العامة واملساءلة االجتماعية،  أوحوهلا، 

 .النظام السائد يف البلد الذي يرفض مثل هذه التصرفات
                                                   

1
 .11:وائل فوزي عبد الباسط محمد، مرجع سابق، ص 

2
UNDP, Legal Empowerment: Advancing Good Governance and Poverty Reduction. Overview Report RETA 

5856: Legal Literacy for Supporting Governance 1997, p:12 
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يعزز التماسك والثقة االجتماعية، ويزيد من  أنالفقراء واملساءلة  أصوات إدراجلتمكني من خالل وميكن ل     
كانت   فإذاتتوقف على حجم التمكني مبا يف ذلك دعم احلكومة للحريات املدنية،  األخريةفعالية التنمية، فهذه 

ولد عواقب وخيمة ينتج عنها اهنيار سوف ت فإهناكانت ضعيفة   إذا أمااجيابية،  أثارقوية سوف يكون للتنمية 
ا يف زيادة التمكني ا حامس  وهنا يلعب احلكم الرشيد دور  . التماسك االجتماعي والثقة وتسود الصراعات واحلروب

املشاركة الشعبية يف احلياة  أبوابعن طريق تشجيع منو احلريات املدنية يف الدولة وفرض سيادة القانون، وفتح  
إىل جانب بناء قدراهتم من خالل توفري اخلدمات األساسية وضمان كفاءهتا  .اعية والسياسيةاالقتصادية واالجتم

واستدامتها، وحتسني فرص وصوهلم لألسواق حىت يتمكنوا من حتسني مستويات معيشتهم وتوفري هلم األمن من 
 1.الصدمات االقتصادية ومن اجلرمية والفساد والعنف

، حيث مت املرأةا يف هذا السياق متكني ا خاص  اهتمام   أعطيتعزيز املشاركة اليت ومن بني جوانب التمكني وت      
وخفض  والسياسية باملشاركة يف احلياة العامة أكثرعلى وجه التحديد، وبصورة  إدارهتاربطه بنظم احلكم وحسن 

 .نونمستوى الفساد، حىت يف البلدان اليت لديها نفس الدخل واحلريات املدنية والتعليم والقا
 أصبحتالريفية، فقد  واملرأةالفقرية،  املرأةيف الدول النامية، مبا فيها  املرأةيهتم بتمكني  أصبح األخرية اآلونةويف    

الكثري من الدول هتتم بتمكينها عن طريق وضع برامج خاصة هبا مثل الربامج اليت متنح القروض الصغرية للنساء 
هذه  وتأهيلالصغرية، وكذلك برامج خاصة بتعليم وتدريب  ناريعهمشالريفيات قصد مساعدهتن على تطوير 

 .يف سوق العمل، ملساعدهتن يف النهاية على اخلروج من براثن الفقر إلدماجهنالفئات 
 

العام للدولة ومؤسساهتا، مبا يف  األداءفعالية التنمية والنمو يعتمد بشكل كبري على  أنميكن القول  األخريويف      
السليمة للنفقات العامة  فاإلدارة، األولوياتالعام على التنمية حسب  لإلنفاقخطة جيدة وفعالة  ذلك تصميم

من جوانب احلكم الرشيد، وتوفري املعلومات للمواطنني والتزام احلكومة بالشفافية واملساءلة فيما  أساسياجانبا 
املصلحة مبا يف ذلك اجملتمع املدين  صحابألالعام، يعد حمفزا للتمكني، ملا له من دور بالغ  باإلنفاقيتعلق 

التجارب  أكدتهوهذا ما . العام وتتبع نتائجه اإلنفاقيف رصد ( مبا يف ذلك الفقراء)والقطاع اخلاص واملستهدفون 
لى صناديق املدارس االبتدائية واملناطق التعليمية، مما عمراقبة اجلمهور  أوغندافبدعم من البنك الدويل، وضعت 

حنو  إىل 2115سنة  %11املدارس من  إىلرفع نسبة الوصول  إىل أدىرتفاع يف خمصصات التعليم ما نتج عنه ا
فعالية )احلكومي  األداءاختلف شكله سوف يعزز  التمكني حىت ولو أنوهذا يدل على  1222سنة  12-12%

يكون يف شكل مواطن  مادعن األخريهذا  أنحاسم للتمكني، كما  أمرفتقدمي اخلدمات التعليمية هو ( التنمية
العام ويفتح  األداءمن فعالية  األخريعلى التعليم للمستهدفني منه، ما يزيد يف  اإلنفاقالرصد يعد ضمانا لوصول 

 . للنمو أفاقا

                                                   
1
 Edmund attridge, op cit, p:05 .          
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احلكم اجليدة تتمتع عادة  إدارةالبلدان ذات مؤشر  أنالدراسات و التحاليل اليت تبني  أنونشري إىل      
الروابط والعالقات السببية ال  أن إال، األخرية اآلونةللفرد ازدادت يف  اإلمجايلناتج احمللي مبستويات عالية من ال

احلكم، مثل الثراء  إدارةتفهم هبذا الوضوح، فالنمو ونتائج التطور الناجحة قد تتحقق بفعل عناصر عديدة غري 
احلكم اجليد يؤدي  أنم الرشد والنمو تنطلق من العالقة السببية ما بني احلك أنباملوارد الطبيعية، وهلذا ميكن القول 

  1.داشال تعين بالضرورة وجود حكم ر  األفضلالنتائج  أن إال، أفضلإىل نتائج 
 

نه هناك روابط بني أدراسات متخصصة كثرية على جتارب التنمية  أظهرت: توجيه النمو لصالح الفقراء   -1
فقر الدخل قد اخنفض بسرعة  أن 1222/1222لتنمية يف العامل فقد اظهر تقرير ا. واحلد من الفقر التمكني والنمو

كرب يف االقتصاديات اليت منت بشكل حيوي، وال يزال بنسب مرتفعة وهو يف ازدياد يف البلدان اليت لديها ضعف أ
 أو واملرأة، الرجل بني أو والفقري، بني الغين اهلوة لردم كافيا ليس بأن النمو وحده بعدها مت االعرتافيف النمو، وقد 

خماطر  من املستضعفة األسر محاية أو مستقر للفقراء دخل توفري ميكنه ال كما ،األرياف وأهل أهل املدن بني
 2.التعبري والتمثيل جماالت توسيع أو التمييز أو مكافحة العمل أماكن من األطفال من العاملني انتشال أو املعيشة

فالكيفية مستويات خمتلفة يف احلد من الفقر  إىلتؤدي  أنتشاهبة ميكن معدالت منو م أن إىلوتشري املعطيات      
 فإذا. املتولد من النمو داخل البلد اإلضايفاليت يؤثر هبا النمو على الفقر تعتمد على الكيفية اليت يوزع هبا الدخل 
 بأسرعقراء سرتتفع الناس، فان دخول الف أفقركان هذا النمو مصحوبا بزيادة يف حصة الدخل اليت حيصل عليها 

كان النمو االقتصادي مصحوبا بتناقص يف هذه احلصة فان منو دخول الفقراء   إذاوباملثل . من متوسط الدول
وعليه فان توزيع الدخل لصاحل الفقراء وحمدودي الدخل يعترب  ،3سيتعثر متخلف وراء النمو يف متوسط الدخول
  4.الفقر وطأةا ضروريا لنجاحها، ناهيك عن التخفيف من مكونا رئيسيا من مكونات التنمية املستقلة وشرط

وهلذا   مساواة وعدالة أكثرمن الفقر يف البلدان اليت يكون فيها توزيع الدخل  أكثرختفض فمعدالت النمو       
 على مستويات عدم املساواة يف أيضاتتوقف  أهنااحلد من الفقر كمقياس لفعالية التنمية، باعتبار  ال يتم اختاذ

تصبح قدرهتم على  إذففي ظل عدم املساواة يصعب دمج الفقراء واحملرومني يف عملية النمو، توزيع الدخل، 
عرضة للوقوع يف اقتصاد الكفاف، وهو ما قد  أكثرمسامهتهم يف التنمية حمدودة، ويصبح الفقراء  وإمكانية اإلنتاج

 إمكانية إضعافم، كما تؤدي عدم املساواة إىل حتقيق منو مستدا إمكانيةحيد من حجم السوق احمللية ويضعف 
             5.احلقوق املدنية والسياسية واالجتماعية، واىل انتشار اجلرمية وزج اجملتمع يف الصراعات إعمال
على سبيل املثال من خالل  األفراداحلد من عدم املساواة عن طريق توسيع قدرات  أساسويعد التمكني       

 كاألرض األصول، والرعاية الصحية، واحلماية االجتماعية، وحتسني ملموس لتوزيع األساسيتعميم التعليم 
                                                   

1
 .21:، ص1221، 2، العدد 1البنك الدولي، الشرق األوسط وشمال إفريقيا، مجلة إدارة الحكم أخبار وأفكار، المجلد  
2

 .21:مكتب العمل الدولي، تعزيز العمالة الريفية للحد من الفقر، مرجع سابق، ص 
3

 .15:وائل فوزي عبد الباسط محمد، مرجع سابق، ص 
4

 .222: عدنان داود محمد العذاري، هدى زوير مخلف الدعمي، مرجع سابق، ص 
5

، سويسرا، "التغيير الهيكلي والسياسية االجتماعية والسياسة العامة" ة، مكافحة الفقر وعدم المساواة معهد األمم المتحدة لبحوث التنمية االجتماعي 

 .25:، ص1222
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 وإتباعالعامة،  لألشغالالتحتية يف املناطق الريفية، ووضع برامج  البىن، واالستثمار يف املال رأسواحلصول على 
وهذا  .ملواطنني يف التنمية الوطنيةمجيع ا إشراكيضمن  إطارسياسات العمل االجيايب لصاحل الفئات احملرومة ضمن 

املال املادي  رأس أنكد أت 2112فوفقا لتقرير التنمية يف العامل سنة  .النهج جيلب القدرة على تعزيز احلد من الفقر
على زيادة  أيضاتشجع  وإمنا ،ليس كافيا وان التحسينات يف التعليم والصحة ليس هامة يف حد ذاهتا فحسب

ق العكس عندما تكون هناك نسب تفاوت عالية يف توزيع الدخل، ما جيعل الفقراء يعانون دخول الفقراء، ويتحق
ضمانات احلصول على االئتمان، وبالتايل تزيد صعوبتهم يف  إىل األميةبدءا من حمو  واألصولمن نقص القدرات 

وباخلصوص منو لصاحل  االستفادة من الفرص االقتصادية، وهذا حيد من النتائج احملتملة حلدوث منو بشكل عام
 أوبني اجلنسني،  أوالية التنمية مبنية بشكل خاص على درجة املساواة سواء يف توزيع الدخل ما جيعل فعّ . الفقراء
العامة للنمو ومن حتسني  اآلفاقوعدم وجودها حيد من غريها،  أومكان السكن  أو أالثيناالنتماء  أساسعلى 

 . مستويات املعيشة والتخفيض من الفقر
التنمية لكافة فئات اجملتمع مبا فيهم  أهدافكما يعين التمكني يف هذا اخلصوص املزيد من املشاركة يف حتقيق      

يالء الفقراء يعطي املزيد من احلرية يف اختاذ القرارات إهنج التنمية املبين على  أنالفقراء، فهناك اتفاق واسع على 
البارزة  األمثلةلى املستوى احمللي من حيث التصميم والتنفيذ والنتائج، ومن يعزز التنمية ع االقتصادية احلامسة، ما

املشاريع الشعبية للفقراء وفتح اجملال لتنفيذ  وإقامةن التجربة الصينية، يف تشجيع نظام البلدة والقرية، أيف هذا الش
ع للشعب الصيين، ما نتج عنه عن طاقات املشاري واإلفراجمن املناطق الريفية،  لألفراداخليارات االقتصادية 

مليون سنة  152الصني من  أريافمساعدة هذا البلد يف حتقيق منو سريع لصاحل الفقراء، حيث اخنفض عدد فقراء 
2112مليون سنة  31اىل  2111

كما أثبتت الدراسات أن مشاركة الفقراء يف تصميم وإنشاء وإدارة برامج . 1
مشروع خاص بالري وتزويد الريف باملياه، أثبتت  212االجيابية، ففي دراسة عن التنمية جتعلها أكثر حتقيقا للنتائج 

، يف حني أن املشروعات اليت  %01النتائج أن املشاريع اليت حضيت مبشاركة مرتفعة للمعنيني كانت ناجحة بنسبة 
  2.%22كانت فيها املشاركة قليلة أو معدومة مل حتقق جناح سوى ب

احلكومات  صة يف اجملاالت التنموية اليت تساعدهم على اخلروج من دائرة الفقر اختاذويتطلب متكني الفقراء خا
 :تدابري تعمل على تعبئة مواردهم وتعزيز قدراهتم الفردية، من خالل

كالقروض املتناهية   اإلقراضمشاريعهم الصغرية، وذلك بتسهيل هلم سياسة  إنشاءمساعدة الفقراء على  -
 .من الفقر، خاصة ما عرف ببنك غرامني رائد يف املسامهة يف احلدالصغر، واليت كان له دور 

 .األميةن دراسات جدوى مشاريعهم، خاصة وان الكثري منهم يعاين من أتقدمي هلم املشورة بش -

 .مناسبة، وذلك حلمايتهم من االستغالل وبأسعارلسلعهم،  أسواقتوفري هلم  -

                                                   
1
 Deepa Narayan, op cit, p:09. 

2
 11:، ص2111النت بريتشيت، دانيال كوفمان، الحريات المدنية،  الديمقراطية، وأداء المشروعات الحكومية، مجلة التمويل والتنمية، مارس  
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من الفقراء يعملون بالقطاع الزراعي، ويعانون من عدم ، فالكثري األراضيخاصة  األصولتسهيل هلم ملكية  -
 .ملكيتهم هلا، ودفعهم ملبالغ كبرية الستئجارها

 

سلبية على نتائج اجلهود اليت تبذهلا الدول للحد من الفقر  أثارعدم وجود التمكني له  أنميكن القول  األخريويف 
ن اجملتمعات اليت يسود فيها أن حدة الفقر، و مبا يف ذلك تلك الدول املاحنة للمساعدات والدعم للتخفيف م

على برامج التنمية  اإلنفاقللحكومات على نتائج  أكثرالفقراء يكون فيها مساءلة  أصواتالتمكني وتسمع فيها 
 إن إصالحات أيمن طرف مواطنيها، ويتحقق فيها التماسك االجتماعي ويسود العمل اجلماعي الالزم لقيام 

ا تزداد هبا درجة االستقرار السياسي واالقتصادي، ما حيقق يف النهاية تنمية مستدامة ذلك، كم األمراستدعى 
 . لصاحل الفقراء وإمنائيةمنصفة 

  .العالقة بني املؤسسات والتمكني وحتسني نتائج التنمية السيما بالنسبة للفقراءاملخطط املوايل ويوضح لنا 
 

 .فقربالحد من ال التمكين عالقة(: 6-3)رقم  المخطط

 
 

Source: world bank, empowerment and poverty reduction, op cite, p:20. 
   

سواء الالزمة لتشجيع االستثمار لصاحل الفقراء  باإلصالحاتقيام الدولة  أن أعاله املخططويتضح من خالل      
 أداءتائج التنمية مبا يف ذلك حتسني احلكم وحتسني حتسني ن إىليؤدي اخلاص،  أومن طرف القطاع العام 
تعزيز منظمات اجملتمع املدين واملنظمات الشعبية  إىل باإلضافة، لألسواق إنصافا األكثراخلدمات، والوصول 

 نتائج التنمية     
تحسين الحكم   -

 .والوصول إلى العدالة 
المزيد من توفير   -

وتأدية الخدمات 
 .موليةبصورة أكثر ش

وصول أكثر   -
إنصاف لألسواق 

 .والخدمات التجارية 
تعزيز المجتمع  -

 .المدني
تعزيز الفقراء  -

 .والمنظمات الشعبية
زيادة األصول  -

 .وحرية االختيار

 طبيعة البنى االجتماعية والسياسية

 الفقراء ومنظماتهم      
                            إصالح مؤسسات الدولة                                                                

 والمحلية الوطنية
 
 

 والعمليات القواعد      
 

 المعايير والسلوكيات     

 األصول والقدرات    
 الفردية

 .المادية -
 .البشرية -
 .االجتماعية -
 السياسية -

 الجماعية 
 .الصوتية  -

 .التنظيمية -

 التمثيلية -
 

 ن دعم التمكي        
 توفير المعلومات -
 اإلدراج والمشاركة  -
 .المساءلة  -
القدرات التنظيمية   -

 المحلية 
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املؤسسي على دعم ومتكني الفقراء ما يعين تغيري  اإلصالحوحرية اختيارهم، كما يساعد  أصوهلمالفقرية، وزيادة 
لصاحل قدرات الفقراء سواء  األصوليركز على االستثمار يف  ألنهبني الدولة والناس الفقراء ومنظماهتم،  العالقة
اجلماعية لتمكينهم من املشاركة الفعالة يف اجملتمع والتفاعل مع حكوماهتم، وهو ما يتطلب من الدولة  أوالفردية 
للتمكني، حبيث  األربعةوالسلوكيات اليت تدعم العناصر  املؤسسية والقيم واآللياتعلى القواعد والقوانني  الرتكيز
إنشاء ، و وضع آليات لدعم وصول الفقراء إىل املعلومات يستوجب ماتصب يف صاحل متكني الفقراء،  أنجيب 

توفري هياكل سياسية مشاكلهم التنظيمية، و االستثمار يف قدرة الفقراء على حل ، و آليات املساءلة االجتماعية
 1.قادرة على دعم آليات التمكني للفقراءواقتصادية 

 
 

 .التمكين والتنمية البشرية والحد من الفقر: اـا ثالث

 ببســاطةالتفاعـل مـابني التمكـني والتنميــة البشـرية واحلـد مـن الفقــر، فالتنميـة البشـرية  املــوايل املخطـطيوضـح لنـا       
اقتصـــادي، وبعضـــها اجتمـــاعي وبعضـــها سياســـي هـــذه األخـــرية بعضـــها  "أمـــام البشـــر عمليـــة توســـيع اخليـــارات" تعـــين

تركيـز جهـود التنميـة، لـذا فإنـه ينبغـي توجيـه هـذه اجلهـود لتوسـيع نطـاق  وروبعضها ثقـايف، حبيـث أن اإلنسـان هـو حمـ
خلـق بيئـة ميكـن للنـاس فيهـا تطـوير كامـل طاقـاهتم والتمكني هو  ،2خيارات كل فرد، يف مجيع ميادين سعي اإلنسان

علــى  ، وتتــيح هلــم القــدرةتــؤدي إىل حيــاة منتجــة وخالقــة تلــيب احتياجــاهتم ومصــاحلهمل، قــدراهتمواســتغالل  الكامنــة
ويسـعيان   اآلخـرحدمها أ، وبالتايل يعد التمكني والتنمية البشرية عنصران متالزمان يكمل يةاملشاركة يف حياة اجملتمع
 .وهو التخفيف من الفقر أال  لتحقيق هدف مشرتك 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
1
 Deepa Narayan,op cit, p:29. 

2
 .1: علي حميدوش، مرجع سابق، ص 
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 .للتمكين والتنمية البشرية ألمفاهيمي اإلطار(: 7-3)قم ر  المخطط

 
 

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. 

 

حتالفات  إجراءجل خلق تنمية وتوليد فرص عمل، وزيادة الدخل على مستوى القاعدة الشعبية ينبغي أومن     
 األهدافتقدم ملموس يف حتقيق  وإلحرازاملصاحل االقتصادية الكربى، واحلكومات احمللية،  أصحابجديدة بني 

من الفقر العمل على بذل جهود منظمة لتعزيز وتنسيق العناصر الثالثة للتمكني ينبغي لوضع خطة للحد  اإلمنائية
 1.االقتصادية، والسياسية، واالجتماعية الثقافية

التمكني ف .االقتصادي، السياسي، واالجتماعي الثقايف، أنواعللتمكني ثالثة  أنوعليه ميكن القول     
، مبا يف ذلك الفرص املادية واملالية اإلنتاجية األصول يشمل على قدرات التوسع يف الوصول إىل االقتصادي

املال، وفرص الدخل، وضمان  رأسومواصلة املكاسب االقتصادية، وينطوي هذا العنصر بالضرورة على توزيع 
ينخفض دون دعم وتقوية النشاط  نأالفقر ال ميكن  أنهنا إىل  اإلشارةالنسبية، وال بد  واألسعارعمل السوق 

                                                   
1
Shawna Tropp, op  cit, pp:14-15.  

 ريةــــمية البشــــالتن     

 الفرد، المنظمة 
  وجماعات التمكين

 جانب العرض
 :التخلي عن السياسات والقيود المؤسسية

 اتساع الحريات  -
 الحكم الديمقراطي  -
 .اإلدراج  -
 مؤسسات المساءلة  -
 عالمية الوصول إلى المعلومة -

 

 تخفيف الفــقر

 العدالة  االستدامة االنتاجية

 جانب الطلب
 الالمركزية  -
 .الحركة االجتماعية  -
 .المشاركة  -
 منظمات بناء القدرات  -
 األصول وشبكات القدرات والمشاركات -

 

 ر الفقر والصراعمكافحة جذو 
 الحرمان من القدرات -

 الضعف  -

عدم العدالة في الوصول  -
 للموارد والفرص

 

 دعم التمكين

     

 

 التمـــكين

اقتصاد اجتماعي
 ي

 سياسي

A 

B C 

D 
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، وحتقيق املساواة يف األفراديشمل قاعدة عريضة من  أنيكون مستدمي دون  أنالنمو ال ميكن  أنا اخلاص، كم
 .املدرة للدخل األعمالفئة من املشاركة العادلة يف العمالة املنتجة وغريها من  أيالتوزيع حبيث ال جيوز استبعاد 

كم الذايت والدميقراطي، وهو يضمن ليس ينطوي على توسيع القدرات املرتبطة باحلف التمكني السياسيأما    
التمثيل العادل يف  أيضااليت حددهتا املعايري الدولية، ولكن يضمن  لإلنسانفقط احرتام الكرامة واحلقوق األساسية 

عملية اختاذ القرار ويف مؤسسات الدولة، السيما تلك اليت تتطلب مساءلة املوظفني العموميني وهيئات القطاع 
...( حق االنتخاب، حق املعارضة)ة باملوارد العامة، وهو يشمل حرية املشاركة يف اجملال السياسي اخلاص املكلف
التمكني السياسي ما يسمى بالتمكني القانوين والذي يقصد به عادة احلصول على املعرفة  أيضاكما يشمل 

 .سائدعليها طبقا للقانون ال والتأكيدالقانونية الضرورية حلماية احلقوق الشخصية، 
تعزيز النسيج االجتماعي من خالل زيادة وخلق شبكة  فهو يتضمن التمكني االجتماعي الثقايفوخبصوص    

ما يسمى بـ  هو والتآزروجمموع هذه العالقات  -الفردية واجلماعية على حد سواء-  اإلنسانمعقدة من صفات 
واجلماعات التفاعل يف بيئة من القوى  األفراد، وهذه العملية من خالهلا يستطيع "املال االجتماعي رأس"

 .االجتماعية والثقافية
ويشمل التمكني االجتماعي الثقايف على جمموعة واسعة من معايري التنمية البشرية، من احلصول على املياه      

تصال  واكتساب املهارات، مبا يف ذلك القدرة على استخدام وسائل اال األساسيالنقية والرعاية الصحية والتعليم 
من  األسراحلالة االجتماعية، والتعبري الثقايف، واالنتماء إىل الكيانات االجتماعية اليت ترتاوح بني  أيضاكما يشمل 

اجملتمع  ألفرادخالل نوادي الشباب والطوائف الدينية، واجلماعات العرفية وهو يولد الثقة يف االنتماء اليت تتيح 
 .شعور بالقيمة، والثقة بالنفسالعمل سويا لتامني ومحاية وزيادة ال

يف القدرات  من التمكني هي متكاملة فيما بينها وتؤثر يف بعضها البعض، فالتحسني مثال   األنواعهذه      
التمكني )حتسني الدخل  أنغري مباشر على التمكني االقتصادي والسياسي، كما  تأثريكيد له أالبشرية بالت
، وهكذا فان حتقيق (التمكني االجتماعي)لنفس والشعور بالكرامة والقيمة بدوره  خيلق الثقة يف ا( االقتصادي

 .مدخل متكامل يشمل متكني الناس اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا إتباعمتكني مستدمي يتطلب 
 

التفاعل بني التمكني االجتماعي والسياسي دون االقتصادي جيعل متكني  أننالحظ  السابق خالل الشكلمن و 
التمكني  أيضاال يكون هناك متكني سياسي، سيجعل  أين( D)، وباملثل املنطقة (Bاملنطقة )ستدمي الناس غري م

جل أهو املطلوب من ( Aاملنطقة)االجتماعي واالقتصادي غري مستدمي، وبالتايل تعزيز التمكني املستدمي 
 .متكاملة للحد من الفقر والتنمية البشرية إسرتاتيجية

 أساسيةا، هناك ثالث دعائم سابق   إليهاللعناصر األربعة للتمكني اليت تطرقنا  اإلضافةبنه أ أيضاكما نالحظ    
احلواجز  وإزالةملؤسسات الدولة للناس،  أوسعستجابة إفعالية، وتشمل  أكثرأخرى ضرورية جلعل التمكني 

 .املال االجتماعي ورأسالتمييز، وتعزيز القدرات التنظيمية احمللية  وأشكالاالجتماعية 
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العرق  أواملنطقة  أساسعلى كان هذا التمييز سواء   أفضلضروري لتمكني احلواجز االجتماعية والتمييز  إزالةف    
من فرص التقدم  استفادة اجلميعوذلك قصد  ،غريها أوالوضع االقتصادي واالجتماعي  أوالدين  أواجلنس،  أو

اخلدمات الصحية والتعليم واخلدمات )  واألصول اإلنتاجيةاالقتصادي واالجتماعي، ومن الوصول إىل املوارد 
 املال االجتماعي ورأسالنتشاهلم من الفقر، وهو ما يتطلب تعزيز وبناء قدرات املنظمات احمللية، ...(  العامة،

املتاحة للفقراء، ويف محاية تلبية  األصول إنتاجيةخاصة من خالل التعبئة االجتماعية اليت تلعب دورا هاما يف تعزيز 
املال االجتماعي ليس فقط للحصول على املوارد ولكن  رأسوبناء . املخاطر والصراع وإدارةاحتياجاهتم األساسية، 

 .للمسامهة يف حل النزاعات، وجتنب الصراعات اليت هي سببا يف تزايد الفقر أيضا
، وبني أنفسهم راداألفنحصر على الفرد فقط، بل جيب خلق عالقات تشابك بني ي أنوبناء القدرات ال ينبغي 

من خالل الدميقراطية احلقيقية اليت  إال اإلطارواملؤسسات، وال ميكن حتقيق نتائج ملموسة واجيابية يف هذا  األفراد
ضروري لتعزيز  أمروحتقيق حكم خاضع للمساءلة واحلريات، فتعميق الدميقراطية  اإلنسانتضمن احرتام حلقوق 

 .األفرادواستجابة شفافة الحتياجات 
     

 .طر المشاركة للتخفيف من الفقرأتفعيل :المطلب الثاني 
غري مباشر حيث  أوسواء بشكل مباشر  الفاعلني يف اجملتمعمنذ تسعينيات القرن املاضي زاد االهتمام مبشاركة     

 أولية عد العاملني يف جمال التنمية سواء على املستويات احملوي   ،يعد السمة املميزة للمجتمع الدميقراطي أصبح
 .للمشاركة يف املسامهة يف إحداث التنميةاملؤيدين  أقوىالدولية من بني  أوالوطنية 

  

 .الحد من الفقرو أهمية المشاركة : أوالا 
عنصر ال ينفصل عن اجلهود املبذولة لتحسني االوضاع االقتصادية واالجتماعية للناس واحلد تعد املشاركة       

املشاركة  أمهيةعلى ( 2112اروشا )للمشاركة الشعبية يف التنمية والتحول  اإلفريقيامليثاق  أكدمن الفقر، فقد 
الستخدام طاقات ومواهب الناس يف  أداةمنه، حيث اعتربت املشاركة  22الشعبية وجاء ذلك واضحا يف  املادة 

اليت تؤثر على حياهتم  يضمن هلم املشاركة الكاملة والفعالة يف اختيار القرارات أساسيحتقيق التنمية، وهي حق 
التفاق  األساسيةاملبادئ  إعالن، وتعزز احلق يف املشاركة من خالل األوقاتعلى مجيع املستويات ويف مجيع 

 مبدأمن االتفاق على  1املتعلق باجلهات الفاعلة غري احلكومية،  فنصت املادة  1222جوان  13يف " كوتونو"
من اجلهات الفاعلة، من اجل تعزيز مشاركة مجيع شرائح اجملتمع والقطاع املختلفة  األنواعاالنفتاح والشراكة مع 

  1.اخلاص يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية يف الدولة
املصلحة يف سياسات وبرامج مكافحة الفقر باعتبارها  أصحابمشاركة  أوقد ترتب على  هذا االعرتاف مببد     

املصلحة الرئيسية يف تلك الربامج، ويف  أصحاباحملليون مبا فيهم الفقراء يعدون  منها، فالسكان أساسياا عنصر  

                                                   
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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قامت اليونسكو بتشجيع املشاركة الكاملة واحلقيقية للفقراء واملستضعفني يف تصميم برامج احلد من  اإلطارهذا 
مشاركة املواطنني   أدرجتما هذه الربامج على املستويات احمللية والوطنية، ك آثارالفقر، والتنفيذ ورصد وتقييم 

 أكد، حيث 1222سنة  اإلمنائياملتحدة  األممكعنصر هام يف جناح جهود التخفيف من الفقر من طرف برنامج 
غلب أالذي جاء يف  األمروهو نفس  ،احلد من الفقر إىلمشاركة املواطنني يف الربامج اهلادفة  أمهيةعلى  الربنامج

 .احلالية األلفيةاملؤسسات الدولية املاحنة يف هناية القرن املاضي وبداية  اأطلقتهبرامج مكافحة الفقر اليت 
قدر ممكن يف خمتلف الربامج، ما يعين يف هناية املطاف  بأقصىووفرت احلرب على الفقر تشريع املشاركة       

 إبداءلي والوطين يف ازدهار عمل اجملتمع على مستوى القاعدة الشعبية وكذا النخب املمثلة هلم على املستوى احمل
 .ومواقفهم  من السياسة العامة للدولة واملسامهة يف تصميمها وتنفيذها أرائهم

املصلحة يف عملية التنمية اجملتمعية  أصحابجمموعة متنوعة من مسامهات  إدراجشاركة بصفة عامة املتعين و     
االسرتاتيجي املتعلق بربامج مكافحة الفقر، وهو  التخطيط وإدارةمن حتديد املشكلة، ووضع وتنفيذ  ابتداءاجلارية، 
  1.التقييم إىلعلى املستويات الوطنية واحمللية يف خمتلف جوانب الربامج من التخطيط  همإشراكما يعين 
تعترب تنمية  أناملشاركة ميكن  أنمن سبب، منها  ألكثرللتنمية  أساسيةاملشاركة يف كوهنا ركيزة  أمهيةوتكمن       

مجاعات  أو أفرادا أكانواوجمال احلرية اليت ينعم هبا املواطنون سواء  اإلنسانهتا ملسامهتها يف توسيع خيارات حبد ذا
وغريها من  أساسيةن التنمية مبا حتققه من منو اقتصادي واجتماعي ومبا توفره من خدمات صحية وتعليم وبنية أو 

 .أفضلت االستمتاع يف حياهتم بصورة ، تعمل على توسيع خيارات الناس وتفسح هلم جماالاألمور
 يكون هلم دور هام يف تشكيل منط حياهتم حبيث ينعمون بالكرامة أناجملتمع يف  ألفرادوعليه فان املشاركة تتيح 

كما تساهم يف منو شخصية الفرد عن طريق تنمية مهاراته وتعزيز ثقته بنفسه وقدرته على املنافسة والوصول إىل 
 2.إليهاموحات اليت يسعى املصادر لتحقيق الط

رئيسية يف املسامهة يف التخفيف من الفقر وهي مشاركة كل من  أطرافونركز يف حبثنا على مشاركة ثالثة      
 .يف سياسات وبرامج احلد من الفقر اتأثري   األطراف أكثرالربملان، والقطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين لكوهنم 

 

 .ت في سياسات التخفيف من حدة الفقرمشاركة البرلمانا :اـا ثاني
. األخرييناحلكومية يف معظم دول العامل خالل العقدين  األطرالربملانات وتطور يف  وأمهيةتوسع شكل     

املعنيني حاليا بصنع القرار والتوجيهات الدولية  األطرافبني خمتلف  أساسيةصيغ ربط  إىلوحتولت الربملانات 
 أجريتوقد  ،وتعمقت الشبكة املتطورة للمؤسسات والقوى االجتماعية املعنية باحلكمتوسعت  أنبعد  واإلقليمية
على سياسات ونشاطات  للتأثرييف الكثري من الدول من اجل متتني ورفع مستوى القدرات  إصالحاتعدة 

فعيل املشاركة وت واإلعالماملعلومات للمواطنني  إيصالالربملانات تشدد على زيادة الشفافية يف  فأصبحتالدولة، 

                                                   
1
 Glenn A. Bowen, An analysis of citizen participation in anti-poverty programmers, Community Development 

Journal Vol 43 No 1 January 2008, p:66.  
2

 . 211:، ص1221ار الحضري ، مطبعة روزانا، األردن، هيام عمر كلمات توغوظ،، الحاكمية الحضرية الرشيدة المشاركة في صنع القر 
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حرتام حكم القانون وتدعيمه فعليا بقضاء مستقل وكفؤ إيف نظام احلكم من قبل كافة فئات اجملتمع، وتثبيت 
 .السلطات التنفيذية والردع الفعال للفساد أعمالوتفعيل احملاسبة على 

 النقاش الوطين حول واهليئات التشريعية لديها دور هام تضطلع به عن طريق التعبري عن احتياجات ناخبيها يف
املتزايد  تأثريهاعن طريق استغالل االستفادة من  حتقيق ذلك بإمكاهناكما   ،1مبادرات واسرتاتيجيات احلد من الفقر

 أفضلاقتصادي  أداءمني أالسياسات العامة، وت أولوياتحماربة الفساد على سلم  إدراجومن التحسن يف احلكم يف 
 .املايل ءواألدامن خالل تطوير السياسات 

 2:يساهم يف احلد من الفقر عن طريق ما يلي أنكما ميكن للربملان 
 

النشاط الربملاين  أدوات أهمفاللجان الربملانية من : األجلالمتوسط  اإلنفاقفي دورة الموازنة على  التأثير -2
امها ختطيط املوازنة ومراجعة الفعال حاليا وبالعالقة مع دورة املوازنة، وخاصة جلان املالية واملوازنة اليت تتضمن مه

ا يف تقييم فعالية الربامج ا مهم  للجان احملاسبة العامة دور   أنالتقرير املايل، كما  أهدافتفاصيل توزيع املوازنة وحتقيق 
وتتطلب قضايا بنية وتوزيع املوازنة املؤثرة يف  ،من سالمة العمليات املالية ووضع الضوابط حملاربة الفسادوالتأكد 

حبيث  ،الربملان يف اجملاالت التقليدية للعمل الربملاين أعضاءمشل من نشاط أر نشاطات برملانية واسعة النطاق، الفق
دورة املوازنة املستمرة مراجعة تفاصيل توزيع املوارد على خمتلف القطاعات والوزارات  إطارتتضمن مهامهم ضمن 
القدرة على  وتأثرياهتاالضرائب اجلديدة  وكذا تفاصيل تطبيقا من هذا التوزيع، فقر   األكثرومدى استفادة الطبقات 
 .الشرائية للطبقة الفقرية

 

 :من خالل ما يلي األجلاملتوسط  اإلنفاقعلى  بتأثريهامن الفقر  تساهم يف احلد أنوعموما ميكن للربملانات   
عملية الروتينية والتدرجيية لعملية مشولية من ال أكثرفعالية على دورة املوازنة، تكون  أكثرفرض رقابة برملانية  -

للسياسات  األساسيةينبغي على الربملان واللجنة املالية التابعة له حتديد اخليارات  اإلطاروضع املوازنة، ويف هذا 
كربى للشفافية واملساءلة   أمهيةخالل مرحلة حتليل ومراجعة السياسات، حبيث توىل  أصعدةاالقتصادية على عدة 

 .الفقراءوزيادة مشاركة 

وخياراهتم لتطبيق  أولوياهتماللجان الربملانية، وذلك لتفسري  أمامضرورة مثول دوري للوزارات واملؤسسات  -
اقرتاحات الربملانات وقراءاهتا هلذه القضايا وخاصة للتوجيهات املتعلقة  بإضافةالسماح  إىل باإلضافةاملشاريع، 

 .من الفقر بسياسات احلد

 أولويات، كالتعليم والصحة والسكن وغريها من أكثراالت اليت ختدم الطبقات الفقرية حنو اجمل اإلنفاقتوجيه  -
توزيع الدخل  إعادةاحلياة، مع حماولة ختفيف الضرائب اليت تضر باملستوى املعيشي هلذه الطبقات، والعمل على 

                                                   
1

 UNDP, Strengthening Parliamentary Involvement in the Poverty Reduction Strategy Process and the 

Millennium Development Goals, New York, 2005, p:01 

 
2

فيف من حدة الفقر، ورقة مقدمة ضمن اجتماع الخبراء حول الحكم والتنمية ستيفن النغدون، البرلمانات وعملية الموازنة في سياسات التخ 

 .11-10: االقتصادية واالجتماعية ومكافحة الفقر، مرجع سابق، ص ص
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دخال وغريها من  األقلالفئات  وإعفاءدخال،  األكثربني طبقات اجملتمع من خالل فرض الضرائب على الفئات 
 1.املالية اليت ختدم هذه الفئة من اجملتمع اإلجراءات

 

والدخل  لإلنفاقمراقبة التفاصيل احملددة ف: نشاط الموازنة للتخفيف من حدة الفقر أولوياتالتركيز على  -1
 إطارر ضمن يرتكز عليها عمل الربملانات للتخفيف من حدة الفق أنال تشكل حبد ذاهتا كل احملاور اليت جيب 

 :للحد من الفقر جيب على الربملانات الرتكيز عليها أولويات أربعفهناك  ،دورة املوازنة
 

اليت متثل الفقراء بشكل  والوطين وميكن للربملانات التعامل مع جمموعات اجملتمع احمللي: مشاركة الفقراء - أ
ه يف بناء الصالت بين للربملان جلدي، وتتمحور االسرتاتيجيات اجلديدة للحد من الفقر على االلتزام اأفضل
هم من ميلكون املعلومات حول العوائق اليت يواجهوهنا واملبادرات اليت تزيد ف ،املستوياتمجيع على  الفقراء وبني

ولسد الفجوة بني املواطنني والربملان، تتيح اليوم العديد من البلدان احلق للمواطنني  ،وحتقق أولوياهتم من فرصهم
عن طريق منظمات اجملتمع املدين، يف تقدمي مبادرات يعربون من خالهلا وبشكل مباشر عن  أوة سواء مباشر 
تعديل تشريعات موجودة، هتدف إىل حتسني مستويات معيشتهم  أوتشريعات جديدة،  إلدخالاقرتاحاهتم 

شكاوي املواطنني هناك مواقع انرتنيت للربملانات تستقبل )وحتقيق رفاهيتهم، خاصة مع تطور وسائل االتصال 
 2(.ومالحظاهتمواقرتاحاهتم 

 

الفقر يستمر بالرغم من وضع السياسات املناسبة يف  أنفمن املالحظ  :فعالية تنفيذ الخدمات العامة - ب
قطاع اخلدمات  أوااللتزام من قبل احلكومة  أواالفتقاد للقدرة  األمريعكس هذا  أنوميكن  ،العديد من البلدان

يف وضع سياسات احلد من الفقر يف حتقيق نتائج عملية  األكربذا يبقى التحدي العامة يف تنفيذها، هل
 أهمتؤثر اجيابيا على وضع الفقراء، لذا تشكل مراقبة فعالية الربامج واحدة من  أنجل أللمشاريع والربامج من 

 .املسامهات الربملانية يف حماربة الفقر
 

يف عملية املوازنة يف الدول النامية  اإلخفاقاتخطر ف: على الفقر وأثرهامراجعة ومراقبة السياسات  - ت
االجتماعية  األوضاعا على يتمثل يف عدم حتليل ومتابعة فعالية السياسات واملشاريع والربامج اليت تؤثر فعلي  

ا على النتائج والنفقات بشكل خاص، عوض   اإليراداتفاحملاسبة الربملانية تركز يف الغالب على  ،واالقتصادية
ندرة املوارد يف البلدان  أن إالصعوبة قياس النتائج يف القطاع العام،  إىلويعود السبب جزئيا  ،ية احملققةالفعل

كرب فعالية ممكنة للنفقات أحتتم ضمان  إليهمالفقرية والعوائق اليت يواجهها الفقراء يف وصول املوارد املتوفرة 

                                                   
1

راقبة لم األهليو المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، التعاون البرلماني  اإلنمائيالمتحدة  األممللمزيد من التفاصيل انظر ، برنامج  

تم االطالع بتاريخ   www.aswat.com/files/governance12_ar.pdf: ، على الموقع 1221مبادرات الحد من الفقر، واشنطن، 

11/23/1222. 
2

 .1220والعشرين، دليل للممارسة الجيدة،  االتحاد البرلماني الدولي، جنيف، للمزيد انظر، ديفيد بيثام، البرلمان والديمقراطية في القرن الحادي  

http://www.aswat.com/files/governance12_ar.pdf
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الفعلي  األثريف حتديد  واإلبداعانية املالية وغريها االندفاع على اللجان الربمل أنمما يعين  ،الفقراء إىلاملوجهة 
 .للسياسات والربامج املوضوعة للحد من الفقر بشكل عام

 

خيلق عدم توازن داخلي حاد، وتضخم  قدعدم استقرار االقتصاد الكلي  إن: االقتصاد الكلي إدارة - ث
يار البنية التحتية وقطاع اخلدمات العامة اهن إىلويؤدي ذلك بدوره  ،مالية مدمرة ملالية الدولة وأزمات
 وائيلجن أمستمرة و  أمهيةيولوا هذه القضايا  أنلة احلد من الفقر أمس إىلوعلى الربملانيني الواعيني . األساسية

اخلربات احمللية والدولية من اجل مراجعة ومتابعة السياسات املوضوعية وتقدمي تقاريرهم عن  إىليف عملهم 
ويتفاوت . اكرب قدر من النقاش والفهم للسياسات االقتصادية إىللكي يتم التوصل  ملواطننيا إىلالنتائج 

 أيا للبنية االقتصادية وطبيعة العالقات اخلارجية يف حجم واجتاه سياسات االقتصاد الكلي بشكل كبري وفق  
ن يف السياسة النقدية االقتصاد الكلي السائدة مثل عدم وجود استقرار وتواز  أوضاع إىل باإلضافةجمتمع، 
وهل هناك  ،عدمه والالتوازن يف املالية العامة للدولة أوواستقرار التضخم  األجنبيةصرف العمالت  وأسعار

هذه العوامل  أساسالفروقات الكثرية على  إناستقرار مصحوبا بنمو اقتصادي مضطرد يف االقتصاد الوطين؟ 
 .كلية خمتلفة تتطلب وجود خيارات اقتصادية

 

 .مشاركة القطاع الخاص والحد من الفقر :اـا الثث
مل يعد جمرد ذلك القطاع  ألنهيف التنمية،  أساسيتنظر اليوم الدول واحلكومات إىل القطاع اخلاص كشريك     

يضطلع مبسؤولية اجتماعية هتدف إىل املسامهة يف حتقيق  أصبح وإمنابشىت الطرق،  أرباحهالذي يبحث عن تعظيم 
 .كمستهلكني وعاملني ومنتجني  األعمالالفقراء يف قطاع  إشراك بإمكانه أصبح ، كماالتنمية

التزام باملسامهة يف التنمية " أهناالقطاع اخلاص على  تآملنشوقد عرف البنك الدويل املسؤولية االجتماعية     
 بأسلوبة الناس املستدمية من خالل عملها مع موظفيها واجملتمع احمللي واجملتمع ككل لتحسني مستوى معيش

لتزام من طرف القطاع اخلاص اجتاه اجملتمع الذي يعمل فيه وذلك إ إذنفهي ". واحد آنخيدم التجارة والتنمية يف 
االجتماعية مثل حماربة الفقر وحتسني اخلدمات الصحية ومكافحة  األنشطةعن طريق املسامهة مبجموعة كبرية من 

  1.التلوث وخلق فرص عمل، وغريها
ا عل خلق فرص عمل جديدة، وتوليد الدخل، ما يعزز من قادر   أصبحقطاع اخلاص يف الوقت احلاضر فال    

غري قادرة على  أصبحتن املؤسسات اململوكة للدولة قد أالتنمية املستدامة ويساعد على احلد من الفقر، خاصة و 
وعدم قدرهتا على  جيتهاإنتابسبب زيادة طاليب العمل من جهة، ونقص  إمااستيعاب كل طلبات التوظيف 

بسبب االجتاه السائد اليوم حنو اخلوصصة ما نتج عنه غلق  وإما، أخرىاملنافسة العاملية من جهة  أمامالصمود 
 .العديد من هذه املؤسسات وتسريح عماهلا
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  ـت بمسي 1220مبادرة سنة  أطلق اإلمنائياملتحدة  األممبرنامج  أن إىليف هذا السياق  اإلشارةوجتدر       
 تلبية االحتياجات على الرتكيز مع ،حتفيز القطاع اخلاص على العمل إىلهتدف " الشاملة املتنامية األسواق"

، وفهم التمكني االقتصادي من تعزز اليت الكسب وفرص واخلدمات السلع إىل الوصول فرص وتوفري األساسية
احلد  رأسهاوعلى  لأللفية اإلمنائية األهدافحتقيق شرية، و للكيفية اليت ميكنه املسامهة هبا يف حتقيق التنمية الب أفضل

 أنالتعامل مع الفقراء ميكن  أنكيفية   إظهاررفع مستوى الوعي من خالل  إىلهذه املبادرة من الفقر، كما هتدف 
  .1األعمالا بالنسبة للفقراء، وجيدا لقطاع يكون جيد  

 

قنوات يستطيع من خالهلا القطاع  أودة طرق هناك ع: لحد من الفقرلقنوات مشاركة القطاع الخاص  -2
 :يساهم يف احلد من الفقر ميكن حصرها يف ما يلي أناخلاص 

إن اهلدف النهائي للتنمية البشرية هو التحرر من اجلوع، وضمان حياة طويلة  :توفير مناصب الشغل - أ
عد يف املمارسة العملية، من خالل التحرك املتصا إالوصحية، وتوفري املزيد من اخليارات، وهذا لن يتحقق 

قوة هائلة لتوليد فرص  اخلاص األعماليعد قطاع لصاحل الفقراء، و  وأفضل أكثرما يعين توفري وظائف 
قوم هبا، خاصة تلك اليت تعتمد بكثرة على اليد العاملة كالفالحة يالعمل عرب املشاريع املتنوعة اليت 

حىت  أومنتجني  أويكونوا كعاملني  أنن هذا اجملال حيث ميكن للفقراء ضم ،2العمومية وغريها واألشغال
 أشخاصتاج إىل حي اخلاص عادة ما األعمالقطاع  نأولكن املشكل الذي يطرح هو . أعمال أصحاب

الفقراء الذين يعانون  أوساطؤهلة، وهو ما ال يتوفر خاصة يف معاملة كفؤة و  أيديذوي مهارة وخربة، واىل 
 أو األغنياءمعينني يكونون يف الغالب من  أشخاصا على حكر   ا جيعلهت، مونقص املهارا األميةمن  أصال

، وهو ما ال أجنبية األحيانعاملة من جهات ثانية تكون يف بعض  بأيديستعني ميسوري احلال، كما قد ي
لعمل وبالتايل لن يساهم يف احلد من الفقر، وهلذا تسعى الدول النامية افرص املزيد من توليد  ىلإيؤدي 

والتكوين، حىت  والتأهيلخاصة يف املناطق الريفية، وفتح مراكز للتدريب  األميةلعمل جاهدة على حماربة ل
 .اليد العاملة املؤهلةاملهارات و توفر 

، فتوفري الوظائف ال يعين آليا  الفقر  إزالة إىلخلق فرص العمل اجلديدة ال يؤدي  أنهنا إىل  اإلشارةوجتدر 
كان دخل الشخص منها ال يوفر   إذافقر، فقد تكون الوظيفة وسيلة لتخليد الفقر، بالضرورة القضاء على ال

العائد من الوظيفة  أوجر العامل أيكون  أنوهو ما يستدعي  ،3له فائضا كافيا لسد احتياجاته األساسية
 .يتحرر من فقره حىتمناسب ويليب احتياجات العامل 
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ع اخلاص سوف يتيح املزيد من الضرائب اليت تدفع فتوسع نشاط القطا  :توفير العائدات الضريبية - ب
  أساسيللحكومة، واليت تستخدم يف متويل اخلدمات العامة، خاصة تلك اليت يستفيد منها الفقراء بشكل 

كالصحة والتعليم، والتامني والشبكات االجتماعية وغريها، وهبذا يساهم القطاع اخلاص يف التخفيف من 
النظام الضرييب القائم يف الدولة يشجع على العمل، كأن تكون هناك مثال  ما كان إذاالفقر خاصة  وطأة

سلبية  آثارتسهيالت يف دفع الضرائب، وحتفيزات جبائية ما يساعد على تفادي التهرب الضرييب الذي له 
يكون املتضرر الكبري منها هم الفقراء، العتمادهم الواسع على اخلدمات األساسية اليت  أنوخيمة، ميكن 

 .بإيراداهتا باألساستوفرها الدولة واليت مرتبطة 
 

ا على الدولة فقط كما  مل يعد اليوم توفري بعض اخلدمات األساسية حكر   :األساسيةتوفير الخدمات  - ت
تلبية حاجات الناس مبا فيهم الفقراء يف كثري العمل على  بإمكانهالقطاع اخلاص  أصبحكان يف املاضي، فقد 

والطرق  واإلسكانكالصحة والتعليم اخلدمات احلكومية،   إليهااملناطق اليت ال تصل  مبا يف ذلك األماكنمن 
جنوب الصحراء الكربى، معظم  إفريقيا، فمثال يف بعض املناطق احلضرية وشبه احلضرية يف اهلند ويف وغريها
وكينيا  اإثيوبيمنخفضة، ويف  وبأمثانحمليون  أعماليتمدرسون يف مدارس خاصة يديرها رجال  األطفال
ونيجرييا نسبة كبرية من الفقراء وذوي الدخل املنخفض حيصلون على الرعاية الصحية من اخلدمات  وأوغندا

   1.اليت يوفرها القطاع اخلاص

حيسن  أنمشاركته يف توفري البنية التحتية، واخلدمات األساسية ميكن  أنالقطاع اخلاص  إحالل أنصارويرى     
اجملتمع مبا فيهم الفقراء، وبالتايل  أفرادخلدمات األساسية، وتوسيع نطاقها لتشمل كافة من كفاءة وجودة تقدمي ا

بزيادة الكفاءة يف خصخصة املرافق  ونوخيارات املستهلكني، ويطالب اإلنصافزيادة حجم املوارد املتاحة، وحتسني 
لالستثمار من وجهة نظرهم يعمل  ففتح اجملال للقطاع اخلاص ،فائدة على مجيع فئات الدخل أكثرالعامة جلعلها 

 أسعار، ويساعد على ختفيض اإلنتاجحيسن يف نوعية اخلدمات وزيادة  أنعلى زيادة املنافسة، ما من شأنه 
  2اجملتمع ما يرفع من قدرهتم الشرائية أفرادمن  أوسعاخلدمات واملنتجات وجيعلها متاحة ومعقولة بالنسبة لشرحية 

خيفف من الضغوط على امليزانيات العامة، وبالتايل تتمكن احلكومات من  أنن االستثمار اخلاص ميك أنكما 
 .االجتماعي لإلنفاقتوجيه املزيد من املوارد 

مشاركة القطاع اخلاص يف توفري اخلدمات األساسية سوف يرتتب عليه  أننقاد القطاع اخلاص فريون  أما    
ال ميلكون مقابل تلك  ألهنملفقراء من االستفادة منها، ا إقصاء رأسهاعلى  يأيتالعديد من املخاطر، واليت 
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بسعر رمزي من قبل الدولة كالصحة والتعليم، ما يعزز من عدم  أوكانت تقدم هلم باجملان   وأهنااخلدمات، خاصة 
 .العدالة يف االستفادة منها ويزيد من حدة فقرهم

 أبقىوالسياسات، فمنها من  رتاتيجياتاالس، فقد وضعت الدول جمموعة من اإلشكاليةحل هذه  وألجل    
الفقراء يف الغالب إىل القطاع  أيلج إذالقطاع اخلاص يعمل إىل جنب مع القطاع العام يف توفري هذه اخلدمات، 

يقدم دعم مادي للفقراء الستفادهتم من هذه اخلدمات يف القطاع اخلاص، وقد طرحت  أصبحالعام، ومنها من 
إىل انتشار بعض  أدت، كما اإلعانةاملؤهلني لالستفادة من  األشخاصيف حتديد الطريقة صعوبات كثرية هذه 
 .السلبية كالرشاوي واالختالسات اآلفات
      

املال البشري  رأسيساعد على تنمية  أن بإمكانهفالقطاع اخلاص   :والمساعدات والتأهيلتوفير التدريب  - ث
 بإمكاهناقوية ملكافحة الفقر، فالشركات اخلاصة  أسلحةعد العاملة، واليت ت األيدي وتأهيلبالتعليم والتدريب 

. تطوير القدرات البشرية من خالل االستثمار يف التدريب وتنمية املهارات والصحة والسالمة يف مكان العمل
اخلريية  األعمالالقطاع اخلاص تقدمي بعض  بإمكانيف احلد من الفقر، كما  بآخر أووكلها تساهم بشكل 

يف الصحة والتعليم  األمدلذوي االحتياجات والفقراء، وبرامج التطوع واالستثمارات اجملتمعية طويلة واملساعدات 
قبل خصم  أرباحهاذات املردود االجتماعي، فهناك شركات خاصة مثال تلتزم مبنح نسبة من  األخرىواملبادرات 

1 .الضرائب خلدمة القضايا اجملتمعية
 

الصغرية املتناهية الصغر و تلعب املشاريع   :الصغيرة والحد من الفقرغر و المتناهية الصدعم المشاريع   -2
ا هاما يف خلق فرص العمل والدخل والقيمة املضافة، وتوفر مصدرا لتطوير املواهب وروح املقاولتية واملتوسطة دور  

خاصة يف الدول  مثل هذه املؤسسات وإنشاءنه هناك العديد من الدول تسعى لتنمية أواملالحظ يف عامل اليوم 
واملشاريع الصغرية تعد العمود الفقري لتوفري سبل العيش لفئات   فالعمل احلر ،للحد من الفقر كإسرتاتيجيةالنامية  

منو حمدود بسبب  آفاقتوفر  األحيانكبرية من السكان خاصة يف البلدان املنخفضة الدخل، ولكنها يف كثري من 
 أوبتوفري قوهتم  أصحاهبابل يكتفي  اإلنتاجتسعى إىل زيادة العمالة وال تعتمد على سياسة الكفاف، حيث ال  أهنا

تساهم يف توفري  إنتاجهاما حيتاجونه لضمان عيشهم، ولكن تبقى هذه املشاريع بالرغم من صغرها وحمدودية 
 2.احلصول على الدخل، والسلع واخلدمات ما يساهم كثريا يف التخفيض من الفقر

يدعم من متكني الفقراء، فرديا اصة للفقراء ال يعزز اجلانب االقتصادي فحسب، بل ودعم املشاريع اخل     
عن طريق رفع مستوى الوعي، من خالل توفري املعلومات . من السيطرة على حياهتم ومجاعيا، لكسب مزيد

ح الثقة ، فهذه املشاريع متناألملوالتدريب، بتضمني مجاعات املهمشني، من خالل توفري فرص جديدة ومنحها 
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، تؤثر التنميةعلهم قوة مسامهة يف جتو  ،1للناس، وتزودهم مبصادر جديدة من القوة للهروب من الفقر بوسائلهم
 . اختاذ القرار ةعلى سياس

 على القطاع وأساسيوتسود النسبة الكبرية للفقراء يف اجملتمعات الريفية والبدوية، واليت تعتمد بشكل كبري      
سواء باستغالل   والصادرات، ومصدر رئيسي للعمالة اإلمجايلبنسبة كبرية من الناتج القومي الذي يسهم  الزراعي
هذه املناطق من عدم توفر  كعمال فقط عند مستثمر ما، ويعاين الفقراء يف  أوالزراعية،  لألراضيمباشرة  األفراد
وغريها، وهو ما يستدعي  كانياتاإلم ، والتمويل، ونقصكاألراضياليت تعينهم على كسب قوهتم   اإلنتاجمصادر 

ومحايتهم من املنافسة غري شرعية من   من احلكومات تقدمي املساعدات هلذه الفئات من اجل تنمية مشاريعهم،
 .احملليني كبار املزارعني والصناعيني، ومن االستغالل حىت من بعض املسؤولني

لصغار   سواءن طريق دعم القطاع اخلاص وتطوير مصادر الدخل لديهم ع األريافوميكن مساعدة سكان       
غري  األخرىاملشاريع  ألصحاب أو، إنتاجيتهمقصد زيادة  واإلرشاداملزارعني يف شكل تقدمي البحوث، والتدريب 

مساعدة  وأخرياتنمية املهارات والتدريب وتقدمي املشورة،  أيضاالزراعية مثل الصناعات التقليدية واحلرف عن طريق 
توفري هلم عالقات بينهم وبني وسطاء السوق، و  بإقامةعلى تسويق منتجاهتم وربطهم بالسوق  هؤالء املنتجني

     .وسائل التخزين والنقل وغريها من املتطلبات الالزمة لتصريف منتجاهتم

جل مساعدة القطاع اخلاص على النمو والتطور وجعله يساهم بفعالية يف احلد من الفقر يف املناطق أومن      
 2:ينبغي حتقيق عدد من الركائز تتمثل يف، فيةالري
 

 أنشطتهويشمل قواعد عادلة وشفافة تنظم : القانوني والتنظيمي والمؤسسي لتنمية القطاع الخاص اإلطار - أ
 األراضيوحتقق االستقرار السياسي واالقتصادي، واحلكم الفعال، إىل جانب توفري القوانني اخلاصة مبلكية 

     اليت حتدد السياق الذي يعمل فيه القطاع األخرىية حقوق امللكية، وجمموعة من العوامل وباملنافسة احلرة، ومحا
وضع نظام يساهم يف ختفيض تكاليف  أي" قواعد اللعبة"وبالتايل يتعني على احلكومات الوطنية وضع . اخلاص

 األنظمة أنالعمليات، ذلك  جراءإتؤثر على كيفية  واإلداريةالقانونية  فاألنظمةالعمليات جبعلها قابلة للنفاذ، 
تبقى غري رمسية  أوتصبح  أنالرمسية صعبة وتدفع الشركات إىل  األعمالالقانونية املربكة واملتناقضة جتعل ممارسة 

 .3يف غياب تطبيق القانون األوىلورمبا يكون الفقراء هم الضحية 
 

للفئات  ديد مستوى منو القطاع اخلاصعامال حامسا يف حت أيضاواليت تعد : البنية التحتية االجتماعية - ب
اليت تعاين من االفتقار للمعارف واملهارات الالزمة لتقدمي منتجات جيدة وخدمات بشكل مستمر، يف ، الفقرية

                                                   
1

 .11:، مرجع سابق، ص"األسواق الشاملة المتنامية" ات مع الفقراء استراتيجيات القيام بمشروع: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، خلق قيم للجميع 
2
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 
3

، مجلة الباحث، -دراسة حالة الجزائر–عبد الرزاق، بونوة شعيب، دور القطاع الخاص في التنمية االقتصادية في الدول العربية موالي لخضر  

 .213: ، الجزائر، صجامعة ورقلة، 1221، 1العدد
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من التعليم، والتكوين  أعلىمستويات البنية التحتية االجتماعية وتشمل  ،1الوقت املناسب وبتكلفة حمددة
  .وظيفته تأديةة الفعالة تسهم مجيعها يف توفري بيئة تساعد القطاع على والتدريب، فاهلياكل اجملتمعي

 

ا ضروريا البنية األساسية املادية يف املناطق الريفية تعد شرط   نأفمن املسلم به عموما : البنية التحتية المادية - ت
ما تعاين من رداءة البنية  ن املناطق اليت يرتكز فيها الفقراء عادةأخاصة و . لتنمية القطاع اخلاص، وكذا نوعيتها

 إدارةهياكل البنية التحتية وتشمل ، (سبل نقل معقدة بسبب االفتقار إىل الطرق والبنية التحتية الداعمة)التحتية 
الطاقة، والبنية التحتية  وإمداداتوالطرق مبا يف ذلك الفرعية واجلسور والسكك احلديدية  واألراضياملياه 

قويا يف منو  تعد عامال   األشياء، كل هذه باألسواقلومات اليت تربط اجملتمعات احمللية وتكنولوجيا املع لالتصاالت
 .للفئات الفقرية وتطور القطاع اخلاص

 

حد التطورات أكن من تنمية القطاع اخلاص يف املناطق الريفية، وقد كان وهو ما ميَ : الحصول على التمويل - ث
 أنلصغري يف املناطق الريفية، واالعرتاف بالدور اهلام الذي من املمكن ، فنمو التمويل ااألخرييناهلامة يف العقدين 

قادة  أكديقوم به السيما يف جمال تنمية املشاريع الفالحية كان له صدى هام يف سياسات احلد من الفقر فقد 
لمشاريع املتناهية على ضرورة توفري التمويل املتناهي الصغر واالئتمانات ل 1221الدول املشاركون يف مؤمتر مونتريي 
مؤسسات مالية ريفية حمرتفة وسريعة االستجابة، ال  إنشاءوهو ما يتطلب ، 2الصغر والصغرية واملتوسطة احلجم

، بل وتعرض (شراء مستلزمات زراعية أوحمددة مثل التسويق  ألغراضالسيما االئتمان )تقدم االئتمان فحسب 
إىل جانب خدمات التأمني اليت هلا  ،3لى املدخرين واملقرتضني الريفنيجمموعة من املنتجات املالية املناسبة ع أيضا  

 ...(.اجلفاف، املرض، احلرائق) الفقراء من الصدمات املختلفة  وأصولدور مهم يف محاية مشاريع 

احلريف والتقليدي وبعض اخلدمات  اإلنتاجتشجيع املؤسسات غري الزراعية مثل  أيضا  هذا، ينبغي إىل جانب و       
السوق اليت  أحوالفتنويع مصادر دخل الفقراء يقلل من املخاطر املتمثلة يف ، اليت ميارسها الفقراء احمللية البسيطة

 هو ما يستدعيو   تتغري بسرعة، ويساعد على التقليل من التفاوت املومسي الذي حيدث يف الدخل ويف االستهالك
هذه املشاريع ملساعدهتم على  أصحابخلدمة نتجات املالية الوصول إىل النظام املصريف وتطوير امل إجراءاتتسهيل 

 .ختطي عتبة الفقر

يتواجد  أين األريافمتطلبات تفعيل وتنمية املشاريع، خاصة تلك املنتشرة يف  أهمويوضح الشكل البياين التايل    
 .الفقراء أغلبية
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 .52:، مرجع سابق، ص"الشاملة المتنامية األسواق" استراتيجيات القيام بمشروعات مع الفقراء : برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، خلق قيم للجميع 
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 .25:األمم المتحدة، تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية ، مرجع سابق، ص 
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ة دعن طريق تمكين فقراء الريف من التغلب على الفقر، مسودة وثيقة مناقشة مائ لأللفية اإلنمائية األهدافالصندوق الدولي للتنمية الريفية، تحقيق  

 .22: ، ص1223لدورة ذكرى الخامسة والعشرين لمجلس المحافظين، فيفري مستديرة 
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Source: I F A D, Corporate-level evaluation, op cit, p: 10. 
 

دعم القطاع اخلاص لصغار املزارعني واملنتجني، سوف يساعد على تعزيز قدراهتم يف االخنراط يف  أنميكن القول و 
وتوسيع نشاطاهتم، ما يعمل على توفري مناصب  إمكاناهتمالنشاط االقتصادي املنتج، ويتيح هلم مع الوقت تطوير 

ملواجهة التهميش والفقر  أفضلرة للدخل، جتعل سكان هذه املناطق يف موقع أخرى مد وأنشطةعمل جديدة، 
 .املنتشرة هبا اآلفاتوالبطالة والتفاوت االجتماعي وغريها من 

هذه املشاريع الصغرية اليت ميلكها الفقراء عادة ما تكون يف  أنلكن يظل املشكل املطروح يف هذا الصدد هو       
الفقراء إىل  أرمسي، الذي ينتشر بشكل واسع يف كثري من البلدان النامية، حيث يلجالقطاع اخلاص غري ال إطار

يف القطاع الرمسي بسبب الضرائب املفروضة والبريوقراطية  اإلنتاجا الرتفاع تكاليف العمل ضمن هذا القطاع نظر  
اط مؤسسات الفقراء نظرا الذي يضع قيود كبرية على منو نش األمرالعمومية، وهو  اإلداراتاملمارسة عليها يف 

 أياختاذ هذا عند يستدعي  و. حملدودية مواردهم وعدم قدرهتم على الوصول ملصادر التمويل من طرف البنوك
 ألصحابحلول  إجياداسرتاتيجيات للحد من الفقر القطاع غري الرمسي بعني االعتبار يف البلدان النامية، وحماولة 

مني ضد أللتوسع يف النشاط، وت إمكاناتضمن القطاع الرمسي ملا يوفره من هذه املشاريع ملساعدهتا على العمل 
 .هذه املشاريع أصحابيتعرض هلا  نأاملخاطر اليت من املمكن 

 ألجلا من خالل ما يقدمه من خدمات ا مميز  الصندوق الدويل للتنمية الريفية يؤدي دور   أننشري إىل  األخريويف    
سامهة الفعلية يف التنمية واحلد من الفقر، من خالل متويله للمشاريع املتناهية الصغر تنمية وتطوير هذا القطاع للم

للنهوض مبوارد الرزق، ما ميكن السكان الفقراء من التغلب على فقرهم  أكثروالصغرية خاصة تلك اليت تتيح فرص 
  .  دها وتقييمهاعليها، ودعم تنفيذها ورص واإلشراف، كما انه يقوم بتصميم هذه املشاريع بأنفسهم

 
 

اإلطار : 1العامل
 يالقانوني والتنظيم

 والمؤسسي

البنية التحتية  : 3لعامل ا
 المادية

البنية التحتية : 2العامل 
 االجتماعية

 

 

 المشاريع غير الزراعية

تدعم القطاع الخاص 
 الزراعي 

 سلسلة القيمة
 روابط السوق

الحصول على : 0العامل
 التمويل

 الفقر المكونات والعوامل الرئيسية إلشراك القطاع الخاص في الحد من(: 2-3)رقم  المخطط
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 .مشاركة المجتمع المدني والحد من الفقر: رابعاا 
 يف املسامهة القطاع اخلاص أو احلكومي القطاع دور عن شأنا   يقل ال املدين اجملتمع مؤسسات دور إن      
 وحتسني رحدة الفق وتقليص ،معيشة األفراد مستوى لرفع التنمية تلك وإدامة ،للمجتمع الشمولية التنمية بتحقيق

 مواقعهم يف ألفراد اجملتمع العديدة اخلدمات خالل تقدمي من والتعليمي والصحي، االجتماعي الرفاء مستوى

اخلاص  األعمالجدول  أولوياتعلى  التأثري بإمكانهكما  .1النائية أو املناطق األرياف أو املدينة يف سواء املختلفة
 . باالشرتاك مع اهليئات احلكومية املركزية منها واحملليةخدمات وبرامج اجتماعية  وإيصال ،األمورهبذه 

 :تساهم منظمات اجملتمع املدين يف التخفيف من حدة الفقر عن طريق ما يلي أنوعموما ميكن 
 

صوهتم  وإمساعاجملتمع املدين  أفرادعلى مدى وصول  األمرويتوقف هذا : على السياسة العامة للدولة التأثير -2
اجملتمع املدين يف االستشارات واحلوار  أطراف إشراكلدولة، كما يرتبط ذلك جبدية احلكومة يف لصانعي القرار يف ا

فمنظمات اجملتمع املدين إذا أتيحت هلا الفرصة يف  ،حول السياسات املنتهجة من قبلها للتخفيف من حدة الفقر
حلكومات مبعلومات وتفاصيل عن املسامهة يف وضع السياسات احلكومية املستهدفة للفقر فبإمكاهنا أن تزود ا
ا لالتصال املباشر هلذه املنظمات هبؤالء حاجيات وأولويات األفراد خاصة الفقراء منهم يف خمتلف ربوع الدولة، نظر  

األفراد، كما بإمكاهنا أن تساعد على ذلك من خالل خلق أفكار ونقاشات عرب املؤمترات واملنشورات والتجمعات 
يساعد على إعطاء تصور للسياسة احلكومية املنتهجة تستجيب حلاجيات هذه الفئات من يف خمتلف املناطق مما 

يف اإلنفاق لصاحل الفقراء عن طريق قيامها بتحليل املوازنة بعد  أضف إىل ذلك انه باستطاعتها التأثري ،اجملتمع
وإزالة الغموض على اجلوانب عرضها على الربملان، وذلك بتحليل تأثري وانعكاسات خمتلف املقرتحات والتعيينات، 

التقنية للميزانية، وخلق الوعي العام، واطالع وتدريب الربملانيني للضغط على احلكومة إلحداث تغيريات اجيابية 
  2.للحد من الفقر

 

 فجمع ،للمساءلة رئيسيان عنصران والتقييم يعد الرصد: رصد وتقييم سياسات الحكومة اتجاه الفقراء -1

تصب  االلتزامات إذا كانت ما تقييم من وميّكن احلكومات مسئولية يزيد من السياسة تنفيذ لحو  البيانات وتوزيع
العامة  إيصال اخلدمات جمال يف خاصة السياسات، وصنع فعالية اإلنفاق من الرصد كما حيّسن. يف صاحل الفقراء

 .اإلدارية واملمارسات السياسات أو يف امليزانية اعتمادات يف الضرورة دعت ما التعديالت، إذا عمل من ميّكن و
املناصرة  السياسات بتنفيذ التزام احلكومة خالل إظهار من للتغيري السياسية اإلرادة بناء يف أن يساعد وميكن
 السياسية األطر املساواة يف عدم وإبراز عواقب اإلصالح فيها اليت جنح املواقع على واالطالع والتعريف للفقراء،

  .اإلسرتاتيجية تطبيق مراحل طوال ويستمر رصدجيرى ال و ،القائمة

                                                   
1

 .15: ، مرجع سابق، صزهير عبد الكريم الكايد 
2
 Swarnim Waglé et Parmesh Shah, op cit, p: 05. 
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 تنفيذ السياسة حول تقدمي بيانات يف ا هامادور   وعلى الدوامالنشطة والفعالة  املدين اجملتمع وتلعب منظمات     
اللقاءات وجلسات االستماع )املشاركة  على الطرق القائمة املنظمات هذه تستخدم ما وعادة ،العامة للحكومة

 االلتزامات على اخلدمة قياسا   أداء تقييم من احمللية اجملتمعات لتمكني..( املستهدفني، املسوحات،للفقراء و 

ويساعد  اإلبالغ وجمال عمق من ويزيد املساءلة االجتماعية، من يعزز الرصد يف املدين فاخنراط اجملتمع ،السياسية
.دمات للمستهدفنيواخل كفء للسلع غري أو فعال غري إيصال ألي االستجابة بناء يف

 1 
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
 

فهناك منظمات جمتمع مدين تقدم خدمات اجتماعية، كاجلمعيات : القدرة على تقديم خدمات اجتماعية -3
وعية واخلريية وغريها، حيث تقدم مساعدات مالية ومادية لبعض العائالت املعوزة، كما تساعد على تقدمي التط

العالج والعناية الصحية للفقراء باجملان، ويتوقف هذا العمل اخلريي على مصادر التمويل حيث  يبقى هاجس هذه 
املال وغريها من  أوتطوعني سواء باجلهد م وأفرادالتنظيمات، ويتنوع ما بني مصادر دولية ووطنية، وخاصة، 

منظمات اجملتمع املدين تقوم مبشاريع تنموية لصاحل الفقراء وذلك بالشراكة  أصبحت األخرية اآلونةاملصادر، ويف 
 .مع املؤسسات الدولية املاحنة

 وهلامييف الربامج اليت البنك الدويل يقوم بتشجيع مشاركة اجملتمع املدين  أن إىل الشأنيف هذا  اإلشارةوجتدر     
 البنك ويقومالتيسري واحلوار والتشاور والشراكة : وتندرج مشاركته مع اجملتمع املدين يف ثالث فئات من النشاط

 الفقراء أعداد لتخفيض إسرتاتيجيات بتصميم تقوم اليت البلدان يف املدنية ةكاملشار  مبساندة ُميسِّرة جهةك الدويل

 البنك ُيشرك والتشاور احلوار خالل ومن الدويل، البنك ميوهلا اليت املشروعات من ةجمموع ورصد بتنفيذ وتقوم

 معلومات على للحصول ويسعى املشرتك االهتمام ذات القضايا يف مباشر بشكل املدين اجملتمع منظمات الدويل

 املدين اجملتمع منظمات إىل املوارد توجيهب كما يقوم باتفاق مع حكومات الدول املتلقية،. حياهلا تقييمية وتعليقات
 املنح آليات من جمموعة بإدارة أيضا   الدويل البنك ويقوم ،االجتماعية اخلدمات برامج تنفيذعلى  بنفسها لتضطلع

 اجملتمع منظمات تُنفذها اليت للمشروعات مباشرا   دعما   توفر واليت املاحنون يساندها اليت ئتمانيةاال والصناديق

 .املدين
 املالية للسنوات استعراض"  املدين اجملتمع منظمات مع الدويل البنك بني ةكاملشار  "بعنوان قريرت يوضحو     

 يف القطرية املساعدات إسرتاتيجية حتضري خالل املدين اجملتمعمع  املشاورات تساعد أن ميكن يفك  1221-1221
 وتوصيات نتائج إىل تؤدي وأن القومية، ةالتنمي بشأن احلوار يف ةكاملشار  على املدين اجملتمع منظمات قدرة زيادة

 الذي السنوي االستعراض ينص ماك.القطرية املساعدات إلسرتاتيجية الكلية النوعية حتسن أن شأهنا من هامة

 فعالية أن على 2002  (ARDE)   اإلمنائية للفعالية السنوي االستعراض بعنوان العمليات تقييم إدارة أعدته

                                                   
1

 .55: منظمة الصحة العالمية، حقوق اإلنسان والصحة واستراتيجيات الحد من الفقر، مرجع سابق، ص 
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 ةكمشار  مبدى تتأثر يزكالرت  مبحاور املعنية وتلك القطاعية األهداف أجل ويل منالد البنك إقراض عمليات
 إجراء 2004 اإلمنائية للفعالية السنوي االستعراض وشجع. ةكاملشار  هذه ونوعية املباشرة املصاحل أصحاب

 املنظماتو  اخلاص القطاع منظمات مع املبتكرة اتكواملشار  النتائج إىل تستند عمليات باستخدام التجارب

 لعمل العمليات تقييم إدارة به قامت الذي التقييم أيضا   خلص ماك .اإلمنائية الفعالية لزيادة وسائلك التطوعية

 تصميم يف املباشرة املصاحل أصحاب ةكمشار  أن إىل االجتماعية التنمية جمال يف 2004 يف الدويل البنك

 منظمات وإشراك املدين اجملتمع ملنظمات احمللية قدراتال وتعزيز املشروع، دورة خالل مستمر بشكل املشروعات

 املسؤولية حتمل" من ميكنها وضع يف تكون حىت اجملتمعات مع اتكشرا  يف تدخل أن ميكنها اليت املدين اجملتمع

 يف التنمية عن تقرير مطبوعة أبرزت وقد .الدويل البنك ميوهلا اليت الناجحة للمشروعات هامة عوامل لهاك  "مبفردها
 منظمات فيهم مبا( احلكوميني غري اخلدمات مقدمو يتيحها اليت للخدمات اهلامة املئوية النسبة 2004 العامل
 إىل البلدان من العديد يف اإلنفاق من ثركأ أو80%  يوّجه حيث الصحية، الرعاية مثل جماالت يف) املدين اجملتمع

، بلدان ستة يف اخلدمات حول املتحدة باململكة الدولية ةالتنمي وزارة مولتها دراسة وأبرزت .احلكومي غري القطاع
 الدور هذا نسبة ازدياد جديد من دةكمؤ  اخلدمات تقدمي يف احلكومية غري اجلهات تلعبه الذي زيكاملر  الدور
 وفضال   .الصحي والصرف واملياه والتعليم، الصحية الرعاية جماالت يف (األول املقام يف املدين اجملتمع منظمات)

 السياسات، واضعي بني للمساءلة خاضعة عالقات بإقامة 2004 العامل يف التنمية عن تقرير نادى ذلك، نع

 املدين اجملتمع ومنظمات املواطنون يلعبه أن ميكن الذي األمهية احلاسم الدور موثقا   والفقراء، اخلدمات، ومقدمي

 والرعاية والتعليم، الصحي، والصرف ياهامل خدمات على احلصول حتسني أجل من للخدمات، وعمالء موردينك

1ونوعيتها الصحية
 لىــــع يزيد ما إعداد يف شارك اجملتمع املدين أن 1221تقرير البنك الدويل لعام  أوضحكما  .

 وشاركت منظمات، 2009 يف السنة املالية عليها املوافقة متت اليت الدويل البنك اليت موهلا املشروعات من % 80

 إسرتاتيجيات من %100و إسرتاتيجيات املساعدة القطرية الكاملة من % 87 حوايل إعداد يف يناملد اجملتمع

وهذا مؤشر جيد على  .2أخرى وثائق سياسات وإسرتاتيجيات صياغة يف وأيضا   الكاملة، ختفيض أعداد الفقراء
 .إمكانية توجيه السياسات وبرامج التنمية خلدمة ومتكني الفقراء

 

 إىل احمللية يف اجملتمعات تعيش اليت واجلماعات األفراد حيتاج: وتدريبهم األفرادوثقافة التأثير في وعي  -1
 لبناء دعما   يتطلبون واإليذاء التمييز عانوا من الذين فاألفراد ،حبقوقهم املطالبة أجل املهارات من من جمموعة

 كما  .واملسئولني اخلدمة مقدمي مع لالتعام يتوجب عليهم عندما حازمني يكونوا أن ميكنهم الذاتية حبيث ثقتهم

 التحلي إىل والسياسة باإلضافة واملناصرة التنظيم، مهارات إىل اجملتمع احمللي ضمن واجلماعات األفراد حيتاج

 واملنظمات وتعد منظمات اجملتمع املدين ،حبقوقهم وللمطالبة القرار صنع يف والتدريب للمشاركة القانوين بالوعي

تنظم مصاحل الفقراء  أنهذه املنظمات  فبإمكان ،املهارات هذه بناء يف ادوم   اأألفضل موقع   احلكومية هي غري
                                                   

1
 .0:، ص1225، قضايا وخيارات لتحسين المشاركة بين البنك الدولي ومنظمات المجتمع المدني، مارس، وآخروندولي البنك ال 
2

 .10:، ص1221، واشنطن، 1221البنك الدولي، االستعراض السنوي لتقرير البنك الدولي،  
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واملبتكرة، يف النقاش حول السياسة  اإلبداعية األفكاروالرقابة احلامسة، وتغذية  اإلشرافوالضعفاء من خالل مهمة 
يف السياسات  آرائهم وإبداءهتم للمسؤولني صو  وإمساعزيادة مشاركتهم يف املطالبة حبقوقهم  بإمكاهناالعامة، كما 

احمللي، ويعتمد ذلك على التوعية والتدريب، مما يساعد يف بناء  أواملنتهجة لصاحلهم سواء على املستوى املركزي 
قدرات اجملتمعات احمللية ملعاجلة قضاياها املتعلقة بالتنمية، وحل مشاكلها، مع التقليل من اعتمادها على 

 بأفكارمساعدة العاطلني عن العمل يف البحث عن الوظائف وتزويدهم  ، كما بإمكاهنا1ارجيةاملساعدات اخل
 . تناسب قدراهتم الفكرية والتعليمية وأعمالحرف  إجيادتساعدهم على 

منظمة بطريقة  أهنا التأكيدمنظمات اجملتمع املدين تزيد من شرعيتها عن طريق  أن إىلهنا  اإلشارةوجتدر       
ن تنظيمها الداخلي يتم بطريقة دميقراطية أ، و األخرىمستقلة عن احلكومة واجلهات الفاعلة  وأهناوشاملة،  متثيلية
الذي يزيد من متسك وثقة املواطنني خاصة الفقراء منهم هبذه املنظمات ملساعدهتم على املطالبة  األمروهو 

  2 .حبقوقهم
 

منظمات اجملتمع  بإمكان: اإلصالح إستراتيجيات أجل من المحلي وااللتزام اآلراء في التوافق تعزيز -5
 إنشاء طريق عن والتنمية، الفقراء أعداد بتخفيض املعنية الوطنية اإلسرتاتيجياتن أاملدين خلق نوع من التوافق بش

 بعض ويف واخلاص، العام القطاعني بني التعاون وتشجيع للتفاهم، ةكمشرت  أسس ووضع املعارف، ةكملشار  شبكات

الفقراء من جراء تلك  أعدادوالصراعات، ما يساعد على تفادي زيادة  التوترات نشوء دون احليلولة األحوال
 . النزاعات

 

فعال على هتيئة املناخ  تأثريهلا من خالل منظمات اجملتمع املدين  املواطننيمشاركة  أنميكن القول  األخريويف 
املهارات والقدرات واملعارف  بإبرازتسمح  ألهنانني، املناسب لتحسني الظروف االقتصادية واالجتماعية للمواط

ا يف انتهاج سياسات حتقق نتائج ملموسة يف التنمية، ولكن املشاركة الصحيحة مهم   للمواطنني اليت تعد عامال  
ويبقى التحدي  .مجيع الفئات املكونة للمجتمع، مبا يف ذلك الفقراء بإشراكوالصادقة تتطلب ايالء اهتمام خاص 

 لقدرات تقييم إجراء يتطلبهو ما و . الفقراء بصفة شرعية ميثلون أفراد أو منظمات إجياد يف يكمن روحاملط

 بني ينشأ أن ميكن الذي التوتر األمر احتواء يستدعي قد بل ،فيها الداخلية وآليات املساءلة ومتثيلها اجملموعات،

 االخنراط األقل يف اخلربة ذات املنظمات وحتديد عليه املشاركة جيب منها من حول ذاهتا احلكومية املنظمات غري

 .العملية من إقصاءها لتجنب األطفال متثل اليت تلك مثل السياسة يف

 

 

 
                                                   

1
 Glenn A. Bowen, op cite, p: 76. 

2
 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 
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  : خالصة
مل تعد مشكلة الفقر حمصورة  يف أطر وطنية وجغرافية حمددة بل أصبحت مشكلة ذات طابع واهتمام دويل      
 يف القرن املاضي على كيفية حتقيق التنمية االقتصادية والتنظري هلا، تبنَي فبعد أن انصبت اجلهود املكثفة  ،بامتياز

يتلخص ذلك السبب مبشكلة ، حديثا  أن هناك خلال  يعرتض مسرية التنمية، ويبطئ معدالت النمو االقتصادي
ملال، ومل يعد يعد جمرد االفتقار إىل ما يكفي من احيث مل  ، الفقر اليت أصبحت عائقا  أساسيا  لعملية التنمية

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 

و ما يشعرهم باالستبعاد والتهميش ويزيد من عجزهم يف واالقتصادية واإلدارية على املستوى احمللي والوطين، وه
 .وهبذا انتقل مفهوم الفقر من الفقر املادي إىل الفقر متعدد األبعاد، املطالبة حبقوقهم

اتفقت عليها وسلمت هبا اهليئات حيث  ،تسعى مجيع الدول إىل حتقيقهاأولويّة  اليومُيشّكل احلد من الفقر و      
واحلكومات الوطنّية واجملتمع املدين والقطاع اخلاص واملاليني الذين يكافحون لتلبية  ،اإلقليمّيةو احلكومّية الدولّية 

وارتبطت هذه األولوية وحتقيقها بضرورة تبين الدول املنتشر فيها الفقر سياسة احلكم . احتياجاهتم األساسّية
هود احلد من الفقر ال يكمن فقط يف نقص الراشد، بعدما تبني أن اخللل يف عدم حتقيق نتائج جد اجيابية من ج

تلك األموال، وعدم جدية السياسات املنتهجة للتخفيف من الفقر  إدارةاملوارد املالية، وإمنا يرتبط أيضا بسوء 
  واالفتقار إىل التنسيق والفساد وضعف بناء القدرات البشرية واملؤسساتية يف املنظمات احلكومية وغري احلكومية

 اليت أثبطت جهودهي من أهم العوائق و  ،يف املؤسساتوحكم القانون وجود الشفافية واملساءلة  إىل جانب عدم
 .احلد من الفقر

املداخل التقليدية ملكافحة الفقر بشكل حصري على الدخل واالحتياجات األساسية وبعدما كانت تركز      
ركزت االسرتاتيجيات اد والضعف، جعلها تفشل بشكل عام يف خفض مستويات العجز واالستبعالذي  األمر

 درجأصبح عائقا يف وجه جهود احلد من الفقر، كما أالذي احلديثة على ضرورة العمل على مكافحة الفساد 
يشدد على تعزيز االستحقاقات الفردية، والقدرات واحلقوق  ألنهسرتاتيجيات، الاتلك مدخل التمكني ضمن 

املشاركة الكاملة واحلد من الفقر، باإلضافة إىل تعزيز  نمية البشريةلتا ركانأواحلريات، واليت تعد واحدة من 
، والتنفيذ ورصد سواء بطريقة مباشرة أو غري مباشرة تلك االسرتاتيجياتواحلقيقية للفقراء واملستضعفني يف تصميم 

لفَعالة، وكذا مشاركة عن طريق منظمات اجملتمع املدين ا وتقييم آثار هذه الربامج على املستويات احمللية والوطنية
 . القطاع اخلاص الذي أصبح يضطلع اليوم بدور ريادي يف تعزيز النمو والتنمية والتخفيف من الفقر
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 : تمهيد
 "النيباد"ملبادرة الشراكة اجلديدة لتنمية إفريقيا حتلت اجلزائر موقًعا قياديًا يف عملية التحضري واإلعداد إ       

وقد ارتبطت . تشغل مقعدا بارزا يف أجهزهتا العليا كما أهنا،  هلا من بني الدول اإلفريقية املؤسسة وإدارهتا، فكانت
من  وحتريرهاكم الراشد يف الدول اإلفريقية كمطلًبا أساسيا لتحقيق التنمية هبا هذه املبادرة بإرساء مبادئ احل

ويف هذا السياق مت إنشاء آلية خاصة لتقييم ، األلفية اجلديدة يف الدويلالنزاعات املزمنة والتخلف والفقر والتهميش 
لدول املنظمة هلا وضع مؤشرات للحكم واليت حتًتم على ا" آلية مراجعة النظراء" ومراقبة احلكم الراشد أطلق عليها 

السياسية )بكتابة تقرير توضح فيه مشاكل احلكم الراشد يتم من خالهلا تعزيز الرقابة الذاتية، كما تلتزم هذه الدول 
 .دولتها بالتفصيل وبشفافية يف( واالجتماعية واالقتصادية

 

لتجسيد أهداف النيباد املختلفة منها كمحاولة وبانضمام اجلزائر هلذه اآللية أطلقت عدة برامج إصالحية        
ومنها اإلدارة االقتصادية السليمة القائمة على إدارة جيدة للمالية العامة، وتعزيز املساءلة والنزاهة وكفاءة النظم 

دامة اهلادفة إىل النقدية واملالية، وشفافية املوازنة، وحماربة الفساد، وكذا تعبئة املوارد احمللية ألجل حتقيق التنمية املست
واالهتمام بالصحة والتعليم واملساواة بني اجلنسني، وزيادة تدفقات رأس املال والنفاذ إىل األسواق . احلد من الفقر

بعد أن أكد رئيس اجلمهورية يف أكثر من مناسبة على أن احلكم الراشد هو أداة أساسية . وغريها من األهداف
تطلب جتذير مبادئ الدميقراطية يف اجلزائر وتعزيز دولة احلق والقانون وتعبئة مجيع لتحقيق التنمية واالزدهار وهو ما ي

 .موارد األمة ألجل حتقيق التنمية املستدامة
  

وقد رافق تلك اإلصالحات إطالق مشاريع تنموية كربى تندرج يف إطار سياسة احلكم الراشد وحتقيق تنمية       
ا خالل ا مستمرً يع األثر البالغ  على النفقات احلكومية حيث عرفت تزايدً مستدامة يف البالد، كان لتلك املشار 

العشرية األوىل من األلفية اجلديدة بسبب األموال الضخمة اليت رصدت لتلك املشاريع، والتجاوزات اليت صاحبت 
ر الذي استدعى تنفيذ هذه املشاريع من سوء تسيري لألموال العمومية، واختالسات وغريها من أوجه الفساد، األم

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 

ألموال العمومية والرقابة عليها، وتفعيل كل آليات الشفافية ومكافحته، وإتباع سياسات حمكمة يف إدارة وتسيري ا
 . 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
 

 ؛"النيباد" شد ضمن املبادرة اجلديدة لتنمية إفريقيا احلكم الرا: املبحث األول              
  ؛واقع احلكم الراشد يف اجلزائر من خالل قراءة ملؤشراته: املبحث الثاين              
 ؛داشآليات ترشيد اإلنفاق احلكومي يف ظل سيادة احلكم الر : املبحث الثالث              
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 ".النيباد" ة الجديدة لتنمية إفريقياالمبادر  ضمنالحكم الراشد : األول المبحث
مسهرررا إحلكرررم الراشرررد، يف مبرررادرة الشرررراكة اجلديررردة للتنميرررة يف إفريقيرررا املعرررروف اتتعررررذ هرررذه املبرررادرة إيل مفهررروم     

،  ومدى إمكانية تطبيرق هرذا املفهروم، فتحليرل مبردأ احلكرم الراشرد ( NEPAD)، باللغة اإلجنليزية "نبياد"باختصار 
ومردى ترريثري ذلرك  ،يعترب أساساً للحكم على مدى إمكانية التزام احلكومات اإلفريقية بقواعرد هرذا املبردأيف النيباد 

علررى املبررادرة بصررفة عامررة، فالنيبرراد تعررد برناالررا للتنميررة االقتصررادية واالجتماعيررة والسياسررية السررريعة وتطرروير البنيررات 
كة بررني الرردول اإلفريقيررة نفسررها وبررني القطرراع ا ررا  التحتيررة، وهرري ليسررت منظمررة أو مؤسسررة اقتصررادية لكنهررا شرررا 

 .وبني إفريقيا وبقية دول العامل ،والعامل يف كل دولة
 

 .وأهداف مبادرة النيبادنشأة  : المطلب األول
يف إطررار التحرروالت اجلديرردة لالقتصرراد العرراملي يف ظررل العوملررة، وبررروز التكررتالت االقتصررادية كسرربيل إلحرردا       

ت الرردول اإلفريقيررة إحيرراء حركررة الوحرردة اإلفريقيررة يف شرركل جديررد مررن الشررراكة، أطلررق عليرره اختصررارا التنميررة، حاولرر
 .، وكان يهدف إىل حتقيق مجلة من األهداف االقتصادية والسياسية واالجتماعية"مبادرة النيباد"
 

 .نشأة مبادرة النيباد: أوال
قيرام مبرادرة نيبراد، حيرث أطلرق  ،1005 جويليرةعقردت يف أقرت منظمة الوحدة اإلفريقية يف قمة لوسراكا الريت      

عليها يف البدايرة املبرادرة اإلفريقيرة اجلديردة، والريت تعرً إطرارًا متكرامالً للتنميرة االقتصرادية واالجتماعيرة يف إفريقيرا،   
 اجتماعررات أبوجررا يف تغررري اسررم املبررادرة الشررراكة مررن أجررل التنميررة يف إفريقيررا، ومت إقرررار الصرريغة النهائيررة للمبررادرة يف

املبرررادرة األوىل الررريت عرفرررت باسرررم مشررراركة األلفيرررة : ، وتبلرررورت نيبررراد عررررب دمرررج ثرررال  مبرررادرات هررري1005أكتررروبر 
، وقادهررا رئرريس جنررو  إفريقيررا ثررابو مبيكرري مررع الرئيسررني اجلزائررري بوتفليقررة والنيجررريي أوبررا (مررا )إلنعرراإ إفريقيررا 

وكانرت عبرارة عرن مشرروع مفصرل إلعرادة  ،1005فروس بسويسررا يف ينراير ساجنو، وكشف عنها النقا  يف مؤمتر دا
إحيرراء القررارة اإلفريقيررة اقتصررادياً واجتماعيرراً وسياسررياً، فكانررت قضررايا األمررن والسررالم وأسررلو  احلكررم الرشرريد علررى 

لنمرررو رأس أولويررات املشررروع، ونظررررت للحكررم الرشرريد علرررى انرره هرردفا تنمويررراً أساسررياً ولرريس وسررريلة فقرر  لتحقيررق ا
 .االقتصادي 

الرريت أعلنررت خرررالل  أوميجــاوأعرردت املبررادرة الثانيررة بواسررطة الررررئيس السررنغايل عبررد اه واد وأطلررق عليهررا خطرررة     
وقررررد ركررررزت علررررى قضررررايا االسررررتثمار والبنيررررة  1005مررررؤمتر القمررررة الفرنسررررية اإلفريقيررررة املنعقررررد يف ياونرررردي يف ينرررراير  

االسررتثنائية املنعقرردة يف مررارس " سرررت"بشررري، ورحررب القررادة األفارقررة يف قمررة األساسررية وتنميررة رأس املررال املررادي وال

                                                   

، فعلى سبيل ليست  هذه المرة األولى التي تم فيها اإلشارة للحكم الراشد في إفريقيا كأساس للتنمية، بل سبق اإلشارة إليها في مبادرات أخرى سابقة 

مبادرات التنمية اإلفريقية واطر التعاون مع الدول الغربية في بداية التسعينيات، وبالتحديد في وثيقة كامباال لمؤتمر األمن  المثال تم ذلك في

إلى ضرورة االلتزام  ة، واعتبرت الوثيقة أن الحكم الرشيد هو أساس تحقيق االستقرار مشير5995واالستقرار والتنمية والتعاون في إفريقيا لعام 

  1000سنة لقانون، والمشاركة الشعبية، والشفافية، وقد تم  االتفاق على إنشاء آلية خاصة بالمتابعة إال أن ذلك لم يحدث ، وبعدها وبالتحديد في بحكم ا

وثيقة كامباال تم االتفاق عن إعالن جديد لم يختلف عن  ثفي إطار القمة السادسة والثالثين لرؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة اإلفريقية بتوجو حي

  .جعل من مبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد احد المبادئ الرئيسية له ، واحد شروط تحقيق األمن واالستقرار والتنمية
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، وتقرر دالها يف مبادرة واحدة تتقدم هبا إفريقيا إىل شركائها الدوليني، وتعررب عرن "ما  وأوميجا"بالوثيقتني  1005
يت تضرررم دول مرررا  الررر "التسررريري"موقرررف إفريقررري موحرررد جتررراه القضرررايا امللحرررة، ومت ضرررم مصرررر والسرررنغال إىل جلنرررة 

الررثال ،   كانررت املبررادرة الثالثررة والرريت عرفررت بالتعاهررد العرراملي اجلديررد مررع إفريقيررا، والرريت أعرردهتا اللجنررة االقتصررادية 
.يف مؤمتر لوزراء املالية والتخطي  2001إلفريقيا، التابعة لألمم املتحدة وطرحتها اجلزائر يف مايو 

1  
يغة هنائيررة ملبررادرة إفريقيررة موحرردة هرري مبررادرة الشررراكة اجلديرردة مررن أجررل تنميررة ومت دمررج املبررادرات الررثال  يف صرر    

ويقرروم التفرراوذ مررن خررالل املبررادرة حررول عالقررة جديرردة مررع بلرردان العررامل  ."نيبرراد"إفريقيررا واملعروفررة اختصررارا باسررم 
يتفررق عليهررا الطرفرران، حيررث  املتقرردم واملنظمررات الدوليررة، كمررا تنطرروي املبررادرة علررى التزامررات متبادلررة ومعررايري لررألداء

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 

ة يف التنميررة، وترسرريا قواعررد القررانون والنظررام، والبنيررة السياسررية، والتنرروع الزراعرري والتصرردير، مقابررل ومشرراركتها الفعالرر
أن يقرررردم العررررامل ا ررررارجي اجلررررزء األكرررررب مررررن مسررررريلة تعبئررررة املرررروارد ا ارجيررررة، الرررريت تشررررمل خفرررر  الررررديون، وإدارة 

 2.نيبنسيا  رأس املال ا ا  األجإاملساعدات اإلمنائية ا ارجية، وتشجيع 
حررد شررروت التنميررة املسررتدامة، كمررا أشررارت يف أشررد باعتبرراره اوقررد تناولررت الوثيقررة األساسررية للنيبرراد احلكررم الر       

طرر سياسرية وإداريرة تقروم علرى مبرادئ أطرحها ملبادرة الدميقراطية واحلكم الرشيد إىل أن اهلدف من املبادرة هو دعرم 
وقرد تضرمنت  3 .ة واحرتام حقوق اإلنسران وحكرم القرانون يف الردول اإلفريقيرةالدميقراطية والشفافية واملساءلة والنزاه

مبررادرة الدميقراطيررة واحلكررم السياسرري الرشرريد الموعررة مررن االلتزامررات علررى الرردول املشرراركة بقواعررد و ارسررات احلكررم 
عرررب النيبرراد وهبرررذا الرشرريد، والتزامهررا مببررادرات ترردعم هرررذا األخررري، وإضررفاء الطررابع املؤسسرري علرررى هررذه االلتزامررات 

 ".شد والسلوك الدميقراطيااملعايري األساسية للحكم الر " تكون الدول اإلفريقية قد أعلنت التزامها مبا أمسته 
 

 .أهداف النيباد: ثانيا  
قيرا الرؤية املشررتكة لقرادة املبرادرة بشررين املوقرع اإلفريقري العراملي ومكانرة إفري: تضمن املبادرة أربعة معامل رئيسية هي   

يف اجملتمع العاملي املعاصر وأسبا  إمكان إفريقيا التعرف على املعامل الرئيسية لإلطرار العراملي الرذي تردور فيره عمليرة 
برنررررامج عمررررل املبررررادرة وإسرررررتاتيجية حتقيررررق التنميررررة املسررررتدمية يف إفريقيررررا يف القرررررن احلررررادي  وثانيررررا ،التنميررررة اإلفريقيررررة

مبررادرة  اإلدارة وثالثررا السررالم واألمررن، الدميقراطيررة واحلكررم السياسرري اجليررد، : ادوالعشرررين والرريت تركررز علررى ثررال  أبعرر

                                                   
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.  
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3
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وأخررريا األهررداف طويلررة األجررل وتشرمل القضرراء علررى الفقررر، وحتقيررق التنميررة املسررتدامة  .االقتصرادية وإدارة الشررركات
 .ووضع هناية لتهميش إفريقيا يف عملية العوملة

يررة يف إفريقيررا دفعررة جديرردة، وتنميررة التعرراون مررع الرردول املتقدمررة مررن خررالل وهترردف نيبرراد، مررن اجررل مررنح التنم    
جرررررذ  االسرررررتثمارات األجنبيرررررة ولررررريس املسررررراعدات املباشررررررة، علرررررى تشرررررجيع احلكومرررررات اإلفريقيرررررة علرررررى اإلسرررررراع 
باإلصرررالحات السياسرررية واالقتصرررادية واالجتماعيرررة عررررب احلكرررم الراشرررد الرررذي يعرررد مطلبرررا أساسررريا لألمرررن والسرررالم 

التطررررور السياسرررري واالجتمرررراعي واالقتصررررادي، ودعررررم االسررررتقرار جلررررذ  االسررررتثمارات واحلصررررول علررررى مزيررررد مررررن و 
 .اإلعفاءات من الديون من جانب الدول الغنية

 : باإلضافة هلذا كانت تسعى املبادرة إىل حتقيق ما يلي

قتصررررررادية، السياسررررررية االسررررررتفادة املثلررررررى مررررررن تكنولوجيررررررات اإلعررررررالم واالتصررررررال يف سرررررربيل خدمررررررة التنميررررررة اال -
واالجتماعيررة وذلررك برردعم تكرروين شررراكة بررني القطاعررات العموميررة وا اصررة بإنشرراء اهلياكررل القاعديررة لتكنولوجيررا 

 .اإلعالم واالتصال

يرررى النيبرراد أن التكنولوجيررات اجلديرردة : مضرراعفة املعررارف، حتسررني وترقيررة الرتبيررة ونشررر اسررتعمال النظررام الرقمرري -
هررردفا أساسررريا للتنميرررة االقتصرررادية واإلنسرررانية إلفريقيرررا ذلرررك بإعرررداد وتنفيرررذ املخططرررات  لإلعرررالم واالتصرررال تعرررد

فيمررا  رررت الرتبيررة للجميررع وتشررجيع اجملتمررع الرردويل لرردعم هررذه  "داكررار"ا اصررة بررالتعليم الرروطب املطابقررة ألهررداف 
قيررا والتسررديد بوجرره خررا  علررى املخططررات كمررا تؤيررد هررذه ا طررة القيررام بتقرروي النظررام اجلررامعي يف كافررة أ رراء إفري

احلاجررة إىل تعزيررز وجرررود معاهررد التكنولوجيررا والعنصرررر اهلررام يف التعلرريم هرررو بنرراء املرردارس االبتدائيرررة يف مجيررع القررررى 
واملرردارس الثانويررة يف مجيررع األقرراليم باإلضررافة إىل دعررم اجلهررود الرريت تبررذل لضررمان املسرراواة يف الرتبيررة للمرررأة وذلررك 

 . 1تماعية والثقافية اليت متنع املرأة من االستفادة من إمكانية التعليمبكسر العوائق االج

اسررتمرار وجررود األمررراذ مررن قررى املسررتنقعات والرريت تعرقررل بشرردة تنميررة ف :حتسررني الصررحة وحماربررة داء السرريدا   -
تسربب يف عرقلرة كرل هلذا العبء الكبري التكلفة الفردية واجلماعية للتكفل باملصابني بالسيدا والريت ت يضاف ،إفريقيا

نسربة احليراة يف إفريقيرا وعربء جديرد يف ل اخنفراذ كبرري يسرجتو  ،اجملهودات اليت بذلت يف سربيل تنميرة هرذه القرارة
من الضروري بذل جهرود كبررية للقضراء علرى املشراكل املتعلقرة بقطراع الصرحة  كان .فيهالالقتصاد وأنظمة الصحة 
 2.هود للتلقيح ضد الشلل عند األطفال واألمراذ األخرىمضاعفة اجلوجو  الذي تعرفه إفريقيا وأيضا 

أهنا تتقار  يف حتقيق اهلدف الرئيسي الذي تنشده النيبراد وهرو حتقيرق  إن األهداف السابقة الذكر رغم تنوعها إالا   
 .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 
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 .آلية مراجعة النظراء وفقد اشمؤشرات الحكم الر  :انيالمطلب الث 

ا عليهرا مراجعرة النظرراء، فكران لزاًمر آليرةاملنظمرة للنيبراد طرحرت  اإلفريقيرةد بالردول اشرجرل تقيريم احلكرم الر أمن      
 .النيباد أهدافيف حتقيق  اإلفريقيةالدول  أداء أساسهاعلى  اآلليةالبحث عن مؤشرات ومعايري تقيس 

حتقيرق األهرداف  إىلالوصرول  ألجرلالشرروت الريت تعتررب النيبراد حتقيقهرا ضرروري  إىلالتطرق هلذه املعايري نشري وقبل  
الدميقراطيرررة واحلكرررم الراشرررد "، "السرررالم واألمرررن"وترررتلخرت يف " شرررروت التنميرررة املسرررتدامة"السرررابقة الرررذكر وتسرررمى 

  ".اإلدارة االقتصادية السليمة" و "  اإلنسانوحقوق 
 

 .شروط التنمية المستدامة من وجهة نظر النيباد: أوال
 :هناك الموعة من الشروت ينبغي توفرها من وجهة نظر املبادرة حىت يتحقق احلكم الراشد وتتمثل فيما يلي    

 

إن السرالم واألمرن شررطان أساسريان ال ميكرن دوهنمرا احلرديث عرن التنميرة : توفير السـمم واألمـن فـي إفريقيـا -1
وإفريقيررا املشرربعة بالنزاعررات وا الفررات واالنقالبررات واملكبلررة بررالفقر واجلرروع واألمررراذ ال حررل هلررا يف أي بلررد كرران، 

لزامررا عليهرا إحرالل األمررن والسرالم والتكفررل مبصرريها بررداًء مرن االسررتثمار  أصربحاليروم إال رفرع هررذا التحردي، لررذلك 
ة إفريقيرررة مهمرررا كانرررت مؤهالهترررا ومواردهرررا دولررر أليفبررردون امرررن ال ميكرررن . يف اإلنسررران ألنررره مصررردر التنميرررة وحمركررره

تعزيرررز : جيرررب حتقرررق ثرررال  عناصرررر هررري واألمرررنالطبيعيرررة أن ختطرررو خطررروة  رررو التنميرررة والتطرررور، ولتحقيرررق التنميرررة 
املبكرر، عرالوة علرى دعرم مقردرة  لإلنذار اإلفريقية، بناء قدرة املؤسسات واألمنالظروف طويلة املدى املواتية للتنمية 

الصرررفة املؤسسرررية علرررى االلترررزام برررالقيم  إضرررفاءوتسرررويتها، وثالثرررا  وإدارهتررراعلرررى منرررع النزاعرررات  ريقيرررةاإلفاملؤسسرررات 
 .إفريقيااجلوهرية للشراكة اجلديدة لتنمية 

 

السياسية فلقد حصرت الشروت  واإلدارةعليه مبادرة الدميقراطية  أطلقوهو ما  :الديمقراطية والحكم الراشد -2
ويل عكس تباينا تنظرييا وأيديولوجيا يف هذا اجملال وتتمثل هذه الشروت أسبابا يف السياسية للتنمية بعد جدل ط

واليت ترتب  بدورها بكل من الشفافية وتوسيع نطاق ( احلكم الراشد( اإلدارة اجليدة لشؤون الدولة واجملتمع 
 : ادرة من العناصر التاليةوسيادة القانون، وتتكون املب اإلنساناملساءلة والدميقراطية والنزاهة واحرتام حقوق 

 .تعزيز عمليات و ارسات احلكم السياسي أوسلسلة من االلتزامات بواسطة البلدان املشاركة باستخدام  -

 .داشتعهد من جانب البلدان املشاركة بلعب دور طليعي يف دعم املبادرات اليت تشجع احلكم الر  -

لضرررمان االلترررزام  إفريقيرررالشرررراكة اجلديررردة لتنميرررة الصررربغة املؤسسرررية علرررى االلتزامرررات عرررن طريرررق قرررادة ا إضرررفاء -
 .بالقيم اجلوهرية للمبادرة

والغرذ من مبادرة الدميقراطية واحلكم السياسري هرو املسرايفة يف تعزيرز اإلطرار السياسري واإلداري للبلردان املشراركة  
م مناقشرات االجتماعرات خاصة يف ظل االنتشار الكبري لظاهرة الفساد يف هذه اجملتمعات والذي شكل حمور اهتمرا

السررنوية لصررندوق النقررد الرردويل وتقررارير التنميررة الدوليررة، حيررث تتفررق آراء احملللررني علررى أن الفسرراد ينشررري ويرتعرررع يف 
ضررعف اجملتمررع املررردين و   منررو اقتصررادي مررنخف  وغررري مررنظمو ضررعف املنافسررة السياسررية، باجملتمعررات الرريت تتصررف 
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الراشرد حسرب هرذه املبرادرة  فاحلكم، ات واملؤسسات اليت تتعامل مع الفسادغيا  اآلليو وسيادة السياسة القمعية، 
وهررذا غررري  كررن  ومسررئولةشررفافة،   يررتم  ارسررته مررن قبررل املؤسسررات املختلفررة للحكومررة بطريقررة فعالررة أمنيررة، عادلررة

 .للتجسيد يف ظل غيا  نظام قانوين وعدالة مستقلة متاحة للجميع
 

فبناء قدرات الدولة هو جانب حاسم لتهيئة الظروف الكفيلة بتحقيرق : منشآتال وإدارةاالقتصادية  اإلدارة -3
التنمية، خاصة وان للدولة دور رئيسي يف تعزيز النمو والتنميرة ويف تنفيرذ بررامج احلرد مرن الفقرر، هلرذا ينبغري تشرجيع 

االقتصرادية واملاليرة العامرة عرالوة  اإلدارةتعزيرز نوعيرة  إىلالموعة من الرربامج احملرددة واملرفقرة لردول زمرب والريت ترمري 
التوجيهيرة والتنظيميرة  األطرر إىلاملنشات يف البلدان املشراركة، خاصرة وانره هنراك الكثرري مرن البلردان تفتقرر  إدارةعلى 

القررردرة علرررى تنفيرررذ الرررربامج حرررىت ولرررو تررروفر  إىل أيضررراتفتقرررر  أهنررراالالزمرررة للنمرررو الرررذي يقررروده القطررراع ا رررا ، كمرررا 
 .التمويل

 

 .آلية مراجعة النظراء: اـ  يثان

أنشرررريت يف إطرررار النيبررراد، وهررري عبرررارة عرررن آليرررة خترررترت بتقيررريم أداء بررررامج الررردول اإلفريقيرررة األعضررراء هبرررا وفقرررا      
   الررذي أقرترره قمررة االحترراد اإلفريقرري يف" الدميقراطيررة واحلكررم السياسرري واالقتصررادي الرشرريد" للمبررادئ الررواردة بررإعالن 

ومررردونات السرررلوك األخررررى املتفرررق عليهرررا ، واهلررردف منهرررا الوقررروف عنرررد نقرررات الضرررعف  1001جويليرررة " ديربررران" 
والقوة هلذا األداء والتعاون حلل املشاكل اليت تواجه بع  الدول يف هذا الصدد، بعيدا عرن أيرة مسراءلة أو إجرراءات 

دميقراطية ودعم أسرس احلكرم السياسري عقابية، ولتبادل ا ربة واملعرفة بني الدول اإلفريقية من اجل تعزيز املمارسة ال
 . د، وترسيا مفاهيم الشفافية ومكافحة الفساد واحرتام حقوق اإلنساناشواالقتصادي الر 

بعررردما مت االنتهررراء مرررن وثائقهرررا األساسرررية مبشررراركة الربنرررامج اإلمنرررائي  1002اعتمررردت آليرررة مراجعرررة النظرررراء يف عرررام 
يررا التابعررة لألمررم املتحرردة ، وبعررد أن أقرررت القمررة السادسررة لرؤسرراء دول لألمررم املتحرردة، واللجنررة االقتصررادية إلفريق

 :وثائقها التفصيلية وهي  1002وحكومات النيباد بابوجا يف مارس 
 .وثيقة تنظيم وعمل اآللية واليت تفصل هياكل اآللية ومراحلها -
 .وثيقة أهداف ومعايري ومؤشرات عملية املراجعة -

 .لعمل املنوت هبا القيام بعملية املراجعةمذكرة تفاهم بشان زيارات فرق ا -

د اشرأما بالنسبة للمؤشرات واملعايري، فقد مت تقسيمها وفقا للمجاالت اليت حددها احلكم السياسي واالقتصرادي الر 
 :وهي
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  1 :ويشمل حتقيق تسعة أهداف وهي  :داشالحكم السياسي الر   -5
 .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 -

 .تاز باملساءلة والكفاءةوجود خدمة مدنية مت -

 .مكافحة الفساد يف اجملال السياسي -

 .قاية ودعم حقوق املرأة والطفل واجلماعات املهمشة -

 :ويقاس من خالل اإلجابة على األسئلة التالية:  داشالحكم االقتصادي الر  -1
 .امةماذا فعلت احلكومة لوضع إطار عام كفء للسياسات االقتصادية وداعم للتنمية املستد -
 .إىل أي مدى أدى هذا اإلطار إىل دعم التنمية املستدامة -
ما هي اإلجراءات اليت اختذهتا احلكومة لتفعيل التنمية واإلسراع هبا يف القطاعات االقتصرادية الرئيسرية ويف  -

 . الال تشجيع االستثمار
 :اقتصرت املؤشرات على: التنمية االقتصادية واالجتماعية  -2
 .لتحقيق أهداف األلفية التنمويةاالقتصادي واالجتماعي ليت اختذهتا احلكومة يف هذا اجملال اإلجراءات ا -
 .التقدم الذي أحرزته الدولة يف هذا اجملال -
 

قررررد وجرررردت ضررررالتها يف تبررررب مبررررادرة النيبرررراد الرررريت حتمررررل يف طياهتررررا رؤى  اإلفريقيررررةالرررردول  أن إىل األخررررريونشررررري يف 
لتحقيررق التنميررة، كمررا اعتمرردت املبررادرة يف حررل  كريسرراس داشررمهررا مببررادئ احلكررم الر جديرردة، عررربت فيهررا عررن التزا

مشرراكلها وفرر  النزاعررات هبررا ومعاجلررة وحماربررة الفسرراد وسرروء اإلدارة احملليررة، وضررمان األمررن والسررالم واحرررتام حقرروق 
م مررردى حتقيقهررررا لتقيررري آليرررة، كمرررا وضرررعت لنفسرررها األمرررام إىلاملشررررتك خطررروات  اإلفريقرررياإلنسررران، ودفرررع العمرررل 

 .مراجعة النظراء آليةاالتفاقية وهي  إطاراملسطرة يف  لألهداف
 
 
 
 

                                                   

ا هناك بعض الدول المنظمة لالتفاقية اعترضت على أن تقوم آلية مراجعة النظراء بتقييم ومراجعة الحكم السياسي في إفريقيا، فجنوب إفريقي 

خل االتحاد اإلفريقي مسؤولة عن ذلك وبالتحديد لجنة حقوق اإلنسان ومجلس األمن اإلفريقي وبرلمان عموم إفريقيا اعتبرت أن هناك مؤسسات دا

فقد اعتبرت أن وال يمكن أن تحل آلية مراجعة النظراء محلها، أما بتسوانا فرفضت االنضمام لآللية بحجة أنها لن تضيف إال أعباء مالية، وأما ناميبيا 

 .ية تبنت هذه اآللية فقط إلرضاء الدول المانحةالدول اإلفريق
1
 .510:راوية توفيق ، مرجع سابق، ص 
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 .موقع الجزائر ضمن المبادرة: المطلب الثالث
مسررؤولة عررن  أهنرراالنيبرراد، كمررا  إفريقيرراالرردول ا مررس املؤسسررة ملبررادرة الشررراكة اجلديرردة لتنميررة  إحرردىتعررد اجلزائررر   

للمبررادرة، مررن خررالل مشرراركتها مررع  األوىلا يف املراحررل ا وبررارزً ا هاًمررعبررت اجلزائررر دورً وقررد ل .جلنررة املرروارد البشرررية هبررا
، وقرد 1000سرنة " لرومي"يف  اإلفريقيةوبتكليف صادر عن القمة " ما "ونيجرييا يف صياغة مبادرة  إفريقياجنو  

لتنفيذيررة لرؤسرراء دول وحكومررات كنائررب لرررئيس اللجنررة ا  اجلزائررريمهررد االهتمررام اجلزائررري باملبررادرة باختيررار الرررئيس 
 1.النيباد
وبالنسرربة ملسررتوى التمثيررل الرمسرري يف االجتماعررات املختلفررة املتعلقررة باملبررادرة يالحررض حررر  الرررئيس علررى حضررور    

مررن خررالل  أو ثلررة مررن خررالل الرررئيس اجلزائررري كانررت اجلزائررر فرري الغالررب  ف. القمررم واالجتماعررات ا اصررة باملبررادرة
كمرا عكرف الررئيس كريحرد مؤسسري مبرادرة النيبراد   .ملبرادرةا جنرا بإاهتمرام اجلزائرر مدى وهذا يعكس  ثليه ا اصني 

والموعررة الثمرراين، وقررد أكررد مررن خررالل تدخالترره يف العديررد مررن املرررات علررى ضرررورة  إفريقيرراعلررى املشرراركة يف قمررم 
املنشرر ت القاعديررة يف   واألجنرريبحمللري عررن طريررق فرتح بررا  االسررتثمار ا اإلفريقيررةتعزيرز النمررو االقتصررادي يف البلردان 
جانرب املروارد البشررية، وبنراء  إىلواالتصرال  اإلعرالمواملراء والفالحرة وتكنولوجيرات  السيما منها الطرقرات والكهربراء

يكررون تعرردد هررذه الشررراكات نتيجررة أو مظهرررا ملطررامع جديرردة خترررت  أالشررراكات قويررة مررع البلرردان املتقدمررة، بشرررت 
مرن التهمريش الردائم واملطررد الرذي  اإلفريقيرةالقرارة  إخرراجا كان الرئيس حريصا دائما على ضررورة كم. ثروات القارة

 ،عرفترره يف السررابق مررن طرررف الرردول املتقدمررة، وذلررك باالعتمرراد يف املقررام األول علررى مواردهررا وتضررحيات مواطنيهررا
منطلررق رو  التكامررل  لتنسرريق فيمررا بيررنهم مررن، وتعزيررز آليررات اإفريقيرراوالتررزام قادهتررا مببررادرة الشررراكة مررن اجررل تنميررة 

 .االقتصادية والسياسية  والفعالية مبا جيعل النيباد برناالا حقيقيا للتنمية االجتماعية
 1002استضررافت اجلزائررر القمررة الثانيررة عشررر للجنررة التنفيذيررة لرؤسرراء دول وحكومررات املبررادرة يف نرروفمرب  وقررد    

تررزامن انعقادهررا مررع مرررور ثررال  سررنوات كاملررة علررى املبررادرة، لررذلك فقررد خاصررة حيررث  أيفيررةواحتلررت هررذه القمررة 
الريت يرتم  واإلجرراءاتناقشت القمة اجنازات املبادرة خالل هذه املدة وقامت مبراجعة شاملة للمبادرات واملشروعات 
واصردر االجتمراع  ،برادرةاختاذها لتنفيذ املبرادرة، كمرا مترت مراجعرة تنفيرذ التزامرات الردول واملؤسسرات املا رة اجتراه امل

الفرعيرة واحلكومرات الوطنيرة  اإلقليميرةيف تنفيذ بع  الربامج، ودعم قردرات املنظمرات  لإلسراععدد من التوصيات 
 .لتمكينها من تنفيذ املبادرة ودعم مشاركة القطاع ا ا 

يذ الشراكة اجلديدة من لتنف للجنة رؤساء الدول واحلكومات االستثنائيةأشغال القمة كما احتضنت اجلزائر     
يف هذه األشغال اليت متيزت حبضور ستة رؤساء دول حوايل  ، وشارك1001يف مارس (  النيباد) إفريقياأجل تنمية 

وتوج االجتماع  بقرار إدماج أمانة النيباد يف مفوضية اإلحتاد اإلفريقي يف أجل أقصاه سنة  .عشرين بلدا إفريقيا
اجتماع خرباء البلدان املؤسسة  أشغال 1009من مارس  51ضافت اجلزائر يف كما است. 1001جوان  ابتداء من
الدول املؤسسة  وذلك حبضور املمثلني الشخصيني لرؤساء( نيباد) إفريقياالشراكة اجلديدة من اجل تنمية  ملبادرة

                                                   
1
 .251: نفس المرجع السابق، ص 
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ع الذي دام يومني بتحضري ومسح االجتما  ،اإلفريقيعالوة على  ثل رئيس االحتاد  اآلليةالعامة هلذه  واألمانةللنيباد 
بالمادالينا  يف شهر جويلية أجريتخالل القمة اليت  1ريف احلوار مع نظرائهم من الموعة ال األفارقة مشاركة القادة

الذي كان مرتقبا خالل السداسي  إفريقيا عالوة على حتضري الدورة املقبلة للمنتدى من اجل الشراكة مع( ايطاليا)
 املالية األزمةمنها اثر  اإلفريقيةلتنمية القارة  أيفيةذات  أخرىا رباء مواضيع  ما تناول لقاءك  ،من نفس السنة األول

 . التغريات املناخية وأثارالعاملية 
يف  إفريقيرااجلزائرر حرول البيئرة يف  إعرالنمبرادرة النيبراد استضرافت اجلزائرر قمرة البيئرة الريت متخر  عنهرا  إطارويف      

 اإلفريقيرةعمل املفوضرية  إطارومنظمة الكومنولث يف  اإلفريقياالستثمار بني دول الشمال  ، ومؤمتر1002ديسمرب 
 .1002العام للتكنولوجيا يف ديسمرب  اإلقليمي، واملؤمتر 1002يف نوفمرب 

دول مشال  أولمراجعة النظراء كانت اجلزائر  آلية وأيفهاالطوعية للمبادرة  اآللياتوفيما  رت املشاركة يف      
رئيسة الموعة الشخصيات  أجرت اإلطارويف هذا ، 1001املبادرة، وخضعت للمراجعة سنة  إىلانضماما  إفريقيا

خالل زيارهتا للجزائر حمادثات مع " ماري اجنيليك سافاين"للتقييم من قبل النظراء السيدة  اإلفريقية اآلليةالبارزة يف 
 اإلفريقية لآلليةاجلزائر  هتقدمر الوطب للتقييم الذايت الذي مسؤويل احلكومة واجملتمع املدين حول حتضري التقري

هلا  أعر ، وقد استقبلت من قبل الوزير املنتد  املكلف بالشؤون املغاربية الذي فيما بعد للتقييم من قبل النظراء
كل الفئات   اكبإشر للتقرير الوطب للتقييم الذايت  أفضل إلعداداليت يوليها رئيس اجلمهورية شخصيا  األيفيةعن 

الوطنية و ثلي خمتلف الفاعلني يف احلياة السياسية واالقتصادية والثقافية مبؤسسات الدولة واجملتمع املدين واملتعاملني 
للتقييم من قبل النظراء على خمتلف  اإلفريقية اآلليةوقد اطلع السيد عبد القادر مساهل مسؤولة . االقتصاديني
 .جستية واملالية اليت اختذت لضمان السري احلسن ملسار التقييم الذايت التنظيم السيما اللو  إجراءات

مراجعررة  آليررةيف االجتمرراع الثرراين ملنترردى رؤسرراء دول وحكومررات  ألقاهررايف كلمررة  اجلزائررريالرررئيس  أعلررنوقررد        
اجلزائررر قررد  أن النظررراء، والررذي عقررد علررى هررامش  االجتمرراع الثرراين عشررر للجنررة التنفيذيررة لرؤسرراء حكومررات النيبرراد

لعمليررة  األوىلبالفعرل ا طرروات  برردأتبرنرامج العمررل الروطب، وهرري برذلك تكررون قرد  إلعرردادشركلت الموعررة عمرل 
ودعم الشراكة مع الدول الغربية كوهنرا تؤكرد عرزم  إفريقيايف حتقيق هنضة  اآللية أيفيةاملراجعة، كما ركز يف كلمته على 

 .عم الدميقراطية واحلكم الرشيد يف القارةعلى املضي قدما يف د اإلفريقيةالدول 
مسررتوى القطاعررات الرمسيررة تقرروم بعرر  القطاعررات ذات الصررلة بامللفررات  مررا يتعلررق باالهتمررام باملبررادرة علررىوفي     

خمتلفررة للوفرراء بالتزاماهتررا جترراه املبررادرة، فرراجلزائر عينررت  ثررل شخصرري للرررئيس مكلررف بشررؤون  برينشررطةاملوكلررة للجزائررر 
 .القطاعات الرمسية فيها اهتماما باملبادرة أبدتو النيباد 

يدة الريت تعينهرا علرى الوفراء بالتزاماهترا دبع  املؤسسات الوطنية اجل تريأنشتعزيز التزام اجلزائر باملبادرة  وألجل      
ن مررن هيئررة للتشررغيل واحلررد مررن الفقررر تتكررو  إنشرراء بررإقراروفقررا للمبررادرة، حيررث قررام اللررس الرروزراء علررى سرربيل املثررال 
للدراسررات ا اصررة باملوضرروع ودعررم الشررراكة مررع  باإلعررداد ثلرري املؤسسررات العامررة املختصررة واجملتمررع املرردين، وتقرروم 

 .املؤسسات الدولية
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 . من خمل قراءة لمؤشراته واقع الحكم الراشد في الجزائر: المبحث الثاني 
يعرف البنك مفهوم إدارة احلكم الصاحل على حيث  سيتم الرتكيز على املؤشرات اليت تصدر عن البنك الدويل،   

ا األعراف واملؤسسات اليت متاراس بواسطتها السلطة يف بلد ما من أجل املصلحة العامة ويضع لقياس إدارة  ،أهنه
  داشتصدر عنه كل سنة لتقييم مدى تقدم البلد  و ترسيا مبادئ احلكم الر  ستة مؤشراتاحلكم يف البلد 

 ".1050-1000"ايل تطور قيم هذه املؤشرات يف اجلزائر خالل الفرتةويوضح لنا اجلدول الت
 ".2212-2222"مؤشرات الحكم في الجزائر خمل الفترة (: 1-4)الجدول رقم 

 

 مؤشر احلكم السنة % النسبة  مؤشر احلكم النسبة معيار ا طري
نوعية التنظيم  23 0.7-

 واإلجراءات

التمثيل السياسي  2000 14.4 1.18-
( وتالص)

 واملساءلة 

-0.6 28.9 -1.06 18.3 2002 

-0.55 29.9 -1.11 17.8 2003 

-0.54 29.4 -0.76 26.4 2004 

-0.43 37.3 -0.74 26.4 2005 

-0.58 28.9 -0.94 21.6 2006 

-0.63 27.2 -0.99 19.2 2007 

-0.8 21.4 -0.98 20.2 2008 

-1.05 15.3 -1.03 18.5 2009 

-1.15 10.5 -1.01 18.5 2010 

  2000 8.2 1.59- حكم القانون  13.9 1.14-
 
االستقرار 

وغيا   السياسي
 العنف 

-0.61 32.5 -1.72 6.3 2002 

-0.55 36.4 -1.81 5.3 2003 

-0.59 34.4 -1.43 8.7 2004 

-0.71 30.6 -0.99 17.8 2005 

0.63 31.6 -1.11 15.4 2006 

-0.69 28.2 -1.11 14.9 2007 

-0.72 25.5 -1.08 14.9 2008 

-0.76 25.6 -1.23 12.8 2009 

-0.76 27 -1.25 11.8 2010 

  2000 14.1 0.96- ضب  الفساد  0.95- 14.6
 فعالية 

 
 احلكومة 

34.9 -0.54 -0.61 31.2 2002 

21 -0.94 -0.65 28.3 2003 

30.7 -0.67 -0.5 37.1 2004 

29.8 -0.64 -0.42 40.5 2005 

40.5 -0.42 -0.56 33.7 2006 

39 -0.45 -0.64 29.6 2007 

36.9 -0.51 -0.65 29.6 2008 

34.5 -0.55 -0.66 31.6 2009 

37.8 -0.48 -0.56 34 2010 

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

 
 
 
 
 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/resources.htm
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 .التمثيل والمساءلة واالستقرار السياسي: المطلب األول
، فعنردما يكرون هنراك متثيرل سياسري حقيقري نراتج اآلخرريرتب  هرذان املؤشرران ببعضرهما الربع  فكاليفرا يعرزز      

لتعزيررز الدميقراطيررة  أساسرريشرررت  األخررريعررن انتخابررات نزيهررة فرران ذلررك يرردعم االسررتقرار السياسرري، وسرريادة هررذا 
 .  ة وحرية التعبريواملساءل

 (.Voice and Accountability)التمثيل والمساءلة  :أوال
يقيس مدى قدرة املواطنني على املشاركة « واملساءلة التمثيل» مؤشرن إ، ف1050حبسب تقرير البنك الدويل للعام 

 .حلرحكومتهم، فضاًل عن حرية التعبري، وحرية تكوين اجلمعيات، واإلعالم ا ثليهم و يف انتخا  
  

 .2212-2222تطور مؤشر التمثيل والمساءلة في الجزائر خمل الفترة (: 1-4)الشكل رقم 

0
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 .(1-4)الباحث بناء على الجدول  إعدادمن : المصدر
 

 إىلنه مل يصل أأي "  1050-1000" خالل الفرتة %20هذا املعيار مل يتعدى  أننالحض من الشكل البياين     
بر 1000، حيث كان يقدر سنة "1001-1000"، حىت وإن عرف بع  التحسن خالل الفرتة إطالقاالوضع اجليد 

الوضع  إىلوهبذا انتقل من الوضع الضعيف  ،%11.2بر  1001و 1002معدل له سنة  أعلى إىلليصل  52.2%
عرف هذا  1001من سنة  بتداءاولكنه  %11، وقدر معدل الزيادة مبا يقار  1001و 1002املتوس  خالل سنيت 

قل من أو  50من  أعلى)ضمن املستوى الضعيف " 1050-1001 "املؤشر هبوطا حيث كان يصنف خالل الفرتة
11.) 
حرية التعبري وحرية تكوين  أنالوضع املتدين هلذا املؤشر يف اجلزائر، وهو ما يدل على  األرقاموتعكس هذه     

 األسبا  أهمة السياسية يف اجلزائر تبقى حمدودة ودون املستوى، ولعل من بني واملشارك اإلعالماجلمعيات، وحرية 
والذي نتج عنه املزيد من التضييق على احلريات  5991وراء هذا هو فرذ حالة الطوارئ يف البالد منذ 
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ائر يف ، ويؤكد هذا الكالم تصنيف اجلز واإلعالمواجلمعيات، وكذا حرية الصحافة  األحزا والنشاطات، وتكوين 
  .مؤشر الدميقراطية

 "2211-2222 "تطور مؤشر الديمقراطية خمل الفترة (:2-4)الجدول رقم 
 1001 1001 1050 1055 

 520 511 522 521 الرتتيب
 3,44 3,44 3,32 3,17 قيمة املؤشر الكلية

 2,17 2,17 2,67 2,25 العملية االنتخابية والتعددية
 2,21 2,21 2,21 2,21 احلكومة أداء

 2,78 2,78 3,89 2,22 املشاركة السياسية
 5,63 5,63 4,38 5,63 املشاركة الثقافية
 4,41 4,41 3,53 3,53 احلريات املدنية

 
 (.األكثر ديمقراطية)درجات 12إلى ( األقل ديمقراطية)درجات  12تتراوح رتبة الدولة من ناقص 

Source: the economist intelligence unit’s, index of democracy, a report 2006-2011. cit web 

www.economist.com     le 10/11/2011.  
 

تقريبا تصنف ضمن )ملؤشر الدميقراطية  األخريةدائما يف املراتب  اجلزائر تصنف أن أعاله  املالحض من اجلدول 
رغم التحسن الطفيف دميقراطية،  األقلضمن الدول  ، وبالتايل فهي تندرج(لةدو  511من الموع  األخريةدولة  21

ولكن يبقى ضعيف فهو مل يصل يف  1055سنة  3,44 إىل 1001سنة  3,17نتقل من إ إذالذي عرفه هذا املؤشر 
  راطيةالدولة تتمتع بدميق أناليت تعب  50عن القيم القريبة من  النصف، ويبقى بعيد إىلحىت  األحوال أحسن
 ".1005-1001"رتة رررررررررررتكاد تكون ثابتة وال يوجد هناك حتسن كبري يف قيمها خالل الف املؤشرمكونات وحىت 

 

سوف نركز على النقات  فإننا لل معيار إبداء الرأي واملساءلة حسب ما يقيسه هذا املؤشر  أن أردناما  وإذا
  :التالية

التعددية  5919قر دستور أفقد : خابات ممثليهم وحكوماتهمعلى المشاركة في انت المواطنينقدرة  - أ
   من  املشاركة إىلالتعددية، ومن من  التعبئة  إىلالسياسية واحلزبية يف اجلزائر، ومبوجبه مت االنتقال من احلز  الواحد 

يكون هلا  أالبشرت  األحزا  تريسيسضمن حرية  أينليعزز النهج الدميقراطي يف اجلزائر  5991كما جاء دستور 
5991منه دستور  21ما نصت عليه املادة  وهو. مهب أوعرقي  أولغوي  أواعتبار ديب  أي

ولكن رغم هذا  ،1
حماصرة وحتجيم النشات احلزيب بالقيود القانونية والتضييق عليها ميدانيا سيما تلك استمرت السلطات احلاكمة يف 

                                                   

عضو في  511دولة ذات سيادة و 511بلداً ، منها  511لقياس حالة الديمقراطية في  وحدة التقصي االقتصاديةه تهو مؤشر أعد مؤشر الديمقراطية 

العملية االنتخابية : مؤشرات مجمعة في خمس فئات مختلفة  01وتستند وحدة االستخبارات االقتصادية في مؤشر الديمقراطية على .  األمم المتحدة

   .والحرية المدنية والحريات المدنية وأداء الحكومة ، والمشاركة السياسية والثقافة السياسيةوالتعددية 
1
 .51: ، ص5991ديسمبر  01، الصادر بتاريخ 11 ، العددالرسمية للجمهورية الجزائرية، الجريدة 5991 دستور الجزائر 

http://www.economist.com/
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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لبع  األحزا  لتمارس نشاطها السياسي وباألخرت تلك وعدم منح الرتاخيرت اإلدارية  ،املعارضة لتوجهاهتا
 1.لكل الشروت القانونية احملددة يف القانون العضوي لألحزا  استوفتالقادرة على التجنيد اجلماهريي، حىت وإن 

فيما  رت حق االقرتاع يف اجلزائر فهو مضمون ويشمل مجيع اجلزائريني، رجاال ونساء،  ن جتاوزوا الثامنة  أما   
 إىل باإلضافةالوطب و الوالئي و يتيح هلم القانون احلق يف انتخا   ثليهم على املستوى احمللي  إذ ،شرة من عمرهمع

تغيريات هامة على   5991املشاركة يف االستفتاءات الشعبية، وقد ادخل التعديل الدستوري الذي مت إقراره سنة 
زائريني املقيمني يف ا ارج يف الربملان اجلزائري، وتعديل ومن هذه التغيريات متثيل اجل ،اإلجراءات االنتخابية

كما وضعت قواعد تضمن وجود قاعدة شعبية وطنية   ،اإلجراءات املتعلقة باالقرتاع وبتنظيم احلمالت االنتخابية
تقييد  إلغاءحيث مت فيه  1001للدستور يف نوفمرب  آخرلألحزا  بدال من قاعدة جهوية، كما اجري تعديل 

من الدستور  ا يسمح لرئيس اجلمهورية الرتشح لوالية  12الرتشح ملنصب الرئاسة املنصو  عليها يف املادة فرتات 
للقانون العضوي  كما منح التعديل اجلديد  ،5991من دستور  12ثالثة بعدما كان ذلك  نوعًا مبوجب املادة 

 الرتشيحيف قوائم  للمرأةحتديد نسبة ية من خالل املرأة الااًل أوسع للمشاركة يف احلياة السياس، 1051لالنتخابات 
 . سياسية ألحزا تابعة  أوسواء كانت هذه القوائم حرة 

 .يف االنتخاباتنسب املشاركة  ويوضح لنا اجلدول التايل
 ".2222-2222" نسبة مشاركة المواطنين في مختلف االستحقاقات خمل الفترة(: 3-4)الجدول رقم 

 2002 1001 1001 2004 2007 1001 1001 2009 

طبيعة 
 االنتخابات

انتخابات 
 تشريعية

انتخابات 
 بلدية

انتخابات 
 والئية

انتخابات 
 رئاسية 

انتخابات 
 تشريعية

انتخابات 
 بلدية

انتخابات 
 والئية

انتخابات 
 رئاسية

  نسبة املشاركة
71.64% 05% 05.55% 05.55% 50.10% 77.54% 75.74% 47.% 

 .22/23/2211تاريخ االطمع    constitutionnel.dz-www.conseil : ري الجزائري على الموقعالمجلس الدستو : المصدر
  
نسب  أن إالنه على الرغم من ضمان حق االقرتاع للمواطن اجلزائري أمن خالل اجلدول السابق نالحض      

% 10قل من أت ليست عالية، خاصة يف االنتخابات التشريعية اليت سجلت نسب مشاركة املشاركة يف االنتخابا

ن الشعب من واليت تعد انتخابات جد مهمة أل%( 21.11) 1001وبا صو   يف االنتخابات التشريعية لسنة 
طة التنفيذية ويرجع السل أعمالخالهلا  تار  ثليه على املستوي الوطب الذين يؤدوا وظيفة التشريع والرقابة على 

ضعف التمثيل احلقيقي  إىل األساسفقدان الثقة يف العملية االنتخابية والذي يعود يف  إىلهذا العزوف يف املشاركة 
ومطالبهم خاصة تلك املتعلقة بتحسني  مبانشغاالهتاللس الشعب، وعدم االهتمام  أعضاءللمواطنني من طرف 

مبصاحلهم الشخصية الضيقة على حسا   أكثر ثليه يهتمون  أناملواطن يرى  أصبحمستوى املعيشة، حيث 
مصاحله، والسبب الثاين وراء هذا العزوف هو التجاوزات املسجلة يف خمتلف االنتخابات من جراء التزوير حيث 

                                                   
1
عدد ، مجلة دفاتر السياسة والقانون، الممارسة الديمقراطية بناء قدرات آلياتاالنفتاح السياسي في الجزائر ومعضلة صالح زياني، صالح زياني،  

 .212: ، جامعة ورقلة ، ص1055خاص افريل 

http://www.conseil-constitutionnel.dz/
http://www.conseil-constitutionnel.dz/
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صوته ب أدىلنتائج االنتخابات حمسومة مسبقا، وانه لن يغري شيئا يف نتائجها سواء  أناملواطن اجلزائري يعتقد  أصبح
السياسية لالنتخابات، ففي  األحزا مقاطعة بع   إىلالسبب الثالث وراء تدين نسب املشاركة فيعود  أماال،  أم

العملية االنتخابية كجبهة القوى االشرتاكية  األحزا قاطعت الموعة من  1001االنتخابات التشريعية لسنة 
 األطرافدعوة بع   1001بات التشريعية لسنة والتجمع من اجل الثقافة والدميقراطية، كما شهدت االنتخا

املنحلة  أنصارها إىل مقاطعة االنتخابات، كما دعا جنا  عبد " اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ"حيث دعت للمقاطعة، 
بزعامة " جبهة القوى االشرتاكية"وقاطع االنتخابات حز  . إىل املقاطعة" حركة اإلصال  الوطب"اه جا  اه يف 

 1 .أقد حسني آيت
نتائج معتدلة وهو ما يوضحه اجلدول حسب منظمة النزاهة العاملية فقد سجل مؤشر املشاركة يف التصويت أما 
  :املوايل

 .7022-7002مؤشر المشاركة في التصويت (: 4-4)الجدول رقم 
  1112تقرير  1112تقرير  1122تقرير 

 تصويتمشاركة املواطنني يف ال 27 معتدل 32 معتدل   38 معتدل

  www.globalintegrity.org/report/algeria . 7022، 7002، 7002منظمة النزاهة العالمية، تقارير : المصدر
 

 مصاحله على خالهلا من يدافع مهنية نقابات تكوين يف املواطن قر الدستور اجلزائري حقأ :حرية التعبير -  

تضييق من السلطة التنفيذية  ا حد من  لكن هذه النقابات عرفت بالشرين العام، املتعلقة األمور تسيري يف ويشارك
 ملنح رمسيا املؤهلة العمل وزارة فإن  1990لتنظيمه منذ قانون وصدور احلق هبذا الدستور اعرتاف فرغم ،  نشاطها

 الصحة – والتعليم الرتبية– قطاع من أكثر يف نقابات عرتاف بعدةاال رفضت قد املهنية، للنقابات العمل تصاريح

القوانني، وكانت احلكومة متارس عدة ضغوت حىت ال يتم تشكيل مثل هذه النقابات خاصة  مع واضح تعارذ يف
 ملبالع هلا تسمح نقابية كنفدراليات بتكوين هلا يسمح مل هبا االعرتاف مت اليت املعارضة منها، وحىت النقابات

االحتاد العام للعمال اجلزائريني هو النقابة الوحيدة ) املركزية  املفاوضات يف واملشاركة العمومية اإلدارة قطاع خارج
، وما مييز النقابات املوجودة على املستوى (العمل وأربا مفاوضات مع احلكومة  وإجراءاملسمو  هلا بالتشاور 

يف مستوى ا دمات  أو، الذي يعاين عدة مشاكل سواء يف التسيري جلها نقابات تابعة للقطاع العام أنالوطب 
 .وتبقى نقابات القطاع ا ا  حمدودة ،املقدمة للمواطن

كوسيلة للدفاع عن حقوق   اإلضرا للحق يف تكوين النقابات فقد شرع الدستور اجلزائري حق  وباإلضافة  
مينع القانون  أنالقانون، وميكن  إطارف به وميارس يف معرت  اإلضرا احلق يف  أن 11املواطن، حيث جاء يف املادة 

 األعمال أومات ديف مجيع ا  أو واألمنجيعل حدودا ملمارسته يف ميادين الدفاع الوطب  أو ارسة هذا احلق 
 .العمومية ذات املنفعة احليوية للجميع

                                                   
1
 : برنامج إدارة الحكم في الدول العربية، مالمح الدولة، االنتخابات في الجزائر، على الموقع  

s/theme.aspx?cid=1&t=3pogar.org/arabic/countrie-http://www.undp       22/23/2211تاريخ االطالع. 

http://www.globalintegrity.org/report/Algeria
http://www.undp-pogar.org/arabic/countries/theme.aspx?cid=1&t=3
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كومة، وعادة ما تواجهها عن طريق يف اجلزائر تعرف تضييقا شديدا من طرف احل اإلضراباتلكن رغم هذا فان    
شهدت العشرية  دالعمل، ورغم كل هذا فق فاستئناوضرورة  اإلضرا القضاء، الذي حيكم يف العادة ببطالن 

 .قطاع الرتبية والصحة إضرابات أيفهاعمالية لعل  إضراباتعدة  األخرية
5991طوارئ منذ سنة احلق يف التظاهر فكان شبه حمرم يف اجلزائر بسبب فرذ قانون ال أما   

،  حيث كانت
وزارة الداخلية   أنكما . اليت تقوم بتفريقها بالقوة يف العديد من املرات األمناملظاهرات تقابل من طرف قوى 

العام، وقد عمل هذا القانون على التضييق على  األمنكانت تشدد على منح تصاريح التظاهر حبجة احلفاظ على 
يف  األشخا  من كبري عدد باعتقال فعال مسح وقد الفردية احلقوق واحلريات من احلدو احلريات العامة للمواطنني 

 الطوارئ حلالة كان كما احلرية، من حماكمة وحرماهنم أو اهتام توجيه دون الغرذ، هلذا أحدثت لالعتقال مراكز

 منع أو باحلد إقليميا ملخترتا وللوايل الداخلية لوزارة تسمح والسياسية حيث املدنية احلقوق معاجلة أثر على أيضا

وبزيادة مراكز التفتيش واحلواجز العسكرية الكثرية، فرذ  ،1حمددة وأوقات أماكن يف والعربات األشخا  جتول
 . لألشخا اجلربية على البع ،  ا قلرت من احلريات الفردية  اإلقامة

1055انه مت رفع حالة الطوارئ سنة  إىليشار فق   
، ما عرفتها العديد من الدول العربيةاليت  األحدا ، بعد 2

 . عربية أنظمة إسقاتوالذي نتج عنه " الربيع العريب" أطلق عليه اسم
  

الدستور اجلزائري يف الفصل الرابع منه املتعلق  أكد :(المجتمع المدني)حرية تكوين الجمعيات  - ت
احلقوق  أنطريق اجلمعية على عن  أواليت تنرت على الدفاع الفردي  22باحلقوق واحلريات ال سيما املادة 

كما تشجع   .اجلمعيات إنشاءحق  22واحلريات الفردية واجلماعات مضمون، وجاء يف املادة  لإلنسان األساسية
الفروقات بني اجلمعيات  أكثر أيضا داجلمعيات، وحد إنشاءالدولة ازدهار احلركة اجلمعوية وضب  شروت كيفية 

احلق النقايب معرتف به جلميع املواطنني، وقد وسع القانون  أنتنرت على اليت  11والنقابات من خالل املادة 
90/25

املتعلق باجلمعيات من فر  تريسيس اجلمعيات يف خمتلف اجملاالت املهنية والثقافية والدينية والرياضية  3
 القضائية ةالسلط أن القانون نفس من الثامنة املادة وأكدت. الدعم املايل هلذه اجلمعيات إمكانيةفضال عن 

 مكونة اجلمعية اعتربت وإال باحلكم للنطق آجاال ومتنح اجلمعية االعرتاف بتريسيس رف  يف احلق وحدها هلا

 يف مهما دورا منح الذي القضاء استقاللية مسريلة إىل مباشرة يعود مثل هذه قوانني ولكن يبقى تطبيق ،قانونا
 عالقاته يف انه مل يعرف استقاللية تامة اجلزائري اءوما يعا  على القض .للجمعيات األوىل التريسيس مرحلة

                                                   

 تمثل حالة الطوارئ انتهاك لحقوق اإلنسان وحرياته، فهي تجرد المواطن من كثير من حقوقه الدستورية مثل حرمة المسكن، والحرية الشخصية، 

أي والتعبير والصحافة، وسرية المراسالت، والحق في التنقل، والحق في االجتماع، وتنزع قدر من سلطة التشريع في البرلمان المنتخب، وحرية الر

 . ، كما أنها تحد من استقاللية القضاء نظرا لتدخل السلطة التنفيذية في عمله (سلطة الطوارئ)وتضعه في يد السلطة التنفيذية أو الحكم العسكري 
1
 و االنتخابات االنتخابات الرئاسية و التشريعية و االستفتاءات) تقييم إطار تنظيم االنتخاباتالمنظمة الدولية لنشر التقارير حول الديمقراطية،  

  reporting.org/files/algeria_rapport_arabe.pdf-http://www.democracy: على الموقع . 51: ، ص1001، (الوالئية و الجماعية
2
، 1005فيفري  12الصادر بتاريخ  51والمتضمن رفع حالة الطوارئ، الجريدة الرسمية، العدد  1055فيفري  12المؤرخ في  05-55األمر رقم  

 .02:ص
3
ديسمبر  01، الصادر بتاريخ 12الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ق بالجمعيات، المتعل 5990ديسمبر  2المؤرخ في  90/25القانون  

5990. 

http://www.democracy-reporting.org/files/algeria_rapport_arabe.pdf
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 على الرمسية اجلهات منه ،استفادت القضايا يف البث يف التريجيل الكبري عنه عرف التنفيذية، كما بالسلطة

 1.هإمكانيات مبحدودية املواطن حسا 
 

 إذا مصداقيته من الكثري جلمعياتا لتكوين املنظم اجلزائري القانون على نظريا املالحض النسيب يفقد التسامحو    

 ضبطا الدولة ملمارسة توجه تؤكد واليت العمومية، السلطة لدور املنظمة القانون نفس من األخرى املواد تصفح ما مت

 األفراد حترر إمكانية أمام ميثل حاجزا ما وهو األمنية، أو القانونية الناحية من سواء واجملموعات األفراد على معتربا

القانوين الذي حيكم اجلمعيات يف اجلزائر يضع العديد من  فاإلطار، املختلفة املدين اجملتمع مؤسسات لواستقال
كاهلها باملصاريف عند   وإثقالالتصريح املسبق بتشكيل اجلمعيات  رأسهاالقيود اليت تؤثر على هذا النشات، وعلى 

 على ينحصر هذا األمر الو  2.لعمل اجلمعويتعدد اجلهات الوصية على ا إىل إضافة، اإلداريتكوينها مللفها 

 اخل..متويلها والدويل الوطب باحملي  عالقاهتاو  اجلمعية، لعمل اليومي التسيري أثناء عملية بل فق ، التريسيس مرحلة
 أن اجلمعيات على جيب على انه  17 املادةحيث تشري ، من القانون 18 و 17 يف املادتني جاء ما مثال ذلك من

 على تدخل اليت التعديالت بكل القانون هذا من 10  املادة يف عليها املنصو  املختصة العمومية طاتالسل تعلم

 هذا يف تتخذ اليت للقرارات املوالية يوما  30 خالل القيادية على هيئاهتا تطرأ اليت التغيريات ومجيع األساسي قانوهنا

 مصادر أمواهلا وكذا فيها املنخرطني بعدد املتعلقة علوماتامل كل تقدي اجلمعيات على فتوجب 18 املادة أما، الشرين

 .حيددها  التنظيم اليت للكيفيات وفقا املختصة، العمومية السلطة إىل منتظمة بصفة املايل ووضعها

 القانون يفرذ إذ العمومية، السلطة لوصاية خاضعة األخرى هذا فالعالقات الدولية للجمعيات هي إىل باإلضافة

 بني عددا األكثر وهي – البلدية أو الوالئية – احمللية اجلمعيات ومينع الداخلية وزارة موافقة  21دته ما خالل من

 . كانت مهما دولية تنسيقيات أو جتمعات ألي انضمام أي من اجلمعيات،
 

على  احلصول فشرت ا ارج، من الوطنية اجلمعيات عليها حتصل أن ميكن اليت للهبات بالنسبة الشيء نفس     
جتار   يف شائع هو ملا خالفا و اجلزائرية اجلمعيات بان علما .كذلك هنا مطلو  القبلي الداخلية وزارة موافقة
 كما.ا ارج لصاحلها من واهلبات األموال بتجنيد األمر يتعلق عندما عاجزة الزالت املثال سبيل على أخرى عربية

 حمدودا يبقى – بلديات– واليات – وزارات – اجلزائرية العمومية السلطات قبل من املساعدات على حصوهلا أن

 رأس على يبقى بصفة عامة املادي والوضع فالتمويل، اجلمعيات رؤساء من الكثري شهادة حسب منتظم، وغري

 .الساعة حلد اجلزائرية اجلمعية اهتمامات
  

 :أيفهالعل  أخرىمن عدة مشاكل  تعاين فإهنااجلمعيات ونشاطها،  تريسيسللقيود املفروضة على  باإلضافة      

                                                   
1
، مبادرة اإلدارة الرشيدة لخدمة التنمية الجزائر في العام القطاع إصالح في المدني والمجتمع المواطنين لمشاركة وطني تقييمعبد الناصر جابي،  

 .51:الحكم في الدول العربية، صفي الدول العربية، برنامج إدارة 

a.pdf-http://www.pogar.org/publications/civil/assessments/algeria        02/02/1055تاريخ االطالع. 

، كلية 1009، مجلة المفكر، العدد الرابع، افريل الجزائر في المشاركاتية الديمقراطية وإرساء ادالفس لمكافحة الجمعوي العمل صالح زياني، تفعيل 2

  .15: الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، ص

http://www.pogar.org/publications/civil/assessments/algeria-a.pdf
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 فيه ومبا املتبادلة املطلوبة الثقة تتوفر ال إذ، الكايف بالقدر شفافة ليست واجلمعيات، الرمسية اجلهات بني العالقات -

 كمحاور فعليا هبا معرتف،  ا جيعل هذه اجلمعيات غري الرمسية واجلهات املؤسسات وبني اجلمعيات بني الكفاية

 .الرمسية واجلهات املؤسسات قبل من وشريك
 .الكايف بالقدر شفافة ليست الرمسية املالية املساعدات من اجلمعيات استفادة  -

 .الستقبال املشاريع مقرات أو للجمعيات دائمة مقرات على احلصول هبدف معروفة وإجراءات قنوات توجد ال  -

 جراءاتاإل من للكثري ختضع الزالت، و ا ارج من واملساعدات اهلبات استقبال يف احلرية متلك ال اجلمعيات  -

 .عملها على سلبا يؤثر  ا ا ارج، من هبات أو على مساعدات حصوهلا عند الضرائب من والعديد اجلمركة
سياسية، ومع السلطة نفسها، واهلدف من وراء  أحزا تربطها مصاحل ضيقة مع  أصبحتالعديد من اجلمعيات  -

احتواء وتوجيه نشات  حتاول العديد من أجهزة السلطة أصبحتحيث . يل الكايفذلك هو احلصول على التمو 
 1 .اجلمعيات ألغراذ تكون يف بع  األحيان زائلة، لعل هذه اجلمعيات مكاتب خدمات ودعاية

عدد اجلمعيات الوطنية قد  أناملوجودة على مستوى وزارة الداخلية واجلماعات احمللية  اإلحصائياتوتشري       
23213مجعية، يف حني بلغ عدد اجلمعيات احمللية املعتمدة  243غ بل

عدد اجلمعيات الوطنية  أنويوضح هذا  ،2
اجلمعيات احمللية  حبكم أن قانون وهذا ما حيد من نشاطها( %2)قليل جدا مقارنة بعدد اجلمعيات احمللية 

 .كانت مهما دولية تنسيقيات أو جتمعات ألي نضمامالا
صنقت منظمات اجملتمع املدين يف اجلزائر يف  ،1112و  1112ها لعام ينزاهة العاملية يف تقرير نظمة المل ووفقا

 :، حسبما يوضحه اجلدول التايلمستوى ضعيف جدا
 

 .7002، 7002حسب منظمة النزاهة العالمية في الجزائر  تصنيف منضمات المجتمع المدني (: 5-4)الجدول رقم 
  1112حسب تقرير  1112حسب تقرير 

 اإلعالموسائل  واإلعالماجملتمع املدين  17 ضعيف جدا 42 ضعيف جدا

 .7002و  7002منظمة النزاهة العالمية، تقريري : المصدر
 

1121قانون جديد للجمعيات سنة  إصدارنه مت أ إىل األخرييف يشار فق       
هذا القانون على  أبقىحيث  ،3

بالتمويل ، وفيما يتعلق عية على أساس قاية السيادة الوطنيةالرتخيرت من أي مجحق وزارة الداخلية يف سحب 
، ومنع اشرتت القانون على اجلمعيات استخدام مواردها الذاتية لتحقيق األهداف اليت حددهتا أنظمتها األساسية

  على أية مجعيةسياسية، كما منع القانون  أحزا وصايا مهما يكن شكلها من طرف  أو إعانات أوتلقيها هلبات 
ماعدا  تلك  الناجتة  ، تنظيمات  أجنبية  ومنظمات  غري  حكومية  أجنبية احلصول  على  أموال  ترد  إليها  من

                                                   
1
  .215: ، صمرجع سابق ، الممارسة الديمقراطية االنفتاح السياسي في الجزائر ومعضلة بناء قدرات آلياتصالح زياني،  

2
 : ل مجاالت نشاط الجمعيات المحلية والوطنية انظر الموقع االلكتروني لوزارة الداخليةللمزيد حو 
3
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ، ، يتعلق بالجمعيات1051يناير سنة  51الموافق  5222صفر عام  51مؤرخ في  01-51قانون رقم   

 .22:، ص1051جانفي  51، الصادر بتاريخ 01العدد 
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وقد  .تصةلمخا سبقة  للسلطةاملوافقة  املهذا  التمويل  إىل  مع خضوع ،قانونا  ؤسسةملاعن  عالقات  التعاون 
حيث وصف  أحزا سياسيون معارضون، ورؤساء  أيضاو وجهت انتقادات الذعة هلذا القانون من قبل حقوقيون 

منع اجلمعيات من النشات وحلها فيما  إجراءاتيبس  ، و ويكبل اجملتمع املدين األوىلامب بالدرجة انه القانون 
  .تطوره وترقية أماماملنافذ  وإغالقحجيم اجملتمع املدين ، وهي نية صرحية لتمساعدهتا أواعتمادها  إجراءاتقد يعا 

 

يعترب هو السلطة الرابعة يف أي بلد، نظرا ملا يتمتع به من دور فعال يف تغيري  اإلعالم إن: الحر عمماإل -  
هيئة حكومية فضال  أوالعام، كما يعد القلب الناب  والعصب احملرك لكل مؤسسة  الرأيوقلب املوازين وتوجيه 

 األنظمة وإسقاتت االنتقال الدميقراطي، عمليا وإجنا السياسية  األنظمةعن مساندته الفعلية يف تغيري من  
 اإلعالم أناملرئي واملكتو  واملسموع،  وما يالحض يف اجلزائر  اإلعالميشمل  اإلعالمواحلديث عن  ،الديكتاتورية

ا اصة  واإلذاعيةغلب دول العامل فتحت البا  للقنوات التلفزيونية أ أناملرئي بقي حكر على الدولة فق ، فرغم 
 . زائر حتتكر هذا اجملالال زالت اجل

 01 احلكومية حيث بلغ عدد القنوات الفضائية األخريةاجلزائر تطورا خالل الفرتة  وقد عرف اإلعالم يف    
حيث وطنية وحملية  إذاعيةحمطات  إنشاءمن خالل  اا حمسوستطورً  اآلخرفقد عرف هو  اإلذاعيالبث  أماقنوات، 

 .1001إذاعة حملية سنة  29إىل  1000إذاعة سنة  15من  ارتفع عدد القنوان اإلذاعية احمللية
عدد النسا  أوزيادة كبرية من حيث عدد اجلرائد اليومية،  األخرىوخبصو  الصحافة املكتوبة فقد عرفت هي     

 :املسحوبة ويوضح اجلدول التايل ذلك
 ".1001-1000" تطور الصحافة المكتوبة في الجزائر خمل الفترة(: 2-4)الجدول رقم 

 

 1000 1001 1001 1001 1001 
 11 11 22 22 25 عدد الصحف اليومية

 1215010 5191111 5211910 5212121 5250121 سحب الصحف اليومية إمجايل
 19 91 10 12 25 األسبوعيةالصحف 

 5120111 1212101 5110500 5109100 150000 األسبوعيةسحب الصحف  إمجايل
 22:، ص2222ل حالة تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة، نوفمبر تقرير الجزائر حو : المصدر

 

متارس ضغوطا كبرية على وسائل الزالت الدولة  أن إالاملرئي واملسموع واملكتو   اإلعالمورغم هذا التطور يف      
ادية والتسهيالت وسلطات وباستخدام اإلمكانيات املالية وامل... من خالل قوانني اإلعالم والعقوبات هذهاإلعالم 

وكل تلك املمارسات مؤشر على أن وسائل اإلعالم ليست مستقلة متاما عن الدولة يف اجلزائر وما ... احلل واحلظر
 :يف اجلزائر يعاين من بع  النقائرت والتحديات نذكر منها اإلعالمما يبقي وهو  ،1زالت ختضع هليمنتها وتسلطها

                                                   
، مجلة دفاتر السياسة والقانون، عدد خاص، افريل العملية االنتخابية في الجزائر عالقة المجتمع المدني بالدولة وتأثيرها علىمباركية،  منير 1

 . 251: ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ص1055
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يف التوعية  هاماً ا يلعب اليوم دورً  أصبحمعي البصري للقطاع ا ا  الذي فتح الال السالتريخر الكبري يف  -
ويشار   ا فعاال يف اجملتمعحبقوقه وواجباته، ليكون عنصرً  أكثرالسياسية واالقتصادية والثقافية للمواطن، ويعرفه 

 .فق  1051مت فتح القطاع السمعي البصري لالستثمار ا ا  سنة نه أ إىلفق  
الصحافة عن طريق تشديد العقوبات على الصحافة وحريات الصحفي، عن طريق السجن  احلد من حرية -

الذي كان حيمي الفئة املمتازة يف اجملتمع  1005والغرامات املالية، خاصة ما جاء به قانون العقوبات لسنة 
القادة وكبار املوظفني احلكومة واجليش الوطب و  وأعضاء األمةالربملان و اللس  وأعضاءواملتمثلة يف رئيس الدولة 

  1.، والذي كان اهلدف من ورائه هو عدم فتح امللفات الساخنة واملواضيع احلساسةاألمن وأعوانالدولة  وإطارات

املطبوعة واملبثوثة حتت  اإلعالناتوهي شركة عامة حتتكر كل ( ANEP) واإلشهاربقاء الوكالة الوطنية للنشر  -
لة ضغ  يف وجه الصحف اليت تتحد  بصراحة، عن طريق منع ، واليت تستخدمها كوسيسيطرة الدولة
 أنهيمنتها على معظم شركات الطباعة الكربى رغم  إىل باإلضافةعنها ووضعها يف مريزق مايل،  اإلعالنات

2 .شركات طباعة خاصة اآلنلديها  أصبحهناك بع  الصحف 
 

 . وهو ما يوضحه اجلدول املوايلوتبقى اجلزائر تصنف ضمن الدول اليت تتميز صحافتها بعدم احلرية 
 

 ".2222-2222" مؤشر حرية الصحافة في الجزائر خمل الفترةتطور (: 7-4)الجدول رقم 
 

 1050 1009 1001 1001 1001 1001 1002 1002 1001 1005 1000 السنة
 12 11 11 11 15 12 12 11 11 12 12 القيمة الرقمية

 .صحافة غري حرة 500-15صحافة حرة جزئيا،  10-25حرة،  افةحص 20-0حيث تشري القيم الرقمية من 
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. 
 

ضعف اإلعالم يف اجلزائر، حيث تصنفه ضمن   1009و  1001وتؤكد تقارير املنظمة العاملية للنزاهة لعامي    
حتسنت  1009، وسنة 500 أصلنقطة من  15على  1001حصلت اجلزائر سنة  إذاملستوى الضعيف جدا، 

ف ضمن اإلعالم يف اجلزائر يصن اإلعالمولكن بقي  500 أصلمن  19بشكل كبري حيث حصلت على 
 .الضعيف

 الرأي إبداءاليت جعلت اجلزائر تتحصل على عالمات متدنية يف مؤشر  األسبا ومن خالل ما سبق تتضح    
 .واملساءلة، وتصنف ضمن الدول ذات املستويات الضعيفة يف هذا املؤشر

 

، حيث اإلعالم إصال  1055قرها رئيس اجلمهورية سنة أاليت  اإلصالحاتنه من بني أ إىلنشري  األخريويف     
على خمتلف تيارات الفكر السياسي يف كنف احرتام القواعد األخالقية اليت  اإلعالمانفتا  صر  يف خطابه بضرورة 

                                                   
1
 .520:، ص1002، 2+2، العدد 59محمد قيراط، حرية الصحافة في ظل التعددية السياسية في الجزائر، مجلة جامعة دمشق، المجلد  
2
 : على الموقع. 01: ، ص1001، دار الحرية، "الجزائر"رد ديلمان، دول في مفترق الطرق برادفو 

ArabicCCR.pdfAlgeriawww.freedomhouse.org/.../       55/05/1050بتاريخ  عتم االطال. 

http://www.freedomhouse.org/
http://www.freedomhouse.org/
http://www.freedomhouse.org/.../AlgeriaArabicCCR.pdf
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 1051جانفي  51واملؤرخ يف  01-51القانون رقم  إصدار اإلصالحات، وقد نتج عن هذه حتكم أي نقاإ كان
فتح الال القطاع السمعي البصري بعد عقود من الزمن حيث مسح  والذي. 1اجلديد اإلعالمواملتضمن قانون 

، ومع ذلك وجهت له عدة انتقادات الصحفينيعقوبة احلبس على  وألغى، قنوات فضائية وإذاعية مستقلة إنشاءب
 .ملوهناريالطموحات اليت كانوا ي إىلنه مل يرقى أ، يرون وإعالمينيمن صحافيني 

 

 (Political Stability and Absence of Violence)ياب العنف االستقرار السياسي وغ: ثانيا 

بوسائل غري دستورية أو عنيفة، مبا يف ذلك  هبا يقيس احتماالت زعزعة استقرار احلكومة أو اإلطاحة هذا املعيار  
داخلي  توترات إثنية، نزاع مسلح، قالقل اجتماعية، هتديد إرهايب، صراع) الدوافع السياسية واإلرها  والعنف ذ

 آلياتاالستقرار السياسي يتضمن عدة  أنكما   (.تشقق الطبقة السياسية، تغيريات دستورية، انقالبات عسكرية
وكذا الوسائل الشرعية والدستورية ومنطق  ونزاهة االنتخاباتتعتمد يف حمتواها مبادئ التداول السلمي للسلطة 

بناء نظام سياسي شرعي وقوي يشتغل  إىلقرار السياسي القوة يف االستيالء على احلكم، كما يهدف مفهوم االست
 .االجتماعية واإلرادةاحرتام سيادة الشعب  إطاريف 

 

 ".1050-1000"تطور مؤشر االستقرار السياسي وغياب العنف خمل الفترة (: 2-4)الشكل رقم 
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 .(1-4)رقم الجدول  معطيات بناء على الباحث إعدادمن : المصدر

 

وما  1002قيمة سنة  كريدىن% 1.2قيم هذا املعيار تراوحت ما بني  أننالحض  أعالهمن خالل الشكل البياين     
ضمن " 1002-1000"تصنيف اجلزائر كان خالل الفرتة أن، وهذا يدل على 1001على قيمة سنة ريك% 51.1بني 

 إىلاملستوى الضعيف وهو بذلك مل يصل حىت  ضمن" 1050-1001"املستوى الضعيف جدا، ليصبح خالل الفرتة
حيث عرف  "1001-1002" وبالرغم من التحسن امللحوظ يف هذا املؤشر خاصة خالل الفرتة. الوضع املتوس 

 أسبا نه بقي يتميز بالضعف، ورمبا تعود أ إال 1001و  1002ما بني سنيت  %511هذا املؤشر ارتفاعا حبوايل 
الذي شهدته اجلزائر خالل العشرية السوداء يف  األمبالوضع  إىل "1002-1000" ةخالل الفرت تسجيل قيم متدنية 

                                                   
1
http://www.ministerecommunication.gov.dz/pdf/loiorg-: للمزيد من التفاصيل راجع نص هذا القانون على موقع وزارة االتصال 

ar.pdf  

http://www.ministerecommunication.gov.dz/pdf/loiorg-ar.pdf
http://www.ministerecommunication.gov.dz/pdf/loiorg-ar.pdf
http://www.ministerecommunication.gov.dz/pdf/loiorg-ar.pdf
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، ما 5991سنة  لإلنقاذ اإلسالميةاالنتخابات التشريعية وحل حز  اجلبهة  إلغاءتسعينيات القرن املاضي، بعد 
سلحة املتطرفة بقيت اجلماعات املحيث ، أهليةحر   إىلتحول ت أن تكادودوامة عنف  ادخل البالد نفق مظلم 

يف البالد حىت يف  األمبثر على الوضع أحىت بعد قانون الوئام املدين واملصاحلة الوطنية، وهو ما  اإلرها متارس 
ولكن اقل حدة عن سنوات  استمرت بع  عمليات القتل والتخريب أيناجلديدة  األلفيةمن  األوىلالسنوات 
التطورات ا طرية اليت  أيفهاخالل هذه الفرتة من توترات سياسية لعل ما عرفته اجلزائر  إىل باإلضافة ،التسعينيات

مثل  األحزا السياسية داخل  واألزماتذلك بع  االنقسامات  إىلأضف  ،1005شهدهتا منطقة القبائل سنة 
 .وغريهاوحركة التمع السلم حز  النهضة وجبهة التحرير الوطب 

يف البلد بعد عزم السلطات  األمبحتسن الوضع  إىل، فيعود 1002نة التحسن الذي عرفه املؤشر بعد س أما       
 قيمة له خالل الفرتة أعلى إىل 1001، وقد وصل هذا املؤشر سنة اإلرها على القضاء على الفلول املتبقية من 

يف البالد بشكل كبري، وتراجع  األمناستتبا   إىلويعود السبب يف ذلك  %51.1حيث سجل " 1000-1050"
مراقب دويل الذين مل  520 إشرافيف ظروف حسنة وحتت  1002االنتخابات الرئاسية سنة  إجراءنف، واىل الع

االستفتاء الشعيب الذي افرز ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية يف  إىل باإلضافة ،1يكتشفوا أي دليل على وجود تزوير
من دوامة العنف اليت شهدهتا خالل  خراجهاوإوالذي كان هدفه تعزيز امن واستقرار البالد  1001سبتمرب  19

 . من القرن املاضي األخريةالعشرية 
، حيث بلغت نسبة الرتاجع 1001فقد سجل املؤشر تراجعا مستمرا عما حققه سنة  "1050-1001" الفرتة أما   

 :ذلك نذكر أسبا  أهم، ومن 1050و  1001مابني سنة  %22ما يقار  
وكانت  %11واليت وصلت فيها نسبة االمتناع عن التصويت ما يقار   1001االنتخابات التشريعية لسنة  -

مبثابة رسالة واضحة من املواطنني بعدم الثقة يف العملية االنتخابية، وكذا يف الربملان املنتخب احملروم من 
تقدم أحزا  كما عرفت . وقد عرفت هذه االنتخابات مقاطعة حز  جبهة القوى االشرتاكية. الصالحيات

الدميقراطي، وحركة التمع السلم، ما  لتحالف الرئاسي  ثلة يف حز  جبهة التحرير الوطب، والتجمع الوطبا
.كما هي من دون تغيري كبري  ظلتو اجتاهاته و اجنازاته  ا يعب أن أسلو  احلكم أهلها لتشكيل احلكومة 

 2 
أقر هذا التعديل  أني للسلطة، بعد التداول السلم مبدأوالذي قلرت من  1001التعديل الدستوري لسنة   -
 .من عهدتني ألكثرانتخا  الرئيس  وإمكانيةتقييد فرتات الرتشح ملنصب الرئاسة  إلغاء

ثر على مشاركة املواطنني وزاد أالتجاوزات الناجتة عن التزوير يف االنتخابات يف بع  االستحقاقات،  ا  -
 1009،1055، 1001لعاملية للنزاهة يف تقاريرها للسنوات على االقرتاع، وقد وصفت املنظمة ا إقباهلممن عدم 

نقطة على التوايل من  59، 11، 11نزاهة االنتخابات يف اجلزائر بالضعيفة والضعيفة جدا، حيث سجلت 
3 .نقطة 500 أصل

  

                                                   
1
 .ولة، االنتخابات في الجزائر، مرجع سابقبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية، مالمح الد 
2
 .511: استمرارية أم حل، مجلة دفاتر السياسة والقانون، مرجع سابق، ص 1001-5999مصطفى بلعور، االنتخابات التشريعية في الجزائر  

3
 Global Integrity, Report Algeria, 2007, 2009,1122 cit web:  http://www.globalintegrity.org/report  

http://report.globalintegrity.org/Algeria/2009
http://www.globalintegrity.org/report
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الكربى يف الساحة السياسية مثل  األحزا ، خاصة األحزا ا الفات السياسية واالنشقاقات داخل  -
 .وغريها واإلصال التحرير الوطب، وحركة التمع السلم، وحز  النهضة حز  جبهة 

يف بع  مناطق الوطن خاصة تيزي وزو وبومرداس، حيث عرفت هذه الفرتة  اإلرهابيةاستمرار العمليات  -
حصانة  ضد أهداف إسرتاتيجية ذات وأخرى، والدرك واجليش األمن أجهزةمست  إرهابيةعدة عمليات 

 .غريهامة، واجمللس الدستوري و كقصر احلكو  عالية

 
 

 .وفعالية الحكومة واإلجراءاتنوعية التنظيم : المطلب الثاني
يرتب  هذان املؤشران بصورة مباشرة بعمل احلكومة، وقدرهتا على تنفيذ براالها وسياساهتا، والتزامها بوعودها، وكذا 

 .جودة وفعالية بريكثرتوفريها للخدمات للمواطنني 
 

 (.Regulatory Quality) جودة التشريعات أو لتنظيم واإلجراءاتنوعية ا: أوال
تنمية و تشجع بتسمح  ولوائح وأنظمةعيار قدرة احلكومة على صياغة وتنفيذ سياسات سليمة هذا امليقيس  

دى حدو  سياسات ملاإلدراكات احلسية  عناصر هذا املؤشر من مصادر خمتلفة تقيس ومت جتميع .القطاع ا ا 
 ، واإلدراكات احلسية السائدة(التحكم باألسعار والرقابة غري الوافية على البنوك مثل)حيال السوق غري ودية 

 .التجارية لألعباء النامجة عن الضب  املفرت يف الاالت مثل التجارة ا ارجية وتريسيس املشاريع
 .ويوضح لنا الشكل البياين التايل تطور هذا املؤشر يف اجلزائر 

 

 .2212-2222خمل الفترة   واإلجراءاتتطور مؤشر نوعية التنظيم (: 3-4)الشكل رقم 
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 (.1-4)بناء على الجدول رقم  الباحث إعدادمن : المصدر
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تصنيف اجلزائر يف هذا املؤشر مل يسجل وضعا جيدا، وتراو  بني الوضع الضعيف  أنمن خالل الشكل نالحض 
 : إىليف ذلك  األسبا فرتة الدراسة، وتعود  والوضع املتوس  خالل

بقي القطاع العام هو املهيمن على السوق وتعود  إذعدم حتقيق اجلزائر تقدم ملموس يف الال ا وصصة،   -
فبورصة )غيا  سوق مالية فعالة يف سبيل استقطا  املدخرات املالية ا اصة  إىلذلك يف اجلزائر  أسبا 

وجود فائ  عمالة، ووجود العديد من  إىل باإلضافة، (ورة مع القطاع العام فق اجلزائر تبقى معامالهتا حمص
 وإتاحة رأس تعبئة وصعوبة الصناعية، املناطق يف العقارات على احلصول كصعوبة  ،1والتشريعية اإلداريةالعراقيل 

التنظيمية  اللوائح رتونواق املعلومات، على احلصول على القدرة وحمدودية البالغة، اإلدارية واحلواجز املال،
 جدوى وعدم األساسية البنية كفاية وعدم املهارات، ذوي من العاملني أعداد وقهلة العمل بسوق ا اصة

وحسب تقارير ملنظمة النزاهة العاملية سجلت اجلزائر مستويات وصفت بالضعيفة يف ، والقضائي اإلطار القانوين
 إذ 1009، وعرفت مؤشر ا وصصة حتسنا يف 1001ة سن 500 أصلنقطة من  21سجلت  إذالال ا وصصة، 

 .نقطة لكنه بقي ضمن املستوى الضعيف 11بلغ 
 

نقرت الرقابة على البنوك، والذي إجنر عنه إفالس الموعة من البنوك ا اصة وحلها، على غرار بنك ا ليفة  -
 . والبنك التجاري والصناعي، والصندوق اجلزائري الكوييت لالستثمار

تشديد الرقابة على البنوك، كتطبيقها التدقيق على الوثائق والذي  إطاريف  إجراءاتن الدولة تتخذ فا لإلشارة
مؤسسات  1بنك و  51للنظام البنكي، ويغطي  أفضلوالذي يسمح برصد  اإلنذارلنظام  األوىليشكل ا طوة 

املالية املعنية يشمل على وجه البنوك واملؤسسات  إىل إخطار 1111 إرسال، مت 1001-1001مالية، وخالل الفرتة 
والتناقضات وطلبات احلصول  األخطاءالتصاريح، عدم االمتثال للمعايري السارية،  إرسالا صو ، التريخري يف 

بالبنوك مت وضع قوانني داخلية جديدة تتبً جلان للفحرت  أكثرتعزيز الرقابة  وألجل ،إضافيةعلى معلومات 
 .والتدقيق احملاسيب

 

، فإن املستثمرين يف األعمال أنشطةملمارسة  رير البنك الدويلاوفقا لتقستثمار يف اجلزائر فضعف مناخ اال -
اجلزائر ال يزالون يواجهون عقبات، نتيجة عوامل كثرية، من بينها البريوقراطية والرشوة، وثقل اإلجراءات والسياسة 

اجلزائر يف  رتبتوعلى ضوء ذلك  ، والتشريعاتالضريبية واجلبائية واجلمركية، وعدم االستقرار يف منظومة القوانني
 521، 521، 522 511، 511،حتلت املراتبإحيث  األعمالنشطة أساس سهولة  ارسة أمراتب متدنية على 

 .على التوايل 1055، 1050، 1009 ، 1001، 1001 دولة للسنوات 512من بني 

 .الرتتيب ساسهاأويوضح لنا اجلدول التايل نتائج بع  املؤشرات اليت مت على 
 

                                                   
، مجلة  علوم إشارة إلى واقع االقتصاد الوطني والمؤسسة الجزائرية" األخضر عزي، غالم جلطي، الحكم الرشيد وخوصصة المؤسسات   1

 15:،  ص1001، 11 انسانية، العدد
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 .النشاط التجاري و استخراج تراخيص البناء أترتيب الجزائر وفق معيار بد(: 2-4)الجدول رقم 

 

 1055 1050 1009 1001 1001 1001  السنة
 النشات التجاري أبد
الكيان  تريسيس)

 (القانوين للمشروع

 اإلمجايلعدد الدول /الرتتيب
/ 

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

512/512 

 اإلجراءاتعدد 
67 52 14 52 52 

 
52 

  باأليامالوقت 
61 12 24 12 12 

 
12 

متوس  من % التكلفة 
 51.5 50.1 13.2 15.1 60.5 الدخل القومي للفرد

51.9 

استخراج تراخيرت 
 البناء 

 الرتتيب
/ 551/511 501/511 551/515 550/512 

 
552/512 

 اإلجراءاتعدد 
60 11 11 11 11 

 
11 

  باأليامالوقت 
677 122 120 120 120 

 
120 

من متوس  % التكلفة 
 .880 .650 .8.0 .750 7.05 5.07 الدخل القومي للفرد

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

 .األعمال أنشطةالطالب بناء مجموعة من تقارير البنك الدولي المتعلقة بممارسة  إعدادمن : المصدر
  

تظل من الوجهات الصعبة، ، حيث األعمالاجلزائر مل حتسن كثريا يف الال مناخ  أنويتضح من اجلدول     
بع  اهليئات  املركزي والبريوقراطي لإلدارة، فضال عن عدم فعالية بالنظر إىل إجراءاهتا املعقدة والطابع

 .مشروع تساهم يف كثرة وتعدد اإلجراءات والتدابري واملطالبة بالعديد من الوثائق للقيام بريي واملؤسسات اليت

تعرف نوعا من التشديد، ويوضح لنا اجلدول  األخرىاجلمركية على االسترياد والتصدير هي  اإلجراءات -
 املتعلقة والتكلفة والوقت املستنداتلذي يقاس وفقا لعدد التايل ترتيب اجلزائر يف مؤشر التجارة عرب احلدود وا

 .واالسترياد التصدير بإمتام
  

 ".1055-1001" ترتيب الجزائر وفق مؤشر التجارة عبر الحدود الدولية(: 2-4)الجدول رقم 
 

 1055 1050 1009 1001 1001 1001   السنة
التجارة عرب 

احلدود 
 الدولية

عدد الدول التي / الترتيب
 ضمنتها الدراسةت

/ 509/511 552/511 
551/515 511/512 

512/512 

 اإلجراءاتعدد 
 01 01 1 01 09 01 تصدير

 09 09 9 09 09 01 استيراد

  باأليامالوقت 
 51 51 51 51 51 19 تصدير

 12 12 12 12 11 15 استيراد

التكلفة 
 (الشحنة/الدوالر)

 5121 5121 5121 5591 5101 / تصدير

 5211 5211 5211 5211 5111 / استيراد

 .األعمال أنشطةمن تقارير البنك الدولي المتعلقة بممارسة الطالب بناء مجموعة  إعدادمن : المصدر
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وفقا هلذا املؤشر وذلك بسبب كثرة  األخريةاجلزائر تصنف دائما يف املراتب  أنويتضح من خالل اجلدول      
البنك  جعلتكلفتهما العالية، وهو ما  إىل باإلضافة، إلمتامهاوطول الوقت الالزم التصدير واالسترياد  إجراءات
بلد يف الال الفعالية التجارية واالقتصادية  511من الموع  520يف املرتبة  1055سنة صنف اجلزائر يف يالعاملي 

األخرية مقارنة  ر يف املراتبوقد جاءت اجلزائ ،اللوجستيكية والتنظيمية خاصة يف اجملال التجاري وتوفري الوسائل
الذي قل عنوان االرتبات أو الرتاب  من أجل  وحدد التقرير الدويل. بعدد من البلدان النامية منها جيبويت وليربيا

الموعة من املؤشرات اليت تدل على وجود أو غيا   1050االقتصاد الشامل لسنة  املنافسة اللوجستية التجارية يف
 .تجاري واالقتصادي لبلد مااجملال ال فعالية يف

والقطاع ا ا   األفراداحتكار السوق من طرف الدولة خاصة يف اجملاالت احليوية، والتضييق على نشات  -
، الذي يعطي صورة عامة عن مناخ االستثمار يف يف بع  اجملاالت، وهو ما يوضحه مؤشر احلرية االقتصادية

والبريوقراطية، و ارسة التضييق من طرف احلكومة  اإلداريةقة باملعوقات بعني االعتبار التطورات املتعل ويريخذالبلد 
 . على القطاع ا ا 

 

 ".2212-2222" تطور مؤشر الحرية االقتصادية في الجزائر خمل الفترة(: 12-4)الجدول رقم 

 1050 1009 1001 1001 1001 1001 1002 1002 1001 1005 1000 السنة

 56,9 56,6 56,2 55,4 55,7 53,2 58,1 57,7 61 57,3 56,8 قيمة املؤشر

Source: Index of Economic Freedom, Wall Street Journal and The Heritage Foundation, Washington,  

http://www.heritage.org/index/    le 04/03/2011. 

 

 "1050-1000"مؤشر احلرية االقتصادية يف اجلزائر مل يعرف حتسنا كبريا خالل الفرتة  نأ ويوضح اجلدول     
وهبذا مل يقرت  من القيم ، 1001قيمة سجلها سنة  كريقصى 15قيمة له و  كادين 12حيث بقي يرتاو  ما بني 

اجلزائر تتمتع  أنا يعب واليت تعب وجود حرية اقتصادية قوية، وبقي عموما يرتاو  يف املتوس  م 500القريبة من 
تراجع حرية االستثمار  إىلذلك حسب املعايري اليت يعتمدها هذا املؤشر  أسبا وتعود . حبرية اقتصادية متوسطة
تراجع احلرية من الفساد الذي عرف هو  وأيضا، 1002مقارنة بسنة  1050نقطة سنة  11اليت عرفت اخنفاضا بر 

تراجع طفيف يف احلرية النقدية بدء من  إىل باإلضافة، 1002قارنة بسنة م 1050نقطة سنة  51اخنفاذ بر  اآلخر
 (. 05نظر امللحق رقم أ) 1001سنة 

 

 1051اجلزائر تراجعت يف مؤشر احلرية االقتصادية سنة  أن 1051لعام " Heritage" تقرير مؤسسة أشاروقد      
 أسبا رجع أقل من املتوس  يف العامل و أال يزال ن هذا املؤشر أ، و (11.2) 1055نقطة مقارنة بسنة  5.2بر ( 15)

تدخل النفوذ السياسي يف القضاء  إىل باإلضافة، األعمالاحلكومي، والتضييق على حرية  اإلنفاقسوء  إىلذلك 
نه رغم أ وأوضحوانتشار الفساد يف قطاع اجلمارك، وضعف حقوق امللكية، ما يقوذ جهود التنمية املستدامة، 

                                                   

هو مؤشر يصدر عن معهد هيرتاج بالتعاون مع صحيفة وال ستريت جورنال، يقيس درجة التضييق التي تمارسها الحكومة في مواجهة الحرية  

وم، حرية السياسة حرية قطاع األعمال، حرية التجارة والرس: للحرية االقتصادية تشملمعايير  50االقتصادية ألفراد المجتمع ، ويستند المؤشر إلى 

 .الضريبية، إدارة اإلنفاق الحكومي، الحرية النقدية، حرية االستثمار، الحرية المالية، حقوق الملكية، الحرية من الفساد، حرية العمل

http://www.heritage.org/index/
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. امليزانية إدارةاملالية العامة، وحتديث  إدارةجل فان احلكومة ال تزال تواجهها حتديات يف حتسني بع  التقدم املس
غري الفعالة، نظرا حلالة عدم  اإلصالحاتالكفاءة التنظيمية ال تزال تتعرذ للتقوي  بسبب  أن إىل أشاركما 

 األسواقتعزيز حرية  إىللسياسات الرامية ا وإيفال، األجنيباالستقرار السياسي، واملوقف السليب من االستثمار 
، وتشدد على التعريفات اجلمركية واحلواجز غري اجلمركية األسعارحيث ال تزال احلكومة متارس سياسة تسقيف 

الوساطة املالية لدى البنوك اجلزائرية ال تزال  أن، كما األسعارتوزيع سيطرهتا ورقابتها على  إلعادةوتضع خط  
 1.ضعيفة
ومنها تقليرت عدد ومدة  األعمالقصد حتسني مناخ  إجراءاتاجلزائر قامت بعدة  أن إىل اإلشارةدر وجت     

بنفس الدرجة واملتضمنة  واألجانب، فقد تضمنت التشريعات املتعلقة باالستثمار واليت خترت اجلزائريني اإلجراءات
رت عليه القانون صراحة كما مت تكريس كل تصريح مسبق مل ين  إلغاء، 1001جويلية  51الصادر بتاريا  األمريف 

 إرساءمن اجل ( ANDI)قبول امللفات على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  إمكانيةمبدأ التحقق من 
ساعة، يف  11 إىلالقرارات من شهر  إلصدارالقانونية  اآلجالالعمل على تقليرت  إىل باإلضافةالرقابة البعدية، 

بابيك وحيدة المركزية للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، وعليه مت تقليرت الوثائق املطلوبة ش إنشاءمت  اإلطارهذا 
بالنسبة  2 إىل 1املعنويني، ومن  لألشخا  ةبالنسبوثائق  01 إىل 52يف ملف التسجيل يف السجل التجاري من 

  2.حديوم وا إىلالسجل التجاري من شهرين  إصدار آجالالطبيعيني، واخنفضت  لألشخا 
   
 

 (.Government Effectiveness) فعالية الحكومة: ثانيا

عن الضغوت  ااملدنية ودرجة استقالليته اتا دموكفاءة عيار نوعية ا دمات العامة، ونوعية هذا امليقيس 
 قية التزاماصدمونوعية وضع السياسات وتنفيذها، ومدى  واالتصال، اإلعالمواستخدامها لتكنولوجيا  السياسية،
قيس اإلدراكات احلسية للمفاهيم تمن مصادر خمتلفة  عناصر هذا املؤشرمت جتميع  .ذه السياساتهباحلكومة 
  .نوعية اجلهاز البريوقراطي، تكاليف املعامالت، نوعية الرعاية الصحية العامة ودرجة استقرار احلكومة: التالية
 
 
 
 
 
 
   

                                                   
1
: على الموقع ALGERIA, Economic Freedom Score: للمزيد من التفاصيل انظر 

http://www.heritage.org/index/pdf/2012/countries/algeria.pdf  
2
 .10:تقرير الحكامة في الجزائر، مرجع سابق، ص 

http://www.heritage.org/index/pdf/2012/countries/algeria.pdf
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  ".2212-2222"ل الفترة خم مؤشر فعالية الحكومةتطور  (:4-4)رقم الشكل 
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 .(1-4)الطالب بناء على الجدول رقم  إعدادمن : المصدر

 

الصوت واملساءلة )من املؤشرين السابقني  أعلىا هذا املؤشر عرف قيمً  أنمن خالل الشكل نالحض      
حسب تقسيم دليل املؤشر، باستثناء سنة ا ا متوسطً ، حيث سجلت قيمه وضعً (االستقرار السياسي وغيا  العنف

رتة ررررررررررررررررررررررانه عرف تطورا كبريا خالل الف أيضا، واملالحض (%14,1) %11قل من أاليت سجلت قيمة  1000
مبا يفوق  1000مبعدل زيادة عن سنة  ،%(40,5) 1001قيمة له سنة  أعلى إىلحيث وصل  ".1000-1001"

والذي  1005االقتصادي الذي تبنته اجلزائر سنة  اإلنعاإبرنامج  إىل األوىلبالدرجة ويرجع هذا التحسن . 511%
افرز نتائج اجيابية انعكست على حتسني مستوى التنمية البشرية يف البلد، متثلت يف تراجع مستوى الفقر والبطالة، 

رق بنوع من التفصيل هلذه وحتسني القدرة الشرائية للمواطن، وا دمات الصحية والتعليمية، وسوف يتم التط
 .من هذه الدراسة األخرياملؤشرات يف الفصل 

ورغم ذلك فقد بقيت يف الوضع املتوس  . 1001ا عما سجل سنة فعرفت تراجعً  "1050-1001"الفرتة  أما
 %22سجل  إذاخنفاضا، ليعرف املؤشر ارتفاعا مستمرا بعد ذلك،  1001و  1001للمؤشر، حيث شهدت سنيت 

 .1001و  1001سنيت  %29,6 إىلكان قد تراجع   أنعد ب 1050سنة 
انه خالل هذه الفرتة واصلت الدولة جهودها التنموية حيث أقرت الربنامج التكميلي لدعم النمو  إىليشار فق   

 وتليحقق نتائج ملموسة يف التنمية، انعكست على مجيع القطاعات يف الوطن،  اآلخر، والذي هو 1001-1009
وتعكس هذه الربامج بوضو  جهود الدولة . "1052-1000"لي، برنامج التنمية ا ماسي يالتكمهذا الربنامج 

 . لتحسني رفاه املواطن وأمنه
 

 اإلعالمالتقدم النسيب يف ا دمات العامة، واستعمال تكنولوجيا  إىلكما تعود أسبا  التحسن يف هذا املؤشر       
 1000 أوت 01الصادر بتاريا  02-1000زائر مبوجب القانون واالتصال، حيث مت فتح سوق االتصاالت يف اجل

متعاملني يف اهلاتف النقال، وعشرات مقدمي خدمات  02وتعزز سوق االتصاالت مبتعاملني يف اهلاتف الثابت و 
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يد متعاملني يف خدمة الرب  01بريد اجلزائر، هناك  إىل فباإلضافةاالنرتنيت، كما تدعم قطاع الربيد مبتعاملني جدد، 
تتم عن  فريصبحتومت تطوير طرق الدفع يف البنوك والربيد  ،1شركة هتتم بالربيد السريع املنزيل 21السريع الدويل، و

الضرائب  كإدارةالعمومية   اإلداراتيف خمتلف  اآليل اإلعالمطريق البطاقة املغناطيسية، كما مت تعميم استخدام 
 ا جعل العديد من ا دمات اليت تقدمها الدولة تتم بطرق  واجلمارك، والسجالت التجارية و القضاء وغريها،

 .سرعة وبريقصىحديثة 
 

، وذلك 1050-1000ذلك عرفت ظروف تقدي ا دمات العامة للمواطن حتسنا خالل الفرتة  إىل باإلضافة     
رقات واملدارس للتنمية الريفية، واستفادة العديد من املناطق النائية من الط جواريهمشاريع  إنشاءعن طريق 

النقل املدرسي واجناز العديد من املطاعم املدرسية، واملراكز الصحية بالبلديات  إىل باإلضافةوالكهرباء والغاز، 
 .السكن يف اجلزائر أزمةنسبيا من  ننسى برامج السكن املختلفة اليت سايفت يف احلد ولو أنوالقرى، دون 

العمومية هبدف خف  وطرية البريوقراطية يف خدمات  اإلداراتكما عملت الدولة على ترقية  العديد من    
املصاحل العمومية، حيث قامت بتسهيل ا دمات املقدمة للمواطنني فيما يتعلق باحلالة املدنية ومت يف هذا اجملال 

 بيومرتيبطاقة تعريف وطنية رقمية، والشروع يف اجناز جواز سفر  وإنشاءرقمنة مصلحة احلالة املدنية يف البلدية، 
نظام خا   إعدادقطاع القضاء، حيث مت  أيضاموقع انرتنيت مركزي للجماعات احمللية، كما مت حتديث  وإنشاء

هناك سهولة يف منح هذه الشهادة واستخراجها من  وأصبحتبتسيري شهادة السوابق العدلية عن طريق االنرتنيت، 
قضائي منذ البداية حىت احلكم النهائي، يسمح بالتوصل نظام معلومايت لتسيري امللف ال إنشاءحمكمة، كما مت  أي

تسهيل حصول  ألجلاملنتهجة  األخرىامللفات لكل املتدخلني مبا فيهم املتقاضني، ومن بني التدابري  إىلالسريع 
 02تسيري الضمان االجتماعي بفضل توسيع استعمال بطاقة الشفاء اليت مت توزيع  عصرنهاملواطن على ا دمات 

 2.مليون مستفيد 52منها لفائدة  ماليني
 

هذه اجلهود تبقى غري   أن إالحتسني تقدي ا دمات للمواطن،  ألجلورغم كل اجملهودات اليت تقوم هبا اجلزائر 
اجلزائر يف الال تقدي  1009و  1001يف تقريرها لعام فقد صنفت املنظمة العاملية للنزاهة  كافية من وجهة نظر

 :،كما يبينه اجلدول التايل1009دا رغم التحسن الطفيف الذي شهدته ا دمات يف وضع ضعيف ج
 

 .2222، 2227تصنيف الجزائر في مجال تقديم الخدمات العامة (: 11-4)الجدول رقم 
 سنة التقرير  1001 1009

 اإلدارة وا دمة املدنية 21 ضعيف جدا 12 ضعيف جدا

 عد ا دمة املدنيةاللوائح التنظيمية وقوا 21 ضعيف جدا 29 ضعيف جدا

 .2222، 2227تقرير المنظمة العالمية للنزاهة : المصدر
 

                                                   
1
 .591: تقرير حول تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة، مرجع سابق، ص 
2
 : ، مصالح الوزير األول، على الموقع1050ر ملحق بيان السياسة العامة للحكومة، أكتوب 

ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/declarationpg2010ar.pdf-http://www.premier      55/51/1055اطلع عليه بتاريخ. 

http://www.premier-ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/declarationpg2010ar.pdf
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 :إىل األساساملستويات اجليدة فهي تعود يف  إىلاليت جعلت هذا املؤشر ال يرقى  األسبا عن  أما
ة املتبنية، كانتشار الرشو  اإلصالحاتاليت بقي يعاين منها اجلهاز البريوقراطي يف اجلزائر رغم  املشاكل  -

يف تقدي بع  ا دمات للمواطنني  واإلدارية، ونقرت الكفاءة الفنية اإلدارياجلهاز  أوساتوالفساد يف بع  
 أدىما  ،لعناصر ال تتمتع بالكفاءة، مع بروز ظاهرة احملسوبية اإلدارياملراكز القيادية يف اجلهاز بع   وإسناد
 باإلضافة، اإلداريعلى قيادة منظمات اجلهاز يف ضعف قدرة هذه العناصر متثلت ظهور مشاكل أساسية  إىل
املسؤوليات  وإناطةاليت ترتب  بقضايا التعيني،  اإلداريتفشي بع  النزعات واملمارسات ا اطئة يف اجلهاز  إىل

من احملسوبية والعالقات الشخصية وسيادة  أسس، والرتقية، واحلوافز املعنوية واملادية على األداء، وتقوي اإلدارية
يف اجناز بع  ( الواسطة) أسلو الروتني الطويل وشيوع ننسى  أندون  .ظرة غري املوضوعية لعالقات العملالن

 اإلنتاجيةحيث برزت بع  نتائج ذلك يف اخنفاذ  ،اإلدارياملعامالت اليت تضطلع هبا منظمات اجلهاز 
 .احلكومية املختلفة األجهزةمع  وتقليل استثمار الوقت، والتريثري على مصاحل اجلمهور املستفيد وعلى عالقاته

التعليمي  والنظام احليوية كالقضاء، األجهزةخاصة يف  النوعية، جيدة عامة خدمات على احلصول حمدودية -
 االلتحاق على القدرة حيث من املناطق بني املساواة وعدم املتزايد، الطلب مواجهة ضعف يف الذي يعاين

للخدمات الصحية فعلى الرغم من  باإلضافةصة يف املناطق الريفية، التعليمية خا حيث النواتج ومن باملدارس
 اإلصالحات تتطلب املزيد من أهنا إال حتسهنت، قد الرعاية الصحية خدمات على احلصول على القدرة أن

 لنظام الصحي الوطب غريفا ،ا دمات وبا صو  يف املناطق النائية واملعزولة تقدي وجودة وكفاءة فعالية لزيادة
 وسوء قادر على االستجابة حلاجات األفراد الصحية سواء من حيث الكم أو النوع بسبب قلة اهلياكل الصحية

إضافة إىل ذلك، جند أن هناك العديد من العوامل البيئية السلبية اليت أثرت على املستوى الصحي . توزيعها
يزال القطاع الصحي  هلذا ال ،1انية وغريهااملياه وزحف االمسنت يف املناطق العمر  نقرت للجزائريني كالتلو ،

 الوقائية كفاية ا دمات وعدم املزمنة واملعدية األمراذ وانتشار النمو الدميوغرايف، سرعة أيفهايواجه حتديات 

 تقهلرت املالية نتيجة استمراريتها صعوبة تواجه التريمينات أنظمة أن كما ،واألطفالالنساء  بصحة املعنية

 املياه والصرف إمدادات وخدمات املساكن على احلصول على القدرة ومازالت ،املنافع يدوتزا االشرتاكات

 2.ءوالفقرا الوسطى الطبقة يف خاصة بصفة تؤثر فهي األيفية، بالغة الصحي

واالتصال  اإلعالمدم تقدم اجلزائر بالشكل املطلو  يف الال تقدي ا دمات باستعمال تكنولوجيا ع -
تطور مؤشر احلكومة  املوايلويبني لنا اجلدول  ،مستوى عال إىلرتونية اليت ما زالت مل ترقى ومنها احلكومة االلك

، ويقيس هذا املؤشر مدى قدرة واستعداد اجلهات احلكومية "1050-1002"االلكرتونية يف اجلزائر خالل الفرتة 
قدرة  األقل)قيمة املؤشر بني الصفر ، وترتاو  وظائفهاالستخدام االنرتنيت وتكنولوجيا اهلاتف احملمول يف تنفيذ 

 (قدرة لتطور احلكومة االلكرتونية األكثر)، والواحد الصحيح (واستعداد لتطور احلكومة االلكرتونية

                                                   
1
،  جامعة قاصدي مرباح 1050-1009، 1عماري عمار، من اجل تنمية صحية مستدامة في الجزائر، مجلة الباحث، العدد  بومعراف الياس، 

 .21:ورقة، الجزائر، ص
2
 02:البنك الدولي، موجز إعالمي عن الجزائر بخصوص التقدم المحرز في التنمية، ص 
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 "2212-2223" تطور مؤشر الحكومة االلكترونية في الجزائر خمل الفترة (:12-4)الجدول رقم 

 1050 1001 1001 1002 1002 السنة

 0.2515 0.2152 0.2121 0.2121 0.210 العالمة

Source: united nations, department of economic and social affairs, e-government survey, 

reports 2003-2010,  new York. 
 

اجلزائر ال زالت تعتمد  أنالنصف، وهذا يدل على  إىلهذا املؤشر مل يصل حىت  أنويالحض من خالل اجلدول 
دولة مشلهم  512من بني  525فقد احتلت اجلزائر املرتبة  لإلشارة ، ا دمات على الطرق التقليديةيف تقدي أكثر

 .1050هذا املؤشر سنة 
 

 .حكم القانون وضبط الفساد: المطلب الثالث
يرتب  حكم القانون ارتباطا قويا بضب  الفساد، فحني يسود القانون على اجلميع دون استثناء، ويضم يف حيثياته 

حجم  ويقلرت من، فان ذلك يعمل على ردع املفسدين ويطبق فعال مواده نصوصا تعاقب اجملرمني واملفسدينو 
 . شاع الفساد وعًم يف اجملتمع فان القانون يصبح غري معرتف به وغري رادع إذاوعلى العكس من ذلك  الفساد،

 

 (.Rule of Law) حكم القانون/معيار سيادة :أوال
، وخاصة نوعية إنفاذ العقود، وقوانينه يف وااللتزام بقواعد اجملتمعواملواطنني دى ثقة املتعاملني مهذا املعيار يقيس  

 ،أساسينيعلى عنصرين  وينطوي .وحقوق امللكية، والشرطة، واحملاكم، فضاًل عن احتمال وقوع اجلرمية و العنف
 .اهب إلزامهم أو/و املواطنني والتزام تقيد ومدى القوانني؛ حيادية: يفا
 

 ".2212-2222"تطور مؤشر حكم القانون خمل الفترة (: 5-4)الشكل رقم 
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 .(4-1)الجدول رقم بناء على  الباحث إعدادمن : المصدر
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هذا املعيار بقي يرتاو  ما بني متوس  وضعيف خالل فرتة الدراسة، على  أنأعاله نالحض من خالل الشكل    
 أعلى إىلحيث وصل ( %511معدل زيادة يقار ) 1000مقارنة بسنة  1002انه عرف حتسنا سنة الرغم من 

، حيث 1002ليعرف بعد ذلك تدهور مستمرا عما سجله سنة  ،"1050-1000"مستوى له خالل الفرتة
 .1002عن سنة  %21اخنفاضا حبوايل  1050سجلت قيمة 

للمنظمة العاملية للنزاهة النتائج  1009و  1001ب تقريري القانون وسيادة القانون حس إنفاذوقد سجال مؤشري 
 .املوضحة يف اجلدول التايل

 .2222و  2227وسيادة القانون لسنتي  إنفاذ(: 13-4)الجدول رقم 
 السنة 1001 1009

 سيادة القانون 12 ضعيف جدا 11 معتدل
 لقانون إنفاذ 21 ضعيف جدا 21 ضعيف جدا

 .العالمية ةالنزاهبناء على تقارير منظمة  الباحث إعدادمن : المصدر                               

 

ليسجل وضع  1009انه عرف حتسنا سنة  إال 1001سيادة القانون سجل مستوى ضعيف سنة  أنفاملالحض    
 .انه بقي يف وضع ضعيف جدا إال 1009القانون فرغم التحسن سنة  إنفاذ أمامعتدل، 
 :جعلت اجلزائر تسجل مستويات ما بني الضعيفة واملتوسطة يف هذا املؤشر نذكراليت  األسبا ومن بني 

فررراجلزائر تصرررنف ضرررمن الررردول الررريت ال تتمترررع بقضررراء مسرررتقل، وهرررو مرررا يؤكرررده مؤشرررر : عررردم اسرررتقاللية القضررراء -
السرلطة  املتحردة، والرذي يقريس مردى اسرتقالل لألمرماستقاللية القضاء الذي يصدر ضمن تقارير التنافسية العامليرة 

 1، و(ثر بشرردةريتترر)احلكومررة واملررواطنني والشررركات، وترررتاو  قيمررة املؤشررر بررني نقطررة  أعضرراءثريات ريالقضررائية عررن ترر
 .ة متامالنقات مستق

 

 ".2211-2222" في الجزائر خمل الفترة مؤشر استقملية القضاءقيم  (:14-4)رقم الجدول 
 1055/1051 1050/1055 1009/1050 1001/1009 السنة
 1.1 2.8 1.1 2.5 القية

 511/521 551/522 551/522 500/522 الرتبة

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

ضعيفة نسبيا، وقد شهدت اخنفاضا اجلزائر قد حتصلت على قيم يف هذا املؤشر  أن أعالهمن اجلدول واملالحض 
املستوى املتوس  ضمن هذا املؤشر، وقد شهد  إىلحيث مل تصل حىت  ،"1055-1001"ا خالل الفرتةمستمر 
، ما يدل على 1001/1009عما سجله يف املوسم % 59.21يف قيمة املؤشر    اخنفاضا 1055/1051املوسم 

الذي  األمر، وهو أخرى فأطرا أوثري على السلطة القضائية يف اجلزائر سواء من احلكومة، ريانه هناك زيادة يف الت
 . وسيادة القانون بالشكل الصحيح إنفاذيعد عقبة يف وجه 
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للقضاء الذي يعد مسؤوال عن تعيني وترقية ونقل القضاة يرأسه رئيس  األعلىواىل جانب هذا يبقى اجمللس    
 1.لقضائيةيف البلد، والذي يتمتع بنفوذ كبري يف تشكيل اهليئة ا األولاجلمهورية الذي يعد القاضي 

عدم التزام احلكومة بتطبيق مجيع القوانني اليت مت تشريعها وصدورها يف اجلريدة الرمسية، فبع  القوانني بقيت  -
حربا على ورق وقيد التنفيذ يف انتظار دائما صدور القوانني التنظيمية، وهذا موجود يف كثري من مناحي احلياة، وقد 

 .إحصاؤهايصعب 

غريهم، واليت نشريت وتكونت خاصة  أودرك وطب  أوسواء شرطة  األمنطنني ورجال نقرت الثقة ما بني املوا -
 إطاروما صاحب ذلك يف  اإلرها يف فرتة التسعينيات أين كانت تعيش اجلزائر يف وضع امب متريزم من جراء 

طنني، وسجن من اعتقاالت عشوائية وحتقيقات مع كثري من املوا 5991حالة الطوارئ اليت سادت البالد منذ سنة 
 أعوانيف البالد بقيت هذه احلساسية موجودة بفعل تصرفات بع   األمنالبع  منهم، وحىت بعدما استتب 

، اليت حيس فيها املواطن بعدم املساواة يف تطبيق القانون بني كافة فئات اجملتمع حيث يشعر العديد من األمن
 .ذاملال والنفو  ألصحا املواطنني برينه هناك دائما ا ياز 

. العديد من العائالت مل تعرف مصري ذويها أنالعشرية السوداء مطروحة، حيث  أثناءبقاء مشكلة املفقودين  -
شخصا ما  1521مصري  أنذكرت  1001يف مارس  اإلنسانففي تقرير للجنة االستشارية لتعزيز وقاية حقوق 

 أحكام أن إىليشار  1000.2و  5991بني سنيت  األمنيزال غري معروف، بعدما مت اعتقاهلم من طرف قوات 
ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية قد عاجلت جزء من مشكل املفقودين، فقد ترتب عن املوافقة على هذا امليثاق يف 

الوطنية  املريساةيتعلق بتعوي  ضحايا  1001فيفري  11صدور مرسوم رئاسي بتاريا  1001استفتاء 
 (.املفقودين)

، وتعاطي واألطفالالوس  اجلزائري، من سرقة وقتل وعنف خاصة ضد املرأة انتشار اجلرمية والعنف يف  -
املكتو  دائما يطلعنا على  فاإلعالميف الشارع اجلزائري،  تا طرية اليت انتشر  اآلفاتاملخذرات وغريها من 

نسبة  إنر أشا 1009العديد من هذه اجلرائم على صفحاته، ويف تقرير للتنمية البشرية يف الدول العربية لسنة 
ورمبا يعود السبب الرئيس يف ، 3 1001سنة ( العنف اجلسدي)من النساء يف اجلزائر تعرضن لالعتداء  25.2%

 األحيانيف بع   الوساطةالقانون وتطبيقه على اجلميع، وتدخل  إنفاذعدم  إىلازدياد مثل هذه اجلرائم يف اجلزائر 
سياسة العفو الرئاسي على املساجني يف الكثري من املناسبات  إىل باإلضافةوتساهل القضاء مع مثل هذه اجلرائم، 

 . لإلجرامواليت عادة ما تكون سببا يف عودة الشخرت 

حقوق امللكية اليت تعرف نوعا من الغموذ يف اجلزائر، خاصة ما يتعلق بامللكية العقارية، واليت تعرف نزاعات  -
 . األحيانالنمو واالستثمار يف كثري من  أمامما جعلها تغدو حاجزا  األراضيدائمة حول ملكية 

                                                   
1
شيخي شفيق، انعدام االستقالل الوظيفي للقضاة في الجزائر، مذكرة ماجستير غير  :للمزيد من التفاصيل حول استقاللية القضاء الجزائري راجع 

 .1055-1050منشورة، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري بتيزي وزو، 
2
 .50: برادفورد ديلمان، مرجع سابق، ص 
3
 .11: ، ص1009تقرير التنمية البشرية في الدول العربية،  
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 ويتم ،جتاري نزاع يف الفصل يف اجلهاز القضائي كفاءة مدى همؤشرات تقيسالعقود والذي  إلنفاذبالنسبة  -

البيانات  وجتمع. خبطوة خطوة احمللية احملاكم التجارية أمام النزاعات أحد تطور تتبع طريق عن على بياناتهاحلصول 
 استقصاءات تشمل عن فضالً  باحملاكم، املتعلقة من اللوائح وغريها املدنية املرافعات اننيقو  دراسة خالل من

وفقا لتقارير  األخريةفقد رتبت اجلزائر يف املراتب  .قضاة إىل التقاضي باإلضافة يف متخصصني حمليني حمامني
 بتسوية املتعلقة والتكلفة والوقت اإلجراءات، ويوضح لنا اجلدول التايل 1055و  1050التنافسية العاملية لسنة 

 .جتاري نزاع
 

 ".2211-2222"ترتيب الجزائر وفقا لمؤشر نفاذ العقود خمل الفترة(: 15-4)الجدول رقم 

 1055 1050 1009 1001 1001 1001 سنة التقرير 
 511/512 512/512 511/515 551/511 15/511 / الرتتيب

 21 21 21 21 29 29 اإلجراءاتعدد 

 120 120 120 120 291 201  باأليامت الوق

 15.9 15.9 15.9 51.2 50.2 11.1 % التكلفة كنسبة من الدين

 .األعمال أنشطةبناء على مجموعة من تقارير البنك الدولي المتعلقة بممارسة  الباحث إعدادمن : المصدر
 

 (.Control of Corruption) الفسادضبط  معيار: ثانيا
ملرردى الررذي ميارسرره بعرر  املررؤثرين يف القرررارات السياسررية لتحقيررق مكاسررب خاصررة، فضررالً اهررذا املعيررار يقرريس  

مؤشررررر ذايت علرررى إدارة احلكررررم مت جتميررررع وهررررو  .عرررن سرررريطرة الدولرررة علررررى النخررررب وربطهرررم مبصرررراحلهم ا اصرررة
ني الفسراد  احلكرومي املسرئولنيالفسراد برني : عناصره من مصادر خمتلفة يقيس اإلدراكات احلسية للمفاهيم التاليرة

إىل الرررمسيني والقضرراة ومرردى إدراك " أمرروال غررري قانونيررة"كعقبررة يف وجرره األعمررال التجاريررة، مرردى تررواتر تقرردي 
 .وجود الفساد يف سلك ا دمة املدنية

 ".2212-2222"تطور معيار ضبط الفساد خمل الفترة (: 2-4)الشكل رقم 
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 (1-4)بناء على الجدول رقم  باحثال إعدادمن : المصدر
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، فبعدما كان يسجل قيما 1000هذا املؤشر عرف حتسن ملحوظ بعد سنة  أنمن خالل الشكل نالحض     
يتحسن شيئا فشيئا، وانتقل من املستوى الضعيف الذي سجل سنة  أصبحاجلديدة،  األلفيةمتدنية يف بداية 

عزم  إىللت يف باقي السنوات الثمانية، ويعود هذا التحسن املستويات املتوسطة اليت سج إىل، 1001و 1000
 األمم اتفاقيةكالتصديق بتحفض على   إجراءات، وجتسد هذا من خالل عدة أنواعهالدولة على حماربة الفساد بكل 

 وإصدار ملنع الفساد ومكافحته اإلفريقي، والتصديق على اتفاقية االحتاد 1002سنة  املتحدة ملكافحة الفساد
قانون العقوبات والقانون ا ا  بالوظيفة  إىل باإلضافة، 1001ون خا  بالوقاية من الفساد ومكافحته سنة قان

سوء استخدام  أو، اإليفال أوالعمومية واللذان شددا العقوبات على كل املفسدين، سواء عن طريق االختالس 
عن منظمة النزاهة العاملية مستوى جيد وقد سجل مؤشر قانون مكافحة الفساد الذي يصدر .  النفوذ أوالسلطة 

 .اجلزائر متلك تشريعات قوية يف مكافحة الفساد أنوهو ما يدل على 
 

 2211-2227مؤشر قانون مكافحة الفساد في الجزائر (: 12-4)الجدول رقم 
 السنة 1001 1009 1055

قانون مكافحة  500 قوي جدا 500 قوي جدا 500 قوي جدا

 الفساد

 .2211، 2222،  2227 اريرمنظمة النزاهة العالمية، تق: المصدر             
 

ورغم كل التشريعات اليت صدرت للوقاية من الفساد ومكافحته يف اجلزائر، مل يرقى هذا املؤشر طوال الفرتة    
استمرار تفشي الفساد يف  إىليف ذلك  األسبا ، وتعود ( %10من  أعلى)الوضع اجليد  إىل" 1000-1050"
 لدليلما تنشره اجلرائد اليومية من فضائح للفساد  أن إالائر رغم تكتم السلطات الرمسية عن قضايا الفساد، اجلز 

بني املوظفني العموميني املقدمني للخدمات العامة من خالل  أويف الدولة،  املسئولنيعلى شيوعه سواء بني 
 األوىلالقضاء، ويعود السبب يف ذلك بالدرجة  الرشاوي اليت يتلقوهنا مقابل تقدي بع  ا دمات، وحىت يف سلك

 . عدم االلتزام الكلي بتطبيق قوانني وتشريعات مكافحة الفساد إىل
فقد حتصلت اجلزائر على  1050/1055، ووفقا لتقرير التنافسية العاملية لسنة األعمالوبالنسبة للفساد يف قطاع 

 5ترتاو  قيم هذا املؤشر بني)نتشار ظاهرة دفع الرشاوي دولة يف مؤشر ا 529من  91واحتلت املرتبة  2.2عالمة 
، و يقيس هذا املؤشر مدى انتشار (عدم حدو  هذه املمارسات 1بشكل كبري وما بني  املمارساتانتشار هذه 

رشاوي فيما يتعلق بالواردات والصادرات، املرافق  أوغري موثقة  إضافيةإقدام الشركات على تقدي مدفوعات 
وعات الضرائب السنوية، منح العقود العامة والرتاخيرت، واحلصول على قرارات قضائية مواتية، وذلك العامة، مدف

هذه املمارسات ال تزال قائمة  أن، وتعب العالمة املتحصل عليها من طرف اجلزائر 1 أعمالمن وجهة نظر رجال 
 .اجلزائري األعماليف قطاع 

 

                                                   
1
 .210: ، مرجع سابق، ص1050/1055تقرير التنافسية العالمية  
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 . وأسبابهفي الجزائر العام  اإلنفاقتزايد حجم : المبحث الثالث
سواء يف نفقات التسيري اجلديدة تزايدا مستمرا،  األلفيةمن  األوىلاحلكومي يف اجلزائر خالل العشرية  اإلنفاقعرف 
رفع  إىل األساسبرامج تنموية ضخمة، هتدف يف  إطالق ت اجلزائر قد عرفت خالل هذه الفرتةوكانالتجهيز،  أو

البرتول  أسعارمن جراء ارتفاع  إيراداهتالمواطن، وما ساعدها على ذلك هو تزايد النمو وحتسني املستوى املعيشي ل
  .األخريةارتفاعا حمسوسا خالل العشر سنوات  األخرىاليت شهدت هي 

 

 ".2212-2222" العام في الجزائر خمل الفترة اإلنفاقتطور حجم : األولالمطلب 
 وهو معدالته، وارتفاع العام اإلنفاق بنمو"  1050-1000 " فرتةال خالل اجلزائر يف اإلنفاقية السياسة متيزت   

 وثيقا ارتباطا معدالته وتصاعد العام اإلنفاق منو ويرتب  ،-التوسعية اإلنفاقية بالسياسة -عليها نطلق أن ميكن ما
 يف لظاهرا وبالتوسع الفرتة، خالل هذه اجلزائر شهدهتا اليت والسياسية واالجتماعية االقتصادية بالتطورات
 املشاريع لتمويل االستثماري اإلنفاق يف التوسع جانب إىل اخل،...والصحية والتعليمية االجتماعية ا دمات

 .(التنمية خط و  مشاريع )العامة املنفعة ذات االقتصادية
 

 ".2212-2222" خمل الفترةالموازنة العامة للدولة  وضعية: أوال
 

 ".2212-2222" ازنة خمل الفترةتطور بنود المو  (:17-4)رقم الجدول 
 مليار دينار : الوحدة                                                                                               

 
 السنوات

معدل الزيادة في   اإليرادات
 %اإليرادات

معدل الزيادة في  النفقات
 %النفقات

 رصيد الموازنة 

1000 1124,9 18,34 1178,1 22,5 -53,2 
1005 1389,7 23,53 1321,0 12,12 +68,7 
1001 1576,7 13,45 1550,6 17,38 +26,1 
1002 1525,5 -3,24 1690,2 25,53 -164,7 
1002 1606,4 5,30 1891,8 11,92 -285,4 
1001 1714,0 06,69 2052,0 08,46 -338,0 
1001 1841,8 07.45 2453,0 19,54 -611,2 
1001 1949,0 05,82 3108,5 26,72 -1159,5 
1001 2902,3 48,91 4191,0 34,28 -1288,7 
1009 3275,3 12,85 4246,3 01,31 -971,0 
1050 3061,3 -06,53 4512,8 06,27 -1451,5 

نفقات سنة مليار دينار و  252.5وقدرت ب  1222 إيرادات  أساستم حسابه على  2222سنة والنفقات ل باإليراداتالخاص معدل الزيادة : ممحظة
 .مليار دينار 221.22والتي قدرت ب  1222

 . مجموعة تقارير لبنك الجزائر عن الوضعية المالية للجزائر: المصدر
 

العامة قد عرفت زيادات مستمرة يف قيمها خالل الفرتة  اإليرادات أنحض نال أعالهاجلدول من خالل    
اليت  1050، وسنة 1001اليت شهدت نوعا من االخنفاذ مقارنة بسنة  1002باستثناء سنة " 1000-1050"

 خالل الفرتة  12,05%، وقد بلغ متوس  معدل الزيادة 1009اخنفاضا مقارنة بسنة  األخرىعرفت هي 
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 أسعاراحملروقات الناتج عن ارتفاع  إيراداتارتفاع حصيلة  إىل أساساويعود السبب يف ذلك  "1050 -1000"
ارتفاع مستمر يف حجم النفقات  نفسه بالنسبة للنفقات العامة حيث نالحض واألمر .البرتول خالل هذه الفرتة

وهي الفرتة اليت شهدت " 1002-1005"، وقد بلغ متوس  معدل الزيادة خالل الفرتةنفس الفرتةالعامة خالل 
وهي فرتة الربنامج التكميلي فقد  1009-1001الفرتة  أما، %11,78االقتصادي حوايل  اإلنعاإبرنامج دعم 

 اإلنفاقوهو دليل على استمرار الدولة يف سياستها التوسعية يف % 18,26بلغ متوس  معدل الزيادة فيها حوايل 
احل واليات اهلضا  العليا وواليات اجلنو ، واستمرت زيادة حيث تدعمت هذه الفرتة بربامج خاصة رصدت لص

برنامج التنمية  إىلوهذا راجع % 16,65حوايل  1050و 1009حيث بلغت نسبة الزيادة ما بني سنة  اإلنفاق
 . مليار دينار  15.152الذي رصد له " 1052-1050"ا ماسي

" 1050-1000"العامة خالل الفرتة  إليراداتاالعام كان اكرب من  اإلنفاقحجم  أنكما نالحض من اجلدول 
 .،  ا سبب ذلك عجزا يف املوازنة العامة، كما يوضحه الشكل البياين التايل1001و  1005باستثناء سنيت 

 

 "2212-2222" العجز والفائض في ميزانية الدولة خمل الفترة(: 7-4)الشكل رقم 
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 .بناء على الجدول السابق لباحثا إعدادمن : المصدر
 

، باستثناء 1050-1000املوازنة العامة للدولة شهدت عجزا خالل الفرتة  أن أعالهفاملالحض من الشكل      
، وقد األخرىحققت فائ  ولكنه يضل بسي  مقارنة بالعجز احملقق يف السنوات  أين 1001و  1005سنيت 

 بكثري حيث كان معدل منو النفقات العامة اكرب ،"1050-1002" فرتةعرف عجز املوازنة ارتفاعا رهيبا خالل ال
، لكنه عاود االرتفاع سنة   1001مقارنة بسنة  1009العامة، وقد تقلرت العجز سنة  اإليراداتمن معدل منو 

 األساسيويعود السبب  ،مليار دج 5215.1حبوايل" 1050-1000" قيمة خالل الفرتة أعلى إىلليصل  1050
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النفقات العمومية جراء قيام الدولة بربامج تنموية رصد هلا  عرفتهاالزيادة الكبرية اليت  إىلق عجز يف املوازنة يف حتقي
 .االقتصادي اإلنعاإسياسة  إطاريف  مبالغ ضخمة

 األخرىالنف  اليت سجلت هي  بريسعارارتباطا وثيقا  مرتب  العام باجلزائر اإلنفاقحجم  أن إىل اإلشارةجتدر و 
 .التايل الشكلوهو ما يوضحه لنا "1050-1000" عا كبريا خالل الفرتةارتفا

 

 .رتباط اإلنفاق العام في الجزائر بأسعار النفطإ: اـ  ثاني
 :يرتب  اإلنفاق العام يف اجلزائر بشكل وثيق مع أسعار النف  وهو ما يوضحه الشكل التايل    

 

 .لعام بالجزائرعمقة أسعار النفط بحجم اإلنفاق ا (:2-4)الشكل رقم 
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 ".2212-2222" تقارير بنك الجزائر حول الوضعية الماليةبناء على  الباحثمن إعداد : المصدر

 

، حيث كان التحسن اإلنفاقالنف  و حجم  أسعارتظهر لنا العالقة الطردية ما بني من خالل الشكل أعاله      
مثلت اجلباية  وقد، اإلنفاقما مسح هلا بالتوسع يف  الدولة إيراداتيف زيادات  األولالنف  السبب  أسعاريف 

وقد مسح هذا  ،"1050-1000"الدولة خالل الفرتة إيراداتمن حجم  %85,18البرتولية لوحدها ما يفوق 
 البرتولية اجلباية إيرادات فائ  امتصا  على صندوق ضب  املوارد الذي يعمل إنشاءالبرتول ب االرتفاع يف أسعار

 املالية قانون خالل من الصندوق هذا تريسيس مت وقد سنويا، إعداده يتم الذي قانون املالية تقديرات يفوق الذي

2000جوان  27 يف صدر الذي التكميلي
 .احلكومة يف رغبة يف يكمن املوارد ضب  صندوق إنشاء وكان مربر 

  ا للدولة، العامة املوازنة استقرار على احلفاظ وبالتايل للدولة العامة اإليرادات على ضب  تعمل آلية استحدا 

                                                   

نشير هنا إلى انه تم إجراء تعديالت على أهداف الصندوق بعدما كان يمول فقط عجز الموازنة الناتج عن انخفاض أسعار النفط تحت المستوى  

أي سبب للعجز بشرط أال يقل  يمول أي عجز في الخزينة دون تحديد 1001المحدد في قانون المالية، أصبح بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 

مليار دينار، ومن ذالك الحين أصبحت تستخدم موارد الصندوق في تغطية عجز الموازنة الناتج عن التوسع في اإلنفاق االستثماري  120رصيده عن 

 .1005من اجل حفز النمو االقتصادي في إطار سياسة اإلنعاش االقتصادي التي تبنتها الدولة منذ سنة 
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 هلا يتعرذ اليت الصدمات حدة من التخفيف إىل باإلضافةخمتلف السياسات والربامج التنموية،  من تنفيذ ميكنها
  1.االقتصاد

ل عجز واستخداماته املتعلقة بتموي" 1009-1000"ويوضح لنا اجلدول التايل موارد الصندوق خالل الفرتة
 .ا زينة

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

يل قيمة االستخدامات املتعلقة بتمو  املوارد  السنوات
 عجز ا زينة

 %النسبة

1000 435,237 0 0 

1005 356,001 0 0 

1001 198,038 0 0 

1002 476,092 0 0 

1002 944,391 0 0 

1001 2090,524 0 0 

1001 3640,686 91,530 2,514 

1001 4669,839 531,952 11,391 

1001 5503,690 758,180 13,775 

1009 4680,747 364,282 7,782 

، مرجع دور صناديق الثروة السيادية في تمويل اقتصاديات الدول النفطية الواقع واألفاق مع اإلشارة إلى حالة الجزائربوفليح نبيل، : المصدر
 (بتصرف) .2224: سابق، ص

 

باستثناء سنيت  ألخرىموارد الصندوق قد عرفت زيادة يف قيمتها من سنة  أننالحض  أعالهمن خالل اجلدول     
اخنفاذ اجلباية البرتولية  إىل األساساليت عرفت فيها نوعا من االخنفاذ، والذي كان راجعا يف  1001و  1005

 أصبحت 1001دوالر للربميل، كما نالحض انه ابتداء من سنة  11ما دون  إىلالبرتول  أسعارجراء اخنفاذ 
خالل هذه السنة  أهدافهعلى  أدخلتتستخدم موارد الصندوق يف تغطية عجز ا زينة بناء على التعديالت اليت 

 على املدى املتوس  ما أسعارهن اهنيار ريتراجع خماوف احلكومة بش إىلالنف   أسعارالتحسن يف  أدىحيث 
االستثماري كما ذكرنا  اإلنفاقعلى استخدام موارده لتغطية عجز ا زينة الناتج عن التوسع يف تقدم شجعها 

مليار  52.111 إىل 1001سنة مليار دينار  1.152الصندوق من  سابقا، وقد ارتفعت نسبة متويل العجز من
، وكان القصد من متويل جزء فق  من مليار دينار 1.111 إىل 1009، لترتاجع قليال سنة 1001سنة دينار 

 .العجز مبوارد الصندوق هو احملافظة على مستوى منخف  من التضخم
 
 
 
 

                                                   
1
 .100: نبيل، دور صناديق الثروة السيادية في تمويل اقتصاديات الدول النفطية، مرجع سابق، ص بوفليح 
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 .م في الجزائرالعا اإلنفاقتزايد حجم  أسباب :المطلب الثاني
ما بني نفقات  اإلنفاقهيكل فال بدا من معرفة  اإلنفاقاليت كانت وراء الزيادة يف  األسبا معرفة  أردنا إذا

 .التسيري ونفقات التجهيز
 ".2212-2222" العام في الجزائر خمل الفترة اإلنفاقهيكل (: 12-4)الجدول رقم 

 مليار دينار: الوحدة

 
 السنوات

 النفقات إجمالي
 العامة

النسبة من  معدل الزيادة النفقات الجارية
 إجمالي
 %اإلنفاق

النفقات 
 الرأسمالية

النسبة من 
 إجمالي
 %اإلنفاق

 معدل الزيادة

1000 1178,1 838,9 / 71,2 339,2 28,8 / 

1005 1321,0 798,6 -4,8 60,4 522,4 39,6 54,0 
1001 1550,6 975,6 22,1 62,9 575,0 37,1 10.0 
1002 1690,2 1122,1 15,0 66,3 568,1 33,7 -1,2 
1002 1891,8 1251,1 11,4 66,1 640,7 33,9 12,7 
1001 2052,0 1245,1 -0,4 60,6 806,9 39,4 25,9 
1001 2453,0 1437,1 15,4 58,6 1015,1 41,4 25,8 
1001 3108,5 1637,9 13,9 52,7 1434,6 47,3 41.3 
1001 4191,0 2217,7 35,3 52,9 1973,3 47,1 37,5 
1009 4246,3 2300,0 03,7 54,1 1946,3 45,9 -1,3 
1050 4512,8 2683,8 16,6 59,4 1829,0 40,6 -6,0 

 .مجموعة تقارير لبنك الجزائر عن الوضعية المالية للجزائر: المصدر
 حيث "1050-1000"طيلة الفرتة اإلنفاقمن  األكربالنسبة  مثلت النفقات اجلارية أن أعالهاجلدول  يتضح من

 عارتفا  أيفها العوامل من الموعة إىل االرتفاع يعزى هذاو  ، 60,45%   خالل هذه الفرتةمتوس  نسبتها  قدر
سجلت النفقات  املقابل ويف الدين العمومي، سداد عمليات إىل باإلضافة االجتماعية، والتحويالت األجور أعباء

 ارتفعت إذ ألخرى، سنة من هاماعرفت منوا  األخرى، وهي اإلنفاق إمجايلمن  %39,55 ما نسبته   الرأمسالية

لتتجاوز هذه النسبة  1001 عام % 41,42 إىل 1000سنة  اإلمجايل اإلنفاقمن حجم  %28,8  من نسبتها
 على تعتمد 1005 منذ سنة جديدة اقتصادية لسياسة احلكومة تنفيذ عن ناتج تطور وهو 1009سنة  45,84%

 .النمو االقتصادي معدل رفع أجل من االستثماري احلكومي اإلنفاق يف التوسع
غاية  إىل 1001ابتداء من سنة   الرأمسالية انه هناك حتول واضح لصاحل النفقات أعالهوما نالحظه من اجلدول 

نه وبالرغم من بقاء النفقات اجلارية تفوق أاالقتصادي، حيث  لإلنعاإوهي تقريبا فرتة الربنامج التكميلي  1001
كانت تفوق معدالت منو النفقات اجلارية حيث قدر   الرأمساليةمعدالت منو النفقات  أن إال، الرأمساليةالنفقات 

 الرأمساليةنفقات المعدل منو متوس  يف حني بلغ  %51خالل هذه الفرتة  اجلاريةمنو النفقات  متوس  معدل
 510والذي قدر حبوايل " 1009-1001"وهذا بفضل املبلغ املرصود للربنامج التكميلي لدعم النمو ،32,6%

 .مليار دوالر
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 . النفقات الجارية وأسباب زيادتها: أوال

 "2212-2222" ل النفقات الجارية خمل الفترةهيك (:22-4)رقم الجدول 
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 :شكل التايلنستعني بال أكثروللتوضيح 
 "2212-2222" هيكل النفقات الجارية خمل الفترة(: 2-4)الشكل رقم 
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 (.5-4)بناء على معطيات الجدول رقم  الباحث إعدادمن : مصدرلا
 

ملستمر االرتفاع ا إىل األساسارتفاع النفقات اجلارية تعود يف  أسبا  أنيتضح جليا  أعالهمن خالل الشكل     
 ..( .املوظفني، املنح  أجور)واهلائل لكل من التحويالت اجلارية، وتعويضات العاملني 

 إىلاالجتماعيرررة والتحرررويالت  اإلعانررراتففيمرررا يتعلرررق برررالتحويالت اجلاريرررة عرفرررت زيرررادات هامرررة بسررربب الزيرررادة يف 
ا معينررة أو االحتياجررات احملررددة حصرررً  املاليررة املتعلقررة مبخرراطر اجتماعيررة األعبرراءعينررا للتخفيررف مررن  أونقرردا  األسررر

املررررذ واحلرررواد ، والعجرررز والشررريخوخة والبقررراء علرررى قيرررد احليررراة، واألمومرررة واألسررررة، والبطالرررة، واإلسررركان والفقرررر )
هبدف حتسرني فرر  وصرول املرواطنني  اإلداريةارتفاع النفقات على ا دمات  إىل باإلضافة، (واالستبعاد االجتماعي
. عمررل احلكومررة علرى حتررديثها وعصرررنتها مبررا يتناسررب ومتطلبررات العصررر إطررارفضررل جررودة، يف ريللخردمات العامررة وب

لتصرل  1001سرنة  %21 إىل 1000سرنة % 35,8مرن  اإلنفراق إمجايلوقد ارتفعت نسبة التحويالت اجلارية من 
الطبيعيرة تكفرل احلكومرة بتعروي  املتضرررين مرن الكروار   إىل، ويعزى السبب يف ذلك 1050سنة  52,83% إىل

املوجهة للمواطنني لتوفري السكن الالئرق هلرم والقضراء  اإلعانات إىل باإلضافةاليت شهدهتا اجلزائر خالل هذه الفرتة، 
وكررذا املررنح املوجهررة للفئررات املعرروزة حيررث ارتفررع  األميررةعلررى السرركن اهلررش، وحتسررني الرعايررة الصررحية والقضرراء علررى 

 إىل باإلضررافةذات املنفعررة العامررة،  األنشررطةضررامن وكررذا مررن التعرروي  علررى مررن املنحررة اجلزافيررة للت ناملسررتفيديعرردد 
، كمرا ضراعفت الدولرة جهودهرا 1001سرنة  2.000 إىلدج 5000هذا ارتفعت قيمة املنحة اجلزافية للتضرامن مرن 

سرررنة ابترررداء مرررن  نيسرررتفيدو  أصررربحوا، واملسررراجني احملررررومني الرررذين (وىريبررردون مررر)يف التكفرررل بررراملعوقني واملعسرررورين 
العينيررة املقدمررة  اإلعانررات إىل باإلضررافةهررذا . دج1000تقرردر    اإلفررراجاجتماعيررة وماليررة عنررد  إعانررةمررن  1001
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 األسرربا عمليررات التضررامن يف شررهر الصرروم، كررل هررذه  إطرراريف  اإلفطررارللفئررات الفقرررية كقفررة رمضرران، ووجبررات 
 .قات التسيريسايفت يف رفع قيمة التحويالت اجلارية ومن مثة ارتفاع نف وأخرى
من  %25زيادات يف قيمتها، حيث كانت متثل ما نسبته األخرىاملوظفني شهدت هي  أجوروفيما  رت        
، لكن معدل منوها كان اقل من معدل منو التحويالت 1050سنة  %21 إىل، لرتتفع 1000سنة  اإلنفاق إمجايل

حيث ارتفع من  لألجراملضمون  األدىنعلى احلد  يتأجر التعديالت اليت  إىلاجلارية، ويعود السبب يف ارتفاعها 
 51000 إىلليصل . 1002ج سنة .د 50.000،   إىل 1005ج سنة .د 1000إىل  1000ج سنة .د 1000
 .1050سنة  51000،    1001سنة

 

حسب  األجورتصنيف سلم  إعادةتعديالت هامة نتج عنها  1001يف اجلزائر سنة  األجوركما عرفت شبكة     
صدور القوانني ا اصة بكل قطاع يف الوظيف العمومي، وهو ما ترتب عليه زيادات  أ، وكذا بدالتعليميستوى امل
املنح والعالوات، وترتب على هذه الزيادات اثر مايل  أوالقاعدي  األجرموظفي القطاع احلكومي سواء  أجوريف 

 32,73%بنسبة  األجوريف النفقات على تشهد زيادة  1050ما جعل سنة . 1001جانفي  أولرجعي ابتداء من 
والعالوات ملوظفي القطاع  األجورمن خملفات  األكربحيث عرفت هذه السنة دفع النسبة  1009مقارنة مع سنة 

 .احلكومي
 

هي االرتفاع يف مناصب  األجوريف زيادة النفقات احلكومية على  أيضااليت سايفت  األسبا ومن بني       
الصيغ اجلديدة  إطارزيادات مهمة خاصة يف  األخرىالقطاع احلكومي واليت عرفت هي  الشغل املستحدثة يف

تنمو مبعدالت متزايدة  األجورالذي جعل النفقات على  األمر، اإلدماجللتشغيل كعقود ما قبل التشغيل وعقود 
يف عام  %15,6 إىل 1001خارج قطاع احملروقات سنة  اإلمجايلالناتج احمللي  إمجايلمن  11,6%حيث ارتفعت من 

 . 1(رجعي بريثرباستثناء املدفوعات ) 1050
منح اجملاهدين، والنفقات على املواد واللوازم كانت نسبة مسايفتها يف رفع النفقات  أن إىلنشري  األخريويف      

فقد شهدت خدمات الدين العمومي  أمامل تعرف زيادة كبرية يف قيمها خالل فرتة الدراسة،  ألهنااجلارية بسيطة، 
 .اخنفاذ حمسوسا

 
 
 
 
 

                                                   
1
 FMI , rapport des services du fmi pour les consultations de 2010 au titre de l'article iv , n° 

11/39, mars 2011, p :13 

http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/scr/2011/cr1139f.pdf    le 04/06/2011. 

http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/scr/2011/cr1139f.pdf
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 .النفقات الرأسمالية أسباب زيادة :اـ  ثاني
عتمدت على إقتصادية جديدة إإتباع احلكومة لسياسة  إىليعود السبب الرئيسي يف ارتفاع نفقات التجهيز    

ر  عمل البنية التحتية، توفري السكن، خلق ف) ستثمار إلالتوسع يف حجم اإلنفاق احلكومي املوجه خصوصا ل
 1005تضحت معامل هذه السياسة ابتداء من سنة إو قد  ،...(حتسني ا دمات العامة، الري والفالحة، جديدة،

 أقرتبعدما  1000باملقارنة مع سنة  %36,13زيادة بنسبة  اإلستثمارياليت سجل فيها حجم اإلنفاق احلكومي 
واستمرت نفقات التجهيز يف ". 1002-1005"قتصادي خالل الفرتة إلاحلكومة تنفيذ برنامج دعم اإلنعاإ ا

وهي الفرتة املخصصة لتنفيذ الربنامج التكميلي " 1009-1001" وخالل الفرتة ،الزيادة خالل الفرتة السابقة
بسبب حجم  األوىلاستمرت نفقات التجهيز يف االرتفاع، وقد سجلت مستويات كبرية مقارنة بالفرتة 

 خالل الفرتة %18,46مقارنة    ،%26,61  الزيادة خالل هذه الفرتة االستثمارات املنجزة حيث بلغ متوس
على هيكل  ت هذه الزيادةإنعكسو  ،املبلغ اهلائل املرصود للربنامج التكميلي إىلوهذا يعود  ،"1005-1002"

 %28,8من  العام اإلنفاق إمجايلنسبتها من  النفقات العامة الذي سجل تغريا لصاحل نفقات التجهيز اليت انتقلت
، وهو ما يعكس بشدة توجه احلكومة 1009سنة  %45,84 إىل،   1001سنة  % 41,42إىل  1000سنة 
وقد   ،مليزانية التجهيز األولوية وإعطاءاملشاريع االستثمارية، عن طريق التقشف يف ميزانية التسيري  إقامة و 

مقارنة بسنة  %1نسبة زيادة حبوايل  حيث سجل يف هذه السنة 1050استمرت نفقات التجهيز يف الزيادة سنة 
والذي خصرت له مبلغ " 1052-1050"تنفيذ برنامج التنمية ا ماسي أبد 1050وقد عرفت سنة . 1009

 .مليار دج لالستثمارات العمومية 15152
-1005" ةختلف الربامج االستثمارية احلكومية املربالة خالل الفرت املبالغ املرصودة ملوالشكل البياين التايل يوضح 

 . وهو ما يعكس الزيادة اهلائلة اليت حصلت يف نفقات التجهيز يف إطار برامج التنمية،" 1052
 

 "2214-2221"المبالغ المرصودة للبرامج االستثمارية الحكومية خمل الفترة (: 12-4)الشكل رقم 
 .مليار دوالر أمريكي: الوحدة
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 .2214-2212، برنامج االستثمارات العمومية (ANDI)الوطنية لدعم االستثمار الوكالة : المصدر
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، حيث واألخرىقيمة االستثمارات العمومية منت بشكل هائل بني الفرتة  أننالحض من خالل الشكل      
 أنمرة، ومن املنتظر  15من  بريكثر( 1009-1001)و ( 1002-1005)تضاعف حجم االستثمارات ما بني 

  ".1052-1050"يف الفرتة أكثر يتضاعف
  

ال  أخرى أسبا العام فانه هناك  لإلنفاقاالرتفاع املستمر  إىل أدتالسابقة الذكر اليت  األسبا  إىل باإلضافة 
 :أيفهاميكن جتاهلها ومن 

على احلكومي  اإلنفاقمنهم يف املدن  ا يزيد يف حجم  األكربزيادة عدد السكان يف اجلزائر، ومتركز النسبة   -
 أكثريقيم   سنوات 50ماليني نسمة يف ظرف  1عدد السكان يف اجلزائر ارتفع حبوايل   أن إىلا دمات، ونشري 

 .منهم يف املدن %10من 

، ما نتج عنه زيادة يف الطلب على السلع اإلمجايلمن الناتج احمللي حتسن متوس  دخل الفرد اجلزائري  -
 تلك احلاجات، وهو ما يوضحه لنا  إشباع ألجلاحلكومي  إلنفاقاوا دمات االستهالكية، وبالتايل زيادة 

 األخريةزيادات معتربة خالل العشر سنوات  األخرىاالرتفاع املستمر يف فاتورة االسترياد، حيث عرفت هي  -
، وهو ما عمل على رفع قيمة (ومعدات أجهزة)استثمارية  ألغراذ أوسواء كان هذا االسترياد للسلع االستهالكية 

 .العام نفاقاإل

شخصية من طرف بع  املسؤولني  ألغراذاملال العام عن طريق التبذير، واالختالس، واستغالله  إهدار -
احلفالت واملهرجانات الكبرية، واحلمالت االنتخابية اليت ال تعود  إقامةجانب صرفه يف  إىل، النفوذ وأصحا 

 .بالنفع على املواطن

ب ببرامج التنمية عما خصرت هلا يف البداية، بس إطارشاريع املربالة يف ارتفاع تكاليف اجناز العديد من امل -
رئيس اجلمهورية وهو ما جعل . سوء التسيري والتنفيذ، والفساد الذي كان مسة بع  الصفقات العمومية الكربى

خترج  بعد أن وقف على حجم األغلفة املالية الضخمة اليت 1009على التبذير وسوء التسيري سنة احلر   يعلن 
من ا زينة العمومية بسبب إعادة تقييم تكلفة املشاريع العمومية نتيجة تسجيل املشاريع من دون إهناء الدراسات 

 .التمهيدية

حتسني املستوى املعيشي حملدودي  ألجلستمرار سياسات الدعم للعديد من املواد الواسعة االستهالك إ -
 .مثالوالبنوك ع  القطاعات كقطاع الفالحة لسياسة مسح الديون اليت مست ب باإلضافة ،الدخل

على معظم الاالت االستثمار خاصة يف القطاعات  وسيطرهتا تدخل الدولة الكبري يف النشات االقتصادي، -
، ما جعلها للمجتمع األساسيةوعدم فتح البا  واسعا للقطاع ا ا  للمسايفة يف توفري ا دمات  احليوية،

 .اإلنفاقتتحمل عبء اكرب من 
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 األوضاعاولة احلكومة جتنب االحتجاجات الشعبية املنددة بتدين املستوى املعيشي، واملطالبة بتحسني حم -
، دعم بع  املواد إضافيةخلق مناصب شغل )احلكومي،  اإلنفاقاالقتصادية للمواطن عن طريق الزيادة يف 
 ...(. االستهالكية، منح القروذ، توفري السكنات 

 

عدم رشادة )احلكومي  لإلنفاقوهدرا  إسرافا األكثرضمن الدول جعلت اجلزائر تصنف  وأخرى األسبا هذه     
 اإلنفاقيقيم مدى رشادة  والذيالذي يصدره تقرير التنافسية العاملية  اإلنفاقيف  اإلسراف، فوفقا ملؤشر (اإلنفاق

او  قيمة املؤشر بني نقطة ترت حيث يف العديد من دول العامل،  األعمالاحلكومي يف الدولة، من وجهة نظر رجال 
حتصلت اجلزائر على النتائج ( كفاءة عالية يف توفري السلع الضرورية وا دمات)نقات  1، و(إسرافا األكثر)واحدة 

 :اجلدول التايلاملوضحة يف 
 

 ".2212-2222" خمل الفترةبالجزائر  اإلنفاق في اإلسرافتطور مؤشر (: 21-4)الجدول رقم 
 

 1055/1051 1050/1055 1009/1050 1001/1009 السنة
 2.0 2.2 2.1 2.1 القية

 19/521 12/529 10/522 21/522 الرتبة

Source: Group of the Global Competitiveness Reports for the years 2008-2011 
 

 املرتبة تعدى هذا املؤشر النصف، وكان ترتيب اجلزائر يف 1001/1009نالحض من اجلدول انه خالل املوسم     
 أعلى أووضع اجلزائر يف الال الكفاءة يف توفري السلع وا دمات وضع متوس   أن أيدولة،  522من بني  21

من  10املرتبة  إىليف املؤشر، كما نزل ترتيب اجلزائر  % 13,5عرفت اخنفاضا بلغ  1009/1050سنة  أن إالبقليل، 
، وحتسن الرتتيب قليال نقطة 3,3فاعا طفيفا فقد سجل فعرف املؤشر ارت 1050/1055سنة  أمادولة،  522بني 
 اإلنفاق أن إالهذا التحسن الطفيف ورغم دولة مشلهم هذا املؤشر،  529من بني  12احتلت اجلزائر املرتبة  إذ

، وعدم الكفاءة العالية يف توفري السلع الضرورية باإلسرافالعام يف اجلزائر بقى حسب هذا املؤشر يتميز 
نقات فق ، وتدىن ترتيب  02حيث سجل  1055/1051وقد عاود هذا املؤشر االخنفاذ للموسم  ،وا دمات
دولة مشلهم هذا املؤشر، وهو ما يعب زيادة اهلدر والتبذير وعدم الرشادة يف  521من ضمن  19املرتبة  إىلاجلزائر 
 اإلنفاقترشيد  ألجلوالضرورية الالزمة  اإلجراءاتيتطلب اختاذ احلكومة  أصبحالذي  األمراحلكومي،  اإلنفاق

للمال العام من اجل استكمال برامج التنمية اليت شرعت فيها، ورفع املستوى  األمثلاحلكومي، واالستغالل 
 . اإلمنائية األلفية أهدافللمواطن، وحتقيق  ياملعيش
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 .اإلنفاقترشيد  ألجلفي الجزائر  مكافحة الفساد والوقاية منه: المبحث الرابع
على انتهاج  واليت شجعتهاالثالثة،  األلفيةمن  األوىلالرغم من الوفرة املالية اليت عاشتها اجلزائر خالل العشرية  على

كاملة، وبقي اجملتمع اجلزائري يعاين   أهدافهاتلك الربامج مل حتقق  أن إالبرامج تنموية رصدت هلا مبالغ ضخمة، 
بقة، كمشكلة البطالة، والفقر، ونقرت الرعاية الصحية حدة من السنوات السا ريقلبمن بع  املشاكل ولو 
استمرار انتشار الفساد والرشوة، واختالس املال  ذلك،اليت كانت وراء  األسبا ومن بني . ومشكل السكن وغريها
 وعرقلة ،باملصلحة العامة واإلضرار و حتقيق املصاحل ا اصة  موارد الدولةحتويل  إىل أدىالعام وسوء تسيريه، ما 

عدم حتقيق كفاءة ومردودية عالية من سياسة ، و تنفيذ املشاريع التنموية بسبب حتويل خمصصاهتا جليو  الفاسد
العمل على ترشيد  ألجلضرورة تكافل اجلهود  األمروقد استدعى هذا  ،التوسع االنفاقي اليت انتهجتها اجلزائر

 .العام اليت تضر باملال جرائم الفساداحلكومي، وحماربة كل  اإلنفاق
 

 .اإلجراءات المتخذة لمكافحة الفساد في الجزائر: األولالمطلب 
الثالثة على الوقاية من الفساد ومكافحته، واختذت  األلفيةمن  األوىلعملت اجلزائر خاصة يف العشر سنوات 

 وإرادتهعزمه  منذ توليه احلكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أعلنكما . تشريعية وميدانية إجراءاتذلك عدة  ألجل
كلمة له يف يف  ، و اإلرها ما اضر هبا  أكثرالفساد اضر بالبالد  أنعلى حماربة الفساد مصرحا يف بداية حكمه 

دخر وسعا يف يلن  نهأ صر  1001مارس  19باجلزائر يف  أقيمتالعدالة اليت  إصال افتتا  الندوة الوطنية حول 
كاحملسوبية واحملاباة  رشوة وخمدرات وآفات اجتماعيةأصناف الفساد، من  كلسبيل تنظيف اجملتمع من  

استئصال هذه  مننه ال منا  أقائال  ،العامة تباملمتلكاغري القانونية، واالستئثار غري املشروع  واالمتيازات
اجملتمع من اآلفات والتزام أفراده  سالمة أنذلك  ،األمراذ وكل أشكال الزيغ واال راف إذا أردنا حقا أن نتقدم

 1 .عملية تنموية أيةاحلقوق والواجبات، هي ألديات النجا  يف ب
املتورطني يف قضايا الفساد والرشوة وهنب  توعد 1009سنة يف خطا  ألقاه أمام عدد من القضاة يف أكتوبر و    

ذ ختو " اجلزائر، ومؤكدا يف الوقت نفسه أن "ال بد من أن ينال كل ذي مفسدة جزاءه"املال العام، مشددا أنه 
 ". معركة حامسة ضد الفساد لميع صوره وأشكاله

 إجراءات إىلجل الوقاية من الفساد ومكافحته أاليت اختذهتا السلطات اجلزائرية من  اإلجراءاتتنقسم وميكن      
مصاحبة تتمثل يف القيام إصالحية  وإجراءاتتشريعية متمثلة يف القوانني واملعاهدات اليت مت املصادقة عليها، 

جانب  إىل   القضاء واجلمارك والضرائب وغريها كإصال بع  القطاعات املهمة اليت هلا صلة بالفساد،    بإصال
 . تطهري بع  القطاعات احلكومية من الفاسدين ومتابعتهم قضائيا

 
 

                                                   
1
: ، على الموقع1001مارس   19وزارة العدل، كلمة رئيس الجمهورية في افتتاح الندوة الوطنية حول إصالح العدالة  بتاريخ  

arabic.mjustice.dz/fichiers_discours/dest[129].doc    11/11/1212  لع  ل ه ب    خ. 
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 . التشريعية اإلجراءات: أوال

نت العديد من القوانني اليت تعزيز احلكم الرشيد كثفت اجلزائر جهودها للتخفيف من وطرية الفساد فس إطاريف 
اإلطار، وميكن حصرها يف النقات الدولية اليت تدخل يف هذا  عاهداتامل بع  تقي منه وتكافحه، كما وقعت

 :التالية
املتحدة ملكافحة الفساد املعتمدة من قبل اجلمعية  األممقت اجلزائر بتحفض على اتفاقية صدً  :2223سنة   -1

1002سنة أكتوبر  25بنيويورك يوم  املتحدة املنعقدة لألممالعامة 
ترويج وتدعيم التدابري  أغراضهاواليت من  ،1

وكذا ترويج وتيسري ودعم التعاون الدويل واملساعدة التقنية يف  وأجنع ريأكفمنع ومكافحة الفساد بصورة  إىلالرامية 
تعزيز النزاهة واملساءلة  إىل باإلضافةالال منع ومكافحة الفساد، مبا يف ذلك يف الال اسرتداد املوجودات، 

عن سياسات و ارسات مكافحة الفساد الوقائية اليت جاءت  أما. السليمة للشؤون واملمتلكات العمومية واإلدارة
اجملتمع يف وضع وتنفيذ وترسيا سياسات مكافحة الفساد، وجتسيد  إشراكعلى ضرورة  فريكدتهبا االتفاقية 

 .يةسيادة القانون والنزاهة والشفاف مبادئ
 

الوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك مبوجب نرت قانون الوقاية  آليةقامت اجلزائر بتقنيني : 2222فيفري   -2
1001فيفري  10من الفساد ومكافحته، الذي صدر باجلريدة الرمسية يف 

القانون يف مخسة  اوقد وجاء هذ ،2
فشمل التدابري الوقائية يف  ب الثانيالباأهداف القانون وضب  املصطلحات، أما  الباب األول، مشل  أبوا 

القطاع العام وا ا  ومتثلت يف تعزيز النزاهة والشفافية يف تسيري القطاعيني العام وا ا ، وكذلك دعم التدابري 
الوقاية من الفساد ومكافحته، والتسيري الشفاف للمال العام وا ا ، ومتثلت التدابري الوقائية يف  إىلاهلادفة 

وجاء في  العمومية،  األموالالصفقات العمومية، وتسيري  وإبراميف التوظيف، والتصريح باملمتلكات، م القطاع العا
واستقاللية مالية  إداريةتتمتع هذه اهليئة بسلطة  هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته إنشاء الباب الثالث

فتم فيه حتديد هوية وصفة مرتكيب  ب الرابعالبا أما ،ةاجلمهوريوبالشخصية املعنوية، وتقع حتت سلطة رئيس 
يف الال  أووموظفي املنظمات الدولية  وأجانبعموميني حمليني  موظفنيرشوة  سواءيف الرشوة،  تاجلرائم ومتثل

التهر  الضرييب، وكل طرق  إىل إضافةاستغالهلا بطرق غري شرعية،  أوالصفقات، واختالس املمتلكات العمومية 
، ليتناول السياسية لألحزا استغالل الوظيفة والتمويل ا في  وإساءةغري املشروع  واإلثراءلغدر استغالل النفوذ وا
ومت فيه التطرق للتعاون القضائي والتعامل مع املصارف التعاون الدولي واسترداد الموجودات  البا  ا امس

الفساد وقضايا حجز و جتميد  الأفعواملؤسسات املالية، كما تناول قضايا اسرتداد املمتلكات احملجوزة من 
 .3يف االتفاقية ءاألعضامن اجلرائم، ما بني الدول  املتريتيةالعائدات 

 

                                                   
1
الصادر بتاريخ  11، الصادر بالجريدة الرسمية العدد 1002افريل  59الموافق ل  5211صفر عام  19مؤرخ في  511-02المرسوم الرئاسي رقم  

 .1002افريل  11
2
مارس  01الصادر بتاريخ  52، الصادر بالجريدة الرسمية العدد 1001فيفري  10الموافق ل  5211محرم عام  15مؤرخ في  05-01قانون رقم  

1001. 
3
  .1001مارس  01الصادر بتاريخ  52للمزيد من التفاصيل حول قانون مكافحة الفساد في الجزائر راجع بالجريدة الرسمية العدد  
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 55ملنع الفساد ومكافحته، املعتمدة يف مابوتو يف  اإلفريقيمت التصديق على اتفاقية االحتاد  :2222افريل   -3
ملنع الفساد، والقضاء  آليات بإنشاءام تشجيع الدول على القي إىل أيضا، واليت كانت هتدف 1 1002جويلية 

، وتعزيز األطراف اإلفريقيةعليه يف القطاعني العام وا ا ، عن طريق تنسيق السياسات والتشريعات بني الدول 
الشؤون العامة، ومن بني مبادئ االتفاقية احرتام مبادئ املؤسسات الدميقراطية واملشاركة  إدارةالشفافية واملساءلة يف 

 أعمالورف   وإدانةوتعزيز العدالة االجتماعية،  اإلنسانوسيادة القانون واحلكم الرشيد، واحرتام حقوق  الشعبية
 .الفساد واجلرائم ذات الصلة

 

اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها مرسوم رئاسي حيدد تشكيلة  إصدارمت  :2222نوفمبر   -4
يعينون مبوجب مرسوم  أعضاءاللجنة تتكون من رئيس وستة  أنم على ، حيث نرت هذا املرسو 2وكيفيات سريها

والتقييم، مديرية الوقاية  اليقظةرئاسي ملدة مخس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتتكون هذه اللجنة من اللس 
 :املهام املكلف هبا رئيس اهليئة نذكر أهموالتحسيس، مديرية التحاليل والتحقيقات، ومن بني 

 السياسة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته؛ إطارالتدابري اليت تدخل يف تنفيذ  -

 والتقييم؛ اليقظةاللس  أشغالإدارة  -

 الدولة يف الال الوقاية من الفساد ومكافحته؛ إطاراتوتنفيذ برامج تكوين  إعداد -

 األختام، حافض وزير العدل إىلتشكل خمالفة جزائية  أن بإمكاهناحتويل امللفات اليت تتضمن وقائع  -
 قصد حتريك الدعوة العمومية، عند االقتضاء؛

، حيث صدر مرسوم 1050غاية نوفمرب  إىل أعضائهامل يتم تفعيلها وتعيني  هذه اهليئة أن إىلنشري فق      
وقد باشرت هذه اهليئة . 3ملدة مخس سنوات أشخا هذه اهليئة املكونة من سبعة  وأعضاءرئاسي يعني رئيس 

تعهد رئيس اهليئة ، حيث 1055جانفي  02عد تريديتها اليمني القانوين مبجلس قضاء اجلزائر بتاريا ب أعماهلا
تتكفل  اهليئة سوف أنموضحا  مع كافة أجهزة الدولة حملاربة الظاهرة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بالعمل

فة إىل قاية أعوان الدولة من االهتامات مبكافحة الفساد والرشوة دون هوادة ودون هتويل وحبزم شديد، باإلضا
الباطلة، مشريا إىل أن جلنته تراهن على تفعيل اآلليات الوطنية ملواجهة واستئصال ظاهرة الفساد من خالل وضع 

  تنامي   من   للحد   حلول   وإجياد   أشكاهلا،   لميع   الظاهرة   حماربة   عملية   تريطري   يف   تساهم   سياسات بإمكاهنا أن

    املسطرة   املشاريع   من   عددا   عطلت   حيث   االقتصادية   القطاعات   من   عدد   يف   انتشرت   اليت   الظاهرة 
الذي حيدد  252-01يعدل ويتمم املرسوم الرئاسي رقم  1051يف فيفري  آخرهذا وقد صدر مرسوم رئاسي      

ما جاء فيه حتديد  أهمومكافحته وتنظيمها وكيفيات سريها، ومن  تشكيلة اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد

                                                   
1
الصادر  12، الصادر بالجريدة الرسمية العدد 1001فريل ا 50الموافق ل  5211ربيع األول عام  55مؤرخ في  521-01المرسوم الرئاسي رقم  

 .     1001افريل  51بتاريخ 
2
 .51: ، ص1001نوفمبر سنة  11الصادرة في  12، الجريدة الرسمية العدد 1001نوفمبر  11مؤرخ في   252-01مرسوم رئاسي رقم  
3
، 19الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد، الجريدة الرسمية، العدد والمتعلق بتعيين رئيس وأعضاء  1055نوفمبر  01مرسوم رئاسي مؤرخ في  

 .25: ، ص1050نوفمبر  52الصادرة بتاريخ 
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عامة، قسم مكلف بالوثائق  أمانة)مهامها  ألداءوالتقييم، تزويد اهليئة مبجموعة من اهلياكل  اليقظةتشكيلة اللس 
( والتحاليل والتحسيس، قسم مكلف مبعاجلة التصرحيات باملمتلكات، قسم مكلف بالتنسيق والتعاون الدويل

 1.وحتديد املهام املوكلة لكل قسم
 

1001متمم لقانون الوقاية من الفساد ومكافحته لسنة  01-50رقم  أمرمت اصدر : 2212 أوت -5
وجاء  2

ومت " ينشري ديوان مركزي لقمع الفساد، يكلف مبهمة البحث والتحري عن جرائم الفساد" مكرر  12فيه يف املادة 
 .الوطن إقليمكامل   إىلت الشرطة التابعون للديوان ميتد اختصاصهم صالحيات لضبا إعطاء األمروفقا هلذا 

، هناك بع  مكافحة الفساد يف اجلزائر والقضاء عليه إىلواىل جانب هذه القوانني واالتفاقيات اليت ترمي    
يل قانون اليت تساعد على حتقيق هذا اهلدف كالقانون املتعلق بتفعيل دور اللس احملاسبة، وتعد األخرىالقوانني 

 .األموالالنقد والقرذ، وكذا القانون املتعلق بتنظيم حركة رؤوس 
  

 .المصاحبة اإلصمحية اإلجراءات: ثانيا
الوقاية ومكافحة  إلجراءاتاملعززة  اإلصالحاتاجلانب التشريعي تقوم اجلزائر مبجموعة من  إىل باإلضافة     

 :الفساد نذكر منها
القانون األساسي للقضاء، والقانون املتعلق بتشكيل  إصدارمت  اإلطارذا ويف ه: العدالة والقضاء إصمح -1

وقايته من  للقاضيحتسني الظروف املهنية واالجتماعية  كما مت،  3وصالحياته وسريهاجمللس األعلى للقضاء 
 أما ريةحتديث وعصرنة القضاء، وزيادة عدد القضاة واحملاكم واجملالس القضائ إىل جانب، الضغوت بكل أنواعها

حيث قامت وزارة العدل  مت تكوين القضاة يف الال مكافحة الفسادفقد الشق املتعلق بالفساد  فيما  رت
مشاركة قضاة من وزارة العدل بدورات تكوينية جملموعة من القضاة يف بعرت الدول املتقدمة، ومن بينها نذكر 

، باملدرسة الوطنية لإلدارة الفرنسية "املكافحةوسائل  الفساد و احلقائق االقتصادية و"يف دورة تكوينية حول 
من القضاة يف دورة تكوينية حول التحقيق  أخرى، ومشاركة الموعة 2008  جويلية 02جوان إىل  09من 

التعاون الثنائي اجلزائري  يف إطارباملدرسة الوطنية للقضاء بفرنسا و  1001نوفمرب  51االقتصادي واملايل بتاريا 
وقد  1055افريل  01وذلك يف " الفساد واجلرمية املنظمة" زارة العدل ورشة تكوينية حول نظمت و األمريكي، 

برناالها عددا من املداخالت خترت اجلرمية املنظمة وجزائريون، وقد تضمن  أمريكيوننش  هذه الورشة خرباء 
و كذا  املنظمة والفساد، جلرميةوالعالقة بني ا األمريكيةواجلرمية املنظمة يف الواليات املتحدة  لألوطان، العابرة

القانون ا ا  بابتزاز األموال، باإلضافة إىل دراسة  ستعمالإإسرتاتيجية التحريات و املتابعة القضائية، و 
املهنية  ترييت هذه الورشة التكوينية، لتدعيم القدرات العلمية و املنظمة والفساد من الواقع خاصة باجلرمية حاالت

                                                   
1
، 1051فيرفي  51الصادرة بتاريخ  01، الجريدة الرسمية، عدد 1051فيفري  1المؤرخ في  12-51لتفاصيل أكثر انظر المرسوم الرئاسي رقم  

 .51: ص

المتعلق بالوقاية من الفساد  05-01المتمم للقانون رقم  1050أوت  11الموافق ل  5225رمضان عام  51ي المؤرخ ف 01-50األمر رقم  2

 .1050سبتمبر  5، الصادرة بتاريخ 10ومكافحته، الجريدة الرسمية، العدد 
3
  http://www.droit.mjustice.dz/loi_organique_nouv_ar.pdf: للمزيد حول هذين القانونين انظر الموقع  

http://www.droit.mjustice.dz/loi_organique_nouv_ar.pdf
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هذا  .حماربة الفساد و اجلرمية املنظمة هم، و الرفع من مستوى أدائهم القضائي يف الالوتعميق معارف للقضاة،
يف  أجريتدورات تكوينية للقضاة حول مكافحة الفساد باجلزائر ومنها الدورة التكوينية اليت  إجراءجانب  إىل
 .بغرداية 1050جوان  01

 

العمومية مع معايري احملاسبة الدولية، قصد حيث مت تكييف احملاسبة  :للدولة النظام المحاسبي إصمح -1
املقارنة، وقد متت املصادقة على  وإمكانية، واألمانحتسني نوعية املعلومات احملاسبية وتلبية معايري الوضو  والدقة 

ي املتعلق بقانون املالية التكميل 1001جويلية  12املؤرخ يف  األمرمن  11املادة )النظام احملاسيب واملايل اجلديد 
يسمح  أننه ري، هذا النظام من ش1050جانفي  5والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من ( 1001لسنة 

 .للصفقات ويفصل قانون احلسابات مقارنة بالقانون اجلبائي األمنيبالتسجيل 
 

النظام الضرييب احمللي وعصرنة إدارة الضرائب حيث مت مراجعة الموعة من  إصال ومشل : المالي اإلصمح  -2
إدارة للشركات الكربى  إنشاءاجلبائية عن طريق  اإلدارةلضرائب، لتفادي التهر  اجلبائي كما مت حتديث وعصرنة ا
واليت تعد حلقة مركزية ملكافحة التهر  والغش ( DID)والوثائق  لإلعالمإدارة  وإنشاء، (لدافعي الضرائب الكبار)

بازل "نظام  إدخالويف القطاع البنكي مت  .اد غري الرمسيواالقتص األموال، وتبيي  األموالالضرييب وهرو  رؤوس 
 .األسواقبغية حتسني تسيري املخاطر وتعزيز الرقابة واالنضبات يف " 1

مت تكوين ورسكلة رؤساء اجملالس احمللية والوالة  لألموال أفضلتسيري  وألجلوفيما يتعلق مبالية اجلماعات احمللية 
قانون جديد للبلدية  إصدار اإلطاراء مكاتب الصفقات العمومية، كما مت يف هذا احمللية ورؤس اإلدارةوكذا مديري 

 .قانون الوالية اجلديد فهو على مستوى اجمللس الشعيب الوطب أما، 1055سنة 
 

 األمرالعام للوظيف العمومي مبوجب  األساسيحيث مت املصادقة على القانون  :ةالعمومي ةالوظيف إصمح -2 
العمومية  لإلدارةحقيقي  تريسيس إعادةوالذي كرس مبادئ وقواعد  1001جويلية  51رخ يف املؤ  02-01رقم 

ترقية ثقافة ا دمة العمومية املؤسسية، مع االرتكاز على متطلبات االستقامة  إىلحول مبادئ جديدة ترمي 
 أسالكني خاصة ملختلف إدارة حيادية وفعالة، كما مت وضع قوان نشريةوالنزاهة والفعالية والكفاءة هبدف حتفيز 

 . املوظفني حتدد حقوقهم وواجباهتم
 

العامة للمالية  استحدا  جلنة للعمليات مشكلة من موظفني باملفتشيةحيث مت  :قطاع الجمارك إصمح -2
 .حاالت الرشوة داخل هذا القطاع املهم وكذا املفتشية العامة للجمارك، شرعت يف عملها من أجل القضاء على

ة اجلمارك جهازها الرقايب الداخلي، وذلك من خالل وضع كامريات مراقبة من شريهنا أن تكشف عززت إدار  كما
 هناك مشروعا الجناز خريطة تتعلق باملناصب املهمة داخل هأناملدير العام للجمارك  أوضحوقد حماولة للرشوة،  أي

احتكاك وتعامل مباشر مع  نها يفاجلمارك، واليت ميكن ألصحاهبا أن يكونوا حمل ارتشاء حبكم أن املسؤولني ع
وشدد على وجود نية . فيها حاالت الغش والتزوير املستوردين، مشريا إىل وجود خريطة خترت املناطق اليت تكثر
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ا ناق  على طول احلدود الشرقية والغربية واجلنوبية الغربية من أجل تعزيز الرقابة وتشديد مركز مراقبة 11إلنشاء 
 .على املهربني

 

اليت تساهم يف تسيري املال العام، الكوادر  وتريهيللتدريب وضع آليات  حيث مت: وتأهيل الكوادر تدريب -7
عن تعيني قضاة وخرباء لدى اهليئات  ، فضال1051حبلول سنة  وكذا تعميم املراقبني املاليني يف مجيع البلديات
 ألجلمبكاتب حمامني  ةباالستعانمية لمؤسسات العمو ل والسما . العامة والوزارات للنظر يف الصفقات العمومية

 1.مكافحة الفساد
 

، يعطي الصحافيني 1051سنة  لإلعالمقانون جديد  إصدارويف هذا الشرين مت  :واالتصال اإلعممترقية  -2
 .حرية، وقاية  ا يساعد على كشف جرائم الفساد والتشهري هبا أكثر

 

وهو مكلف بزيادة جناعة نفقات  1002سنة انشري : جل التنميةأالصندوق الوطني للتجهيز من  إنشاء -2
التجهيز للدولة، وحتسني عمليات التقييم واالجناز واملتابعة للمشاريع الكربى للمنشات القاعدية االقتصادية 

 أكتوبرقانون الصفقات العمومية اجلديد يف  إصداركما مت  .واالجتماعية، وتنويع موارد متويل املشاريع الكربى
حيازة الصفقة   ألجلتقدي الرشوة  أشكالعلى مكافحة الفساد، وكل  15و  10 مادتيه يف أكدوالذي  1050
إنشاء مرصد وطب ملتابعة الصفقات ذلك مت جانب  إىل ،2املتعاملني على اكتتا  التصريح بالنزاهة ألزمكما 

 .العمومية

كخلية معاجلة فحة الفساد  على مكا املساعدة األخرى اآلليات بع كل ما سبق هناك  إىل باإلضافة        
وتشجيع االستقامة والنزاهة  األموالومهمتها مكافحة الفساد وتبيي   1001االستعالمات املالية اليت تعززت يف 

واملسؤولية والشفافية يف تسيري القطاعات العمومية وا اصة، ويف دعم التعاون الدويل وتقدي املساعدات التقنية 
اجلمعية اجلزائرية "الفرع الوطب ملنظمة الشفافية العاملية يف اجلزائر وهو و كافحته، هبدف الوقاية من الفساد وم

رغم التضييق عليه من قبل  بذل نشاطا كبريا يف الال مكافحة الفساد والتشهري بهوالذي ي" ملكافحة الفساد
ات املالية للشرق األوس  فرقة العمل املعنية باإلجراء"اجلزائر عضو مؤسس يف  ذلك تعد إىل باإلضافة، السلطات

 .كرابطة إقليمية طوعية ملكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرها   1002نوفمرب  20اليت أنشئت يف " ومشال إفريقيا
 
  

 

       
                                                   

1
ومة لسنة جاء هذا في رد الوزير األول عن أسئلة النواب المتعلقة بالرقابة على المال العام ومكافحة الفساد في عرضه لبيان السياسة العامة للحك 

1050. 
2
خ  10 - 236  رقم  رئاسي    مرسوم  ، 11، الجريدة الرسمية، العدد الصفقات العمومية  تنظيم  يتضمن  2010  سنة  أكتوبر  7   يف  مؤر 

 .51: ، ص1050اكتوبر  01الصادرة بتاريخ 
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 .الفساد في الجزائر واقع :المطلب الثاني
اهدة للوقاية منها ومكافحتها الفساد ظاهرة عاملية تعاين منها مجيع الدول مبا فيها املتقدمة، وتسعى ج أنرغم      
ن باقي الدول ريهنا شريميكن تقديره بدقة يف أي دولة نظرا لسرية معامالته، واجلزائر ش حجم الفساد ال أن إال

خاصة النامية منها، يعرف فيها حجم الفساد وقضاياه الكبرية نوعا من التعتيم والغموذ، والسرية حبيث ال توجد 
 اإلعالمقضايا الفساد اليت نسمع هبا يف وسائل دقيقة عن ه، وال معلومات حصائيات رمسية عن حجمإهناك 

رئيس اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته يف تدخله أمام املشاركني يف الندوة ا اصة  أكداملكتوبة، وقد 
ة ال سبيل ، على أن ظاهرة الفساد واقع وحقيقة موجود1055ديسمرب  09يف  األمممبكافحة الفساد بقصر 

أن اهليئة اليت يرأسها عازمة على تدارك  أوضح، وقد غيا  األدوات العلمية واملنهجية إلثباهتا إلنكارها، مسجالً 
النقرت املسجل يف تقدير وقياس ظاهرة الفساد باجلزائر بإعداد تقييم شامل لتطور هذه الظاهرة على أساس املعاجلة 

يف إجناز دراسات هتدف إىل املعرفة الدقيقة واملعمقة لظاهرة يئة اهلستشرع حيث اإلحصائية حلاالت الفساد، 
الفساد من حيث أمناطها واألسبا  االجتماعية واالقتصادية املساعدة على انتشارها، كما ستقوم اهليئة بإجناز 

خدمات وأمنات الفساد يف املرافق العمومية السيما تلك اليت تقدم  شكالأحتقيقات وعمليات سرب آراء ملعرفة 
للجمهور وللمتعاملني االقتصاديني، وتعتزم أيضا تقييم الرهانات املالية املتعلقة بالنشاطات غري املصر  هبا أو غري 

عرضة  األكثروسوف تركز اهليئة يف البداية على النشات  القانونية بالنظر آلثارها املشجعة على  ارسات الفساد،
 .عموميةللفساد حسب رئيس اهليئة وهو الصفقات ال

نتعرذ لواقعها من خالل قراءة ملؤشر مدركات  أنونظرا لنقرت املعلومات عن هذه الظاهرة يف اجلزائر  اول       
الفساد الصادر عن املنظمة العاملية للشفافية، وكذا التطرق لبع  قضايا الفساد الكبرية اليت عرضتها وسائل 

 . اإلعالم
 

  .قراءة لمؤشر مدركات الفساد: أوال

يرتب الدول حسب مدى وجود فساد مدرك يف يصدر كل سنة عن منظمة الشفافية الدولية و مؤشر الفساد      
العام لدى  واإلحساسهو مؤشر انطباعي يهتم برصد االنطباع و فيها،  السياسينيصفوف موظفي دولة وبني 

واملنهجية اليت يتبعها هذا املؤشر هي  مغرتبني، أوبدول العامل املختلفة سواء كانوا مقيمني  األعمالمواطب ورجال 
 األساسوحمللني دوليني يف الال السياسة واالقتصاد، ويعتمد يف  أعمالاستخدام عدة تقارير مسحية من رجال 

 للتنمية اآلسيويالبنك الدويل، البنك )مجع العينات  أساليبعلى نتائج دراسات ملصادر موثوق فيها ومتنوعة يف 
يعزز من فهم املستويات احلقيقية للفساد من  ا ...( للتطوير، مؤسسة بريتليسمان، اإلفريقيبيت احلرية، البنك 

يكون ترتيب  أناجلهات وهي  إحدىبنتائج دراسة من  األخذ، وهناك شروت ضرورية تراعى عند ألخرىدولة 
من  إجرائهاية املتبعة يف توحدت املسو  واملنهج إذا إالهذا  يرييتاملخرجات الرئيسية للدراسة، وال  إحدىالدول 

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 
استخدام النفوذ للحصول على منفعة شخصية  إساءة)منا على سبيل املثال عامة نفس التعريف للفساد متض
 (العامة األموالعملية املشرتيات، واختالس  إدارةا لفية يف  األبوا ة واملؤثرة، يومنها الرشوة للشخصيات القياد

ولة حمل الدراسة تقوم اجلهة بتقييم مستوى الفساد بني القيادات العامة والسياسية يف الد أنمن  أيضاوالبد 
توحيد قياسي هلذه النتائج املتعددة قبل  إجراءلذلك يتم  ،وتستخدم كل جهة املقياس ا ا  هبا لنتائج الدراسة

باملعايري القياسية للنتائج  لألخذتتجه هذه اجلهات  ألخرىسنة حسا  القيمة املتوسطة لكل دولة، ولكن من 
دقة وحرفية، وترتاو  عدد اجلهات اليت  أكثردراسة شاملة  إصدارذ املتبعة بغر  واألساليبحىت تتوحد املنهجية 

 ألخرالدول بالرتتيب من عام  جهة بصفة عامة، وتنصح املنظمة عدم مقارنة 51-50يعتمد على نتائجها من 
  1.العناية بعدد النقات احملصلة كوسيلة للمقارنة وإمنا
تقييم مستويات الفساد يف خمتلف الدول بناء على  صعوبة إىلرجع املنظمة اعتمادها على املدركات فق  وت       

 نأل. ا ربة العملية التجريبية، كاملقارنة مثاًل، بني عدد الدعاوى أو القضايا املعروضة على احملاكم بني بلد وآخر
عية نوعية املدعني العامني وصفاهتم ونو  ىة، بل علمثل هذه املعلومات ال تدل علي مستويات الفساد احلقيقي

األسلو  الوحيد جلمع املعلومات بغرذ  أنوترى  ،أو وسائل اإلعالم وأساليبها يف الكشف عن الفساد/احملاكم و
 .املقارنة هو البناء علي خربة ورؤية أولئك األكثر تصادما بشكل مباشر مع واقع الفساد يف دولة ما

 .1050-1002"ل الفرتةويبني لنا جلدول التايل مؤشر مدركات الفساد يف اجلزائر خال    
 

 ".2211-2223" تطور مؤشر مدركات الفساد في الجزائر خمل الفترة(: 22-4)الجدول رقم 
عدد / الرتتيب الدراسة سنة

 الدول بالدراسة
املسوحات عدد  نقات املؤشر

 املستخدمة
1002 11/522 1.1 2 
1002 91/521 1.1 1 
1001 91/511 1.1 1 
1001 12/512 2.5 1 
1001 99/510 2.0 1 
1001 91/510 2.1 6 

1009 555/510 1.1 1 
1050 501/511 1.9 1 
1055 551/512 1.9 / 

 .جداً  فاسد 0 و جداً  نظيف 10 بني نتيجة مدركات الفساد ترتاو  :ممحظة
 .2211-2223 الدولية ةالشفافيبناء على تقارير منظمة  الباحث إعدادمن : المصدر

 

                                                   
1
 .15:، ص1001لجنة الشفافية والنزاهة لجمهورية مصر، التقرير الثاني حول أولويات العمل والياته، جمهورية مصر العربية، مصر،  
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 :كل البياين التايلوللتوضيح نستعني بالش
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2011-    مؤشر مدركات الفساد خمل الفترة (:   - )الشكل رقم 

 
 .السابقبناء على الجدول  بالطال إعدادمن : المصدر

 

يف مؤشر  01من  أكثراجلزائر مل حتصل على عالمة  أنهلذه املؤشرات نالحض  األوليةمن خالل القراءة     
ل اليت يشكل فيها الفساد وهو ما جعلها تصنف ضمن الدو " 1055-1002"مدركات الفساد خالل الفرتة

 .لأللفية اإلمنائية األهدافمشكلة خطرية على التنمية وجهود حتقيق 
مبا  إفريقياومشال  األوس وترجع منظمة الشفافية الدولية النتائج املتدنية يف هذا املؤشر اليت حققتها دول الشرق     
روة النفطية اليت تتمتع هبا بع  هذه الدول  ا يفتح وكذا الث األمناالفتقار للشفافية، وانعدام  إىلاجلزائر  فيها
 .احملروقات أسعارالفساد خاصة يف ظل ارتفاع  أبوا 

 

حيث ( 1001 – 1002) ومن خالل الشكل البياين نالحض حتسن يف مؤشر مدركات الفساد خالل الفرتة     
، ورمبا يعود 19,23%ة يقدر برمبعدل زياد 1001نقطة سنة  3,2 إىل 1002سنة نقطة  2,6انتقل املؤشر من 

اجلزائر القانون ا ا  بالوقاية من الفساد  أصدرت 1001نه يف شهر فيفري من سنة أ إىلهذا التحسن يف املؤشر 
ما  ملنع الفساد، وهو اإلفريقيومكافحته، كما قامت بالتصديق يف شهر جوان من نفس السنة على اتفاقية االحتاد 

 الاهبة الفساد، ورغم هذا التحسن تبقى قيمة املؤشر ضعيفة يف اجلزائر خالل هذه السنة يعزز نية الدولة ورغبتها يف
 5,3 األردننقطة و  5,7نقات والبحرين  01ما قورنت ببع  الدول العربية كقطر اليت بلغ فيها املؤشر  إذا

 .نقطة 4,6وتونس 
 

استمرار تفشي الفساد يف  إىل أسباهبافقد ترجع  1002و  1002فيما يتعلق بالدرجة املتدنية اليت عرفتها سنة  أما 
العمومية وبع  القطاعات احلكومية كالقطاع املصريف ومصاحل الضرائب واجلمارك وقطاع الصحة  اإلدارات

 1002وغريها، فقد عرفت هذه السنوات قضايا فساد من العيار الثقيل على غرار ما عرف بفضيحة القرن سنة 
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، 1002بعد زلزال بومرداس  جانب الفساد الذي ظهر يف قطاع البناء والسكن إىلوهي فضيحة بنك ا ليفة، 
 .وغريها وقضية البنك التجاري والصناعي

 

 قدرت بر 1001أعلى قيمة له سنة ، ليسجل درجات فق  02حيث سجل  1001سنة  وقد تراجع املؤشر قليالً  
درجات  01أهنا حتسنت يف ترتيب الدول برة أي دول 510 أصلمن  91، وقد رتبت اجلزائر يف املرتبة نقطة 3,2

، ورغم هذا تبقى بعيدة عن املستويات اجليدة حىت مقارنة مع بع  الدول العربية كقطر والبحرين 1001عن سنة 
عدم حتقيق  إىلخالل هذه السنة، ويعود السبب يف ذلك  01من  أكثرواليت سجلت درجات  واألردنوعمان 

 أسعاراملبذولة ملكافحة الفساد، وبقائه ينخر يف اقتصاد اجلزائر خاصة يف ظل حتسن نتائج اجيابية من اجلهود 
 510)االقتصادي  لإلنعاإالنف  وانطالق مشاريع تنموية كبرية رصدت هلا مبالغ ضخمة كالربنامج التكميلي 

حىت بع  املواد  نه مل يتم تفعيلأذلك  إىل أضفما فتح شهية الفاسدين ملزيد من االختالسات، ( مليار دوالر
 . اليت جاءت يف قانون مكافحة الفساد كتعيني اللجنة الوطنية ملكافحة الفساد

 

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

ها املؤشر، وهو دولة مشل 512من بني  551حيث صنفت اجلزائر يف املرتبة  1055وبقي عند نفس النقطة سنة 
ما عرفته  إىليف استمرار تراجع املؤشر  األسبا ما يؤكد عدم وجود حتسن يف الوقاية من الفساد ومكافحته، وتعود 

اجلزائر من فضائح للفساد على غرار فضيحة الطريق السيار شرق غر ، وفضيحة سوناطراك، والتهر  اجلبائي 
 .لشركة اورسكوم تيليكوم

 

وتصنيف اجلزائر يف  الفسادمؤشر مدركات نظمة الشفافية الدولية حول مل 1050تقرير  أن ىلإ اإلشارةجتدر     
، مشددا على 1050بتقرير ال تعرتف  اجلزائرأن حيث قال  األولحفيظة الوزير  آثاروفق هذا التقرير  501املرتبة 

يف أمام نوا  الربملان  ألولالوزير ا أوضحو صارمة خبصو  حماربة الفساد وردعه، أن حكومته اختذت إجراءات 
هذه التصنيفات غري موضوعية، ألن هناك تطاول على  نأ، خالل مناقشة بيان السياسة العامة 1050 أكتوبر 25

الوقت مؤكدا يف  ،"ال يوجد لديها حرج من طر  قضايا الفساد والرشوة "اجلزائر، الفتا إىل أن احلكومة اجلزائرية 
 .ري يف مكافحة الظاهرتنيعلى حرية القضاء اجلزائ هنفس
للتوضيح فق  فان منظمة الشفافية الدولية تقر بصعوبة حتسني نتيجة أي دولة يف املؤشر خالل فرتة قصرية     
سنتني ومرتبطة خبربات اكتسبت رمبا على  أون مؤشر أي سنة قائم على معلومات قد تكون مجعت منذ سنة أل

الفساد فق  خالل  إدراكتظهر تغيريات جوهرية يف درجة  أنانه حيتمل املاضي، هذا يعب  إىلفرتات طويلة ترجع 
 .فرتة زمنية طويلة

 
 
 



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

 

 
110 

 .حجم الفساد في الجزائر: اـ  ثاني

حىت معرفة قيمته يف القضايا الكربى للفساد، فانه يصعب علينا  أوقياس حجم الفساد يف اجلزائر  أردناما  إذا     
املعلومات خاصة املتعلقة هبذا اجلانب، فهناك  إىلفافية، واستحالة الوصول ا النعدام الشنظرً . ذلك والسبب واضح

حىت تقديراته، فال توجد هناك أي هيئة حكومية تصدر مثل هذه النتائج، وهذا  أوسرية تامة تطغى على قيمه 
وسائل اليت دعمت استمرار الفساد، وتبقى املعلومات ا اصة بقضايا الفساد تصدر جلها عن  األسبا  إحدى
 وخالل الفرتة ،بع  اهليئات واملنظمات الدوليةأو من طرف بع  احملللني، واالقتصاديني،  أواملكتوبة،  اإلعالم

هزت اجلزائر عدة قضايا فساد من احلجم الثقيل واليت ظهرت للعلن وكتبت عنها الصحافة " 1000-1050"
 :أيفهاعلى  بع  اهليئات الدولية، ونظرا لكثرهتا سوف نركز إليهاوتطرقت 

 

البنك لدعم  أموال، بعد قيام مؤسسه بتحويل 1002هنار المع ا ليفة سنة إحيث : قضية بنك الخليفة -1
 من الكثري فإن دوالر مليار 1.5   السلطات حددهتا كانت وإنشركاته املتعثرة، وخلف ثغرة مالية كبرية 

 5 إىل يصل املبلغ أن يرى نم ومنهم.  دوالر مليارات ثالثة من أكثر إىل يصل املبلغ برين يؤكدون املتتبعني

إن عبد ف ولإلشارة  ،كما تورت يف هذه القضية عدة شخصيات سياسية مرموقة ومسؤولني كبار .1دوالر مليارات
سنوات ودفع غرامة مالية  1بالسجن ملدة  1002صدر حبقه حكم غيايب يف مارس مؤسس البنك املؤمن خليفة 

قد صدر حبقه حكم غيايب جديد بالسجن املؤبد يف مارس و  ،كابه خمالفات مصرفيةمليون دوالر الرت 11بقيمة 
 .اجلزائر إىلمل تسلمه السلطات الربيطانية  آلنا د، وحل1001

سحب االعتماد واختاذ قرار التصفية  إثرهاواليت مت على : 1002سنة  قضية البنك التجاري والصناعي -2
 إىلليار دينار حسب التقديرات القضائية، وقد فر مديره العام م52القضائية للبنك، وخلف خسارة قدرت بر 

 .اجلزائر إىلمل تسلمه السلطات الفرنسية  اآلنفرنسا وحلد 
 

حسبما  1001مليون دوالر سنة  20والذي مت فيه اختالس  :قضية الصندوق الجزائري الكويتي لمستثمار -3
 إىلاملتهمني من بينهم املدير العام للصندوق وزوجته اللذان فرا فيها الموعة كبرية من  وأدينقدرهتا ا ربة القضائية، 

 .ا ارج
 

البناء غري  أنفيه التحقيقات  أثبتت، والذي 1002بعد زلزال بومرداس سنة : قضية قطاع السكن والعمران -4
 .املخصصة للبناء لألموالمطابق لشروت السالمة، أي انه هناك اختالس 

 

 قطاع فساد مسته ملا شديدا انتقادا الدولية الشفافية منظمة وجهت حيث :قضايا الفساد في قطاع الصحة -5

 الصادر التقرير اجلزائر، والحض يف والرشوة الفساد ملظاهر استفحاال القطاعات األكثر صدارة يف الصحة، وصنفته

 العمومية الصحة لأموا تسيري يف وابتزاز وسرقة اختالس الشاذة ومظاهر املالية باملمارسات نعته ما 1001سنة  يف

                                                   
1
 .250:رجع سابق، صجاري فاتح، م 
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 العمومية اإلستشفائية املؤسسات إدارات خمتلف على بوجه خا  ركز األخرية، كما السنوات خالل اجلزائر يف

  1.العام وحتويل املال املفتو  للفساد مسر  أهنا معتربا الدواء وسوق
 

ة الريفية وخضع حيث عجز فيها هذا اجملمع عن سداد ديونه لبنك الفالحة والتنمي: قضية مجمع طونيك -2
عني له  1001ويف  ،اورو 200، وقدرت مصادر قضائية حجم القروذ مبليار و1001للحراسة القضائية سنة 

من  تريميمهوتسديد ديوينه، وقد عرف عدة مشاكل بعدها، ليتم  إنتاجهمن طرف احملكمة ملواصلة  إداريمسري 
 .''ومية االقتصادية تونيك للصناعةاملؤسسة العم''يسمى  أصبححيث . 1055طرف الدولة يف افريل 

 

الرشوة  آفةالقطاعات تضررا من  أكثر برينهوالذي كان متهما دائما  : قطاع الجمارك فيقضايا الفساد  -7
 500أدت إىل فصل  1001 فيفري إجراءات صارمة ضد سلطات اجلمارك يفوالفساد، وهو ما استدعى تنفيذ 

موظفا آخرا لتورطهم يف العديد من قضايا  120ة ضد موظف مجركي من عملهم وإىل رفع دعاوى قضائي
2الفساد

دعوى قضائية رفعت ضد مجركيني  11هناك  أن 1009عام اجلزائرية  املفتش العام للجمارك وصر  .
يف حني بلغ عدد امللفات اليت عرضت على اللس التريديب ا ا   بسبب الرشوة وقضايا مشاهبة أخرى،

 510، وأن 1009ملفات إىل القضاء خالل عام  50دارة اجلمارك حولت أن إ ملفا، موضحا 10باجلمارك 
الوطنية انه خالل سنة  لإلذاعة، كما صر  املدير العام للجمارك 3قضائيا خالل السنة نفسها مجركيا توبعوا

كما أشار إىل استمرار مجركيا،   20مهام  إهناء إثرهاقضية تزوير مت على  500مت تسجيل حوايل  1055
اليت يشتبه  1050قات اليت قامت هبا مصاحل اجلمارك واليت مست العديد من عمليات االسترياد قبل سنة التحقي

وحسب نفس التحقيقات هناك أيضا حاالت تضخيم القيمة هبدف تبيي  أو حتويل العملة . يف ختفي  قيمتها
د من قضايا الفساد يف هذا القطاع العدي إىلكانت الصحافة اجلزائرية مؤخرا قد تطرقت وقد  ،  الصعبة  و ا ارج

 .على غرار ميناء وهران ومطار هواري بومدين
 

حماكم اجلنايات يف  أعماليتصدر جدول  أصبحهذا النوع من القضايا الذي : قضايا التهرب الضريبي -2
 إىل ةباإلضاف. حجم التهر  الضرييب كبري جدا  ا يضر مبوارد الدولة أنالعديد من الواليات، وهذا يدل على 

( غلوبال فاينانشال إنتيغريتيي) ا ارج فقد كشفت هيئة السالمة املالية  إىلغري املشروعة  األموالهتريب رؤوس 
التالعب  أن أيضابعد نيجرييا ومصر، وكشفت  األمواليف هتريب  إفريقيااجلزائر حتتل املرتبة الثالثة  أناألمريكية 

غري  األموالالوسيلة األكثر استخداما لتهريب األموال، وقدر حجم  بفواتري السلع املصدرة أو املستوردة يشكل

                                                   
1
 .251:  نفس المرجع السابق، ص 
2
 : ، على الموقع الجزائر: مكافحة الفساد: مالمح الدولةبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية،  

.aspx?t=13&cid=1http://www.pogar.org/arabic/countries/theme   01/02/1050اطلع عليه بتاريخ. 
3
 :، حملة تطهير ضد الرشوة والفساد في قطاع الجمارك، على الموقع"آمان" االئتالف من اجل النزاهة  

2010/09112010.htmpalestine.org/arabic/News/-http://www.aman  1055مارس  01: تم االطالع بتاريخ. 

http://www.pogar.org/arabic/countries/theme.aspx?t=13&cid=1
http://www.aman-palestine.org/arabic/News/2010/09112010.htm
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ما يعادل  1001-1000الفرتة واملتعلق ب 1055سنة  أصدرتهاملشروعة املهربة من اجلزائر حسب التقرير الذي 
 1.مليون دوالر 151

 

طريق السريع حتديدا املشروع الضخم لل :2212العمومية سنة  األشغالقضايا الفساد التي طالت قطاع  -2
كلم والذي ارتفعت تكلفته إىل أكثر من عشرة   5100الذي يرب  شرق البالد بغرهبا على امتداد أكثر من 
العام  األمني إىل، وقد مت توجيه االهتام مليارات دوالر 1مليارات دوالر بعدما كانت الدراسات حددت له 

سبب تلقيهم رشاوي وعموالت نظري تقدي تسهيالت للوزارة، ورئيس ديوان الوزير، وكوادر عديدة يف القطاع، ب
 . لشركات مستفيدة من املشروع

 

  ومتويل االقتصاد كرب قطاع يف اجلزائر من حيث الصادراتأوهو : قضايا الفساد في قطاع المحروقات -12
  والذي بدوره عرف الموعة من قضايا الفساد متعلقة مبنح صفقات، ومشرتيات، واجناز املقر اجليد حبيدرة

بصفقات نفطية  األمر، ويتعلق 1050سنة  آخرهاوغريها، وتورت فيها كبار املسؤولني يف شركة سوناطراك، كان 
الصفقة منها ) إبرام صفقات بالرتاضي مع شركاء أجانب كلفت شركة سوناطراك خسائر مادية معتربةو مشبوهة 

ع إعادة ترميم مقر سوناطراك الفرعي مشرو  إىل باإلضافة ، (خزانات لآلزوت 50املتمثلة يف مشروع إجناز 
صفقة إجناز املركب الصناعي حباسي مسعود وكذا إبرام ثالثة عقود خترت جتهيز منش ت تابعة لنشات و بغرمول، 

فتحت التحقيقات املعمقة من طرف الشرطة القضائية املتخصصة واملخابرات ، وقد املنبع بنظام املراقبة احليوية
مثانية مديرين من بينهم املدير السابق لشركة سوناطراك  رأسهممسؤولني على  وأبناءمسؤولني كبار واليت طالت 
مت وضعهم حتت الرقابة القضائية اليت متنع مغادرة أي  إثرهمن مناصبهم وحولوا للتحقيق، وعلى  إقالتهموقد متت 

قضائية هنائية يف حق  أحكامصدور  اآلنمنهم خارج البالد، ومنهم من وضع رهن احلبس املؤقت ومل يتم حلد 
 . املتهمني

صغار املستثمرين، واحلرفني، والتجار  أيضابل مشل  على الصفقات من احلجم الكبريومل يتوقف الفساد        
الوكالة الوطنية لدعم  إطارحلكومة سواء للشبا  يف ا ابرامج الدعم اليت تقدمهحىت وغريهم، حيث مس الفساد 

احمللي خاصة يف  اإلنتاجدعما منها لرفع  أوتصا  البطالة وتوفري مناصب الشعل، للفالحني هبدف ام أوالشبا ، 
غري مشروعة  آليات إىل ناملستفيديبع   ريقطاع الزراعة، ونظرا لنقرت الرقابة البعدية على مثل هذه املشاريع يلج

 االحتيال ساليبأمن  الشطب من السجل التجاري وغريها أو، اإلفالس كإعالنعن طريق التحايل والتزوير،  
. من نشاطهم فرتة زمنيةمن الرسوم والضرائب  إعفاءبعدما يكونوا قد استفادوا من  األموالليقوموا بنهب تلك 

 .تعفيهم من املستحقات املالية اليت عليهم أوفيما بعد قوانني متسح ديوهنم  األحيانيف الكثري من يت ريت ولألسف
 

                                                   
 
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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جاء يف تقرير اجلزائر حول حالة تنفيذ برنامج حسب املصادر الرمسية فقد  قضايا الفسادبعدد  يتعلق أما فيما    
يف منتدى رؤساء دول وحكومات  أباباباديس  1009جانفي  25العمل الوطب ا ا  باحلكامة والذي عرذ يف 

 5012شخرت، و  920، وأفضت إىل احلكم على 1001العدالة سنة  أمامية فساد ضق 110مت تقدي انه  ،اآللية
ويف  1.شخرت 5119احلكم على  إىل وأفضت 1001قضية مت الفصل فيها سنة  115احملاكم ومنها  أمامقضية 
 أدانتفقد  1009سنة  أماشخصا،  5119 إىل وأفضتقضية على مستوى احملاكم  111سجلت  1001سنة 

 5211على  نةباإلداقضية فساد، حكم فيها  921فصلت احملاكم يف  1050، ويف سنة 2متهما 5511احملكمة 
وكشف أن أكثرر جرائم الفساد انتشارا، خترت متهما، وهو ما صر  به مدير الشؤون اجلزائية يف وزارة العدل 

تليها جرمية إساءة استغالل  ،قضية خالل السنة املذكورة 211اختالس األموال العمومية، ومت بشريهنا تسجيل 
قضية، وأخريا جرمية منح امتيازات غري مربرة يف الال  91بر قضية وجرمية رشوة املوظفني العموميني 501الوظيفة بر

  .قضية 19الصفقات العمومية بر
 

حد ينكر انه ال يزال أعن حجم الفساد يف اجلزائر، فال  إحصائياتنقول انه حىت ولو مل تتوفر  األخريويف       
ولكل واحد منا . األولمهورية والوزير رئيس اجل رأسهمموجودا وينخر يف اقتصادنا باعرتاف مسؤويل الدولة وعلى 

 باسو، والقائم على تنفيذجامعة من  "يوهان غراف المبسدروف"األستاذ  أنعلمنا  إذايقدر حجم الفساد  أن
الناجتة  اآلثار الكارثية للفساد واملكاسب شدد على ،منظمة الشفافية الدوليةبالنيابة عن  مؤشر مدركات الفساد

 يؤدي إىل( من أصل نقات املقياس العشرة)ا مبقدار نقطة واحدة ري األدلة إىل أن حتسنتش: "قائال مكافحته عن
قد متوس  الدخل بنسبة زيادة يف نسبة و  ،الناتج احمللي للبلد إمجايل من % 0,5زيادة تدفقات رأس املال بنسبة 

   .%2 تصل إىل
ملتدنية يف هذا املؤشر من جراء الفساد املستشري، والسؤال املطرو  هو كم تفقد اجلزائر كل سنة باحتالهلا املراتب ا

ما عملت على مكافحة الفساد بكل حزم وجدية وحسنت من  إذاحجم املكاسب اليت ميكن حتقيقها  وما هو
 .عالماهتا ضمن هذا املؤشر؟

 
 

 

 

 
 

                                                   
1
 . 99:، ص1001الوطني الخاص بالحكامة، االلية االفريقية للتقييم من قبل النظراء ،نوفمبر  تقرير الجزائر حول حالة تنفيذ برنامج العمل 
2
 ″1050-1009” خالصة دراسات حاالت ثماني بلدان عربية“ واقع النزاهة والفساد في العالم العربي ، منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد، 

 .51/02/1055بتاريخ   pdf-http://arpacnetwork.org/arpdocs/APACanticorr2009.2010: على الموقع. 21:ص

دة بمناسبة يوم إعالمي حول مساهمة المجتمع المدني في تطبيق اتفاقية األمم المتحقدمت هذه االحصائيات من طرف السيد مختار االخضري  

تاريخ االطالع   http://www.elkhabar.com/ar/politique/265994.html: على الموقع .  1055سبتمبر  12بتاريخ  لمكافحة الفساد،

12/51/1055. 

http://arpacnetwork.org/arpdocs/APACanticorr2009-2010.pdf
http://www.elkhabar.com/ar/politique/265994.html
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 .استمرار تفشي الفساد في الجزائر، ومتطلبات مكافحتهاألسباب الحقيقية وراء : المطلب الثالث
 

نيته الصرحية يف مكافحة الفساد، ففي  أعلن 5999منذ تويل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة السلطة سنة       
اجلزائر دولة مريضة مبمارسة احملاباة ومريضة باحملسوبية، والتعسف  أن" قال فيه  5999أي  19 ألقاه لألمةخطا  

المتيازات اليت ال رقيب عليها، مريضة بتبذير املوارد با ةمات، مريضلبالنفوذ والسلطة، وعدم جدوى الطعون والتظ
، ويف "وليس هناك ابلغ من ذلك التوصيف الذي ينطبق على معظم الدول العربية ،العامة وهنبها، بالدنا وال رادع
 كربألالقوية والنية الصرحية  اإلرادةولكن رغم  .نه لن يدخر جهدا يف حماربة الفسادأالكثري من خطاباته كان يعلن 

الفساد ال يزال ينخر يف البالد، فما هي  أن إال ،ورغم اجلهود الكبرية اليت بذلتها اجلزائرمسؤول يف الدولة، 
 الكفيلة باحلد منها؟ اآللياتدم ملموس يف مكافحة هذه الظاهرة، وما هي اليت حالت دون تق األسبا 

 

 .ستمرار الفسادإ أسباب: أوال
االلتزام  إىلقصور التشريعات، ومنها من تعود  إىلساد يف اجلزائر فمنها من تعود استمرار الف أسبا تتعدد       

 :فيما يلي األسبا بتلك التشريعات والقوانني، و عموما ميكن حصر تلك 
 

الستمرار تفشي الفساد يف  األولفالسبب : ونقص الردع عدم التطبيق الفعلي لقوانين مكافحة الفساد -5
واالتفاقيات املصادق  مكافحة الفساد إطارلتزام والتطبيق الفعلي للقوانني الصادرة يف عدم اال إىلاجلزائر يعود 

، وعدم التزام  1055غاية سنة  إىل 1001، على غرار اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد اليت مل يتم تفعليها منذ عليها
 تنرت على اليت القانون من السابعة ادةامل الذمة املالية، حيث مت إلغاء بإقرارالكبار  واملسئولنيكافة الوزراء 

ذلك  إىل أضف ،مبمتلكامت التصريح رفضوا أو تريخروا ما إذا املسؤولني وكبار والنوا  املنتخبني حق يف عقوبات
نقرت الردع عن طريق العقا  وتساهل الدولة مع مرتكيب الفساد، ما شجع التمادي يف هنب املال العام 

 أن إالنكاد نسمع كل يوم عن قضية فساد واختالس للمال العام، والرشوة وغريها  ناأنفرغم . واالستهانة بالقانون
القضايا من  أماعدد القضايا املعروضة على احملاكم قليل، والكثري منها متعلق بقضايا فساد من احلجم الصغري 

وغالبا ما  ،ني احلقيقني فيهاولكن تفتقد للمتابعة القضائية للمتورط اإلعالماحلجم الكبري فعادة ما تثريها وسائل 
 .واألمثلة كثرية ا ارج  إىل املتسببني فيهايفر 

 

فعدم التقدم اجليد يف الال ا وصصة، وبقاء الدولة مسيطرة  :استمرار هيمنة الدولة على النشاط االقتصادي -1
ا  الشفافية االقتصادية، وغي اإلدارةغلب النشاطات االقتصادية خاصة احليوية منها، ويف ظل ضعف أعلى 

القطاع ا ا  ال  أن أبداوالرتاخي يف تطبيق القانون، تضاعف حجم الفساد وازدادت منافذه، وهذا ال يعب 
 ا  لق املزيد من فر   نفقاهتاالدولة يف التحكم يف االقتصاد يعمل على ازدياد  إفراتيوجد به فساد، ولكن 

 .البرتول أسعاراجلزائر من جراء ارتفاع الفساد، خاصة يف ظل الطفرة املالية اليت تعيشها 
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هيئات ومؤسسات الدولة وحىت اجلماعات  أنفاملالحض  :نقص الشفافية في الهيئات والمؤسسات العمومية -2
معلومات متعلقة هبذا اجلانب  أياحمللية تتكتم دائما على املعلومات املتعلقة باجلانب املايل هلا، وتكاد ال تنشر 

حماسبتها حىت من طرف هيئات اجملتمع  أواملهنة، وبالتايل يصعب تطبيق الرقابة عليها ولة أو الد أسرار أهناحبجة 
 .املدين

  

 ويعمل هذا على  :المؤسسات التي تبلغ عن حاالت الفساد أو لألشخاصعدم وجود ضمانات كافية  -2
ويف . األمنقوات من طرف املستخدمني و  أوضغوت من قبل السلطات العمومية،  إىل األشخا تعري  هؤالء 

 إئتالف اجتماع يف اإلدارة العمومية ملستخدمي املستقلة الوطنية للنقابة الوطب واملكتب اجلمعية عربت الشرينهذا 

 بإندونيسيا  2008جانفي يف قد عقد كان الذي (الفساد ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية أصدقاء) املدين اجملتمع

 األمم على اتفاقية موقعة دولة  26)املدين  اجملتمع  ثلو وقع حيث شرين،ال هذا يف البالد سلطات على للضغ 

 يف عالقتها االتفاقية تفعيل إىل السلطات فيها تدعو اجلزائرية للحكومة مراسلة على (الفساد ملكافحة املتحدة

 على الضغوت إزالةو  عليه والشاهدين بالفساد املصرحني وقاية النقايب والعمل الفساد خترت عديدة داخلية مبلفات

 1.املكافحة هي ت  ثلي
 

الذي يعيق عمل هذه اهليئات  األمروهو : عدم االستقملية التامة للقضاء، وللهيئات الرقابية الموجودة -1
النفوذ ورجال  أصحا من طرف  أوبفعل الضغوت اليت قد متارس عليها، سواء من طرف السلطة التنفيذية 

اجمللس الوطب للمحاسبة الذي  رأسهابع  اهليئات الرقابية على  فعاليةم ذلك عد إىل أضف. وغريهم األعمال
 (.1050سنة )صالحياته مؤخرا فق   إحياء أعيد

 

فمنظمات اجملتمع املدين وكذا املؤسسات املستقلة  :المجتمع المدني والهيئات المستقلة إشراكعدم  -1
ن جهود مكافحة هذه الظاهرة يف اجلزائر، رغم العاملة يف الشفافية ومكافحة الفساد، تكاد تكون يف معزل ع

 خاللمن  الفساد، لظاهرة والتصدي والشفافية النزاهة واملساءلة قيم تعزيز تلعبه يف أنالدور الكبري الذي ميكن 

، ورقابتها اليت ميكن فرضها على عمل هبا املناطة التوعوية أنشطتها عرب يف اجملتمع للفساد املؤسسات هذه تصدي
هلذا يتعرذ فرع منظمة الشفافية  باإلضافة. مؤسسات الدولة خاصة تلك اليت هلا عالقة مباشرة باملواطننيهيئات و 

 . الدولية يف اجلزائر وهو اجلمعية اجلزائرية حملاربة الفساد للتضييق والتهميش من طرف السلطة التنفيذية دائما
 

وهو ما يشجع على استمرار اختالس  :األموالعدم وجود صرامة في محاربة االقتصاد الخفي وغسيل   -1
عدم وجود نظام ضرييب فعال مياكن  إىل باإلضافةوحتويلها للخارج، نظرا لنقرت الرقابة على هذه العملية،  األموال

من  إلزامنه ال يوجد هناك أكما . الدولة وأمالكللمؤسسات العمومية  املسريينال سيما  األفرادمن معرفة  تلكات 
كما هو معمول به يف  مبلغ كبريالعمليات اليت تفوق قيمتها  خاصة لتعامل بالصكوك املاليةاب طرف احلكومة

                                                   
1
 .251: جاري فاتح، مرجع سابق، ص 
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العديد من السلوكيات املضرة باالقتصاد الوطب، كالتهر  الضرييب   ا ساعد على تنامياالقتصاديات املتطورة، 
 .وتبيي  األموال

 

ن ضب  امليزانية ان احلكومة بتقدي دوري لقانو الربمل إجبارومثال على ذلك عدم  :ضعف الرقابة التشريعية  -1
الرقابة على تنفيذ امليزانية ومدى التزام السلطة التنفيذية مبا اقره من  وهو حق يضمنه له الدستور، والذي يتيح له

مت تقدي تسوية  أين 1050غاية سنة  إىل 5915خالل تصديقه على قانون املالية، فهذا القانون مل يقدم منذ سنة 
 .1009مت تقدي تسوية امليزانية لعام  1051، ويف سنة 1001يزانية لعام امل
 

 اآلونةالبرتول يف  أسعارفبفضل ارتفاع : األخيرةالطفرة المالية التي تمتعت بها الجزائر في العشرية   -9
للجزائر ، عاشت اجلزائر يف حببوحة مالية، واليت كانت نعمة ونقمة يف نفس الوقت، نعمة ألهنا سهلت األخرية
االقتصادي  اإلنعاإبرامج ومشاريع تنمية مل يسبق هلا مثيل يف تاريا الدولة اجلزائرية جتسدت يف برنامج  إقامة

 ألهنا، ونقمة 1052-1050املخط  ا ماسي  وأيضا، 1009-1001، والربنامج التكميلي 1005-1002
اكرب عدد من  إىلزائر تنجزها وحتتاج فيها اجل أصبحتزادت من حدة الفساد رمبا بفعل املشاريع الكبرية اليت 

والوطنية وهو ما  لق تنافس حول هذه املشاريع،  ا يعمل على دفع الرشاوي وزيادة الفساد  األجنبيةالشركات 
ارتفاع سعر البرتول وزيادة املشاريع االستثمارية يف قطاع الطاقة كان له اثر على منو حجم  وأيضابصفة عامة، 

  . الفضائح اليت عرفها هذا القطاع مؤخراالفساد جتسد يف

 
 

ومثال على ذلك قانون الصفقات العمومية الذي يعطي صالحيات  : وجود نقائص في بعض القوانين  -50
صفقات بالرتاضي يف حاالت استثنائية كاالستعجال واليت عادة ما ينتج عنها تقدي  إلبرامواسعة للمسؤولني 

 .رشوة

 

الصحافة  أمااملرئي نظرا الحتكاره من طرف الدولة،  اإلعالمخاصة  :عممواإلنقص في حرية الصحافة   -55
 اإلعالمتبقى مكبلة بفعل قانون  فإهنااملكتوبة ورغم اجملهودات اليت قامت هبا يف نشر العديد من قضايا الفساد، 

 .1055هبا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يف  أمراليت  األخرية اإلصالحاتوالذي مت تعديله بعد 
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 .العام في الجزائر اإلنفاقترشيد  ألجلالكفيلة بالحد من الفساد  اآلليات: اـ  ثاني
ال زال يستشري  األخريهذا  أن إالبالرغم من الرتسانة التشريعية اليت متلكها اجلزائر يف الال مكافحة الفساد،     

كبح مجاحه، هلذا ينبغي االلتزام مبا   ألجل رهاوتضافمن اجلهود  يف بلدنا واقتصادنا، وهو ما يتطلب بذل املزيد
 : يلي

 

لقد أضحى الفساد يف اجلزائر ثقافة عامة حتتاج حماربتها إىل جهد  :المجتمعقوى تضافر جهود الدولة و  -5
ال ينبغي حتميل احلكومة والنظام  التمعي، باإلضافة إىل توفر إرادة سياسية حقيقية قوية لكبح مجاحه، هلذا

واملباشرة لتفشي ظاهرة الفساد دون الرتكيز على ضرورة تضافر كافة قوى  األوىلاملسؤولية السياسي وحده 
توفر اجلدية يف حماربة الفساد ال الرد دعاية إعالمية  اإذً فاملطلو  . اجملتمع وعناصره يف التصدي هلذه الظاهرة

ا يف جتسيد القوانني ملضي قدمً ، وتضافر اجلهود بني املواطن واحلكومة واملعارضة واجملرد الكسب السياسي
سوف نبب حقا  فإننامنها، واليت لو طبقت بالشكل السليم  األخريةاليت تبنتها اجلزائر خاصة  واإلصالحات

 .الفساد منزلقدولة القانون و فض البالد من 
 

 فال ينبغي االهتمام مبحاربة الفساد الكبري املرتب : الفساد مهما اختلفت أشكالمحاربة جميع  -1
 أيضافق ، بل جيب االهتمام  األعمالاملال العام من طرف املسؤولني الكبار ورجال  وإهدارباختالس 

اجملتمع سوف يؤدي يف  أفراد، وانتشاره بني اآلخركبرية هو   أعراذله  األخريبالفساد الصغري الن هذا 
 .حماربته أكثرفساد من احلجم الكبري، تصعب  إىلالنهاية 

 

للوقاية من تعبئة وتفعيل خمتلف اآلليات القانونية ينبغي  اإلطارويف هذا : م الرشيدالحك مبادئ إرساء -2
ا إرساء أسس املساءلة والرقابة وقيم النزاهة توخيً ، و ووضع حد لإلفالت من العقا  الفساد ومكافحته
واجملتمع   داخل مجيع مؤسسات الدولة والقطاع ا اتدعيم قيم الشفافية يف التعامل كذا و  للحكم الرشيد،

 .املدين
  

بتقدي قانون ضب  امليزانية  فينبغي على احلكومة االلتزام: التزام الحكومة بتقديم التقارير المالية الدورية -2
 مالية، سنة أقرهتا لكل اليت املالية االعتمادات إنفاق تقرير إلزامها تقدي معالقانونية،  آجالهللربملان يف 

 األعمالمتويل  هبدف املقررة، امليزانية وحجم السابقة وتقييم النشاطات صيلةح مبوجبها تبني سنوية وتقارير

 .الشروت دفرت يف مسبقاً  حتدد مل اليت اإلضافية
 

القضاء واللس احملاسبة  رأسهاوعلى : الرقابية لألجهزةكبر للحرية واالستقملية أمساحة  إعطاء -1
حبيث ينبغي مؤخرا،  أعضائهاالفساد ومكافحته واليت مت تعني اهليئة الوطنية للوقاية من  إىل باإلضافةوالربملان، 
 حتقيقاهتا يف السياسية االستقاللية وإعطائها ،لتحقيق مهامها الالزمة والبشرية املالية املوارد األخريةتوفري هلذه 

 اعواالستم املعلومات مصادر إىل واسعة للوصول صالحيات ومنحها الدولة، مؤسسات يف املتعلقة بالفساد
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 النصو  بع  يف ورد ما غرار الرمسية على اجلريدة يف سنوية تقارير ونشر إشهار على والنرت .الشهود إىل

 واملواصالت الضب  للربيد وسلطة املنافسة كمجلس االقتصاد، ضب  الال ا اصة يف الوطنية التشريعية

 عماًل يتناىف يعد تقريرها نشر فعدم  .اجلميع متناول يف جعل التقارير إمكانية مع والالسلكية السلكية

مع التريكيد دائما  ،1العامة الشؤون تسيري يف اعتماد الشفافية ضرورة على تنرت اليت األخرى القانون وأحكام
 .غيا  مساءلتها إطالقاهذه االستقاللية ال تعب  أنعلى 

 

يف احلصول على  إلعالمااحلرية الكاملة لوسائل  إعطاءفينبغي  :اإلعممتوفير الحرية الكاملة لوسائل  -1
قانون خا  باحلق  إصدارجانب ضرورة  إىللقضايا الفساد،  اإلعالميةاملعلومات ونشرها، وتكثيف التغطية 

 واملراقبات نتائج التحقيقات من الكثري تطبع تزال ال اليت للسرية حد وضعاملعلومة، و  إىليف الوصول 

 .العام للرأي نتائجها عن بالكشف التحقيقات تلك املعنية بإجراء األجهزة لزامإ عرب وا ربات
 

وذلك : الفرصة الكافية للمجتمع المدني للمساهمة الجادة والفعلية في مكافحة الفساد إتاحة -1
للمنظمات احمللية والدولية العاملة يف هذا اجملال بالعمل بكل حرية، وتزويدها باملعلومات  أوالبالسما  

ملتابعة  آلياتى تشجيع منظمات اجملتمع املدين واملواطنني على استحدا  املتعلقة بنشاطها وثانيا العمل عل
 .األجهزةورصد الفساد داخل الواليات والبلديات، ومساعدهتا على نشر نتائج عملها على مستوى تلك 

 

والنظم ا اصة  األمنيةفينبغي على احلكومة توفري التدابري : الحماية للمبلغين عن الفساد آلياتتوفير  -1
 . الفساد أفعالالسلطات املعنية عن  بإبالغالذين يقومون  األشخا ماية حل
 

ث يرب  ما بني مجيع اهليئات واملؤسسات العمومية اليت تشرف على يحب: وضع نظام معلومات شامل -9
ملية ، قصد تسهيل عاألمناملال العام، ومجيع املصاحل واهليئات املكلفة بالرقابة واحملاسبة مبا فيهم مصاحل  إدارة

ضرورة تعزيز آليات التحري واملتابعة واملراقبة والتواصل بني خمتلف اهليئات مع  ،الكشف عن حاالت الفساد
 .حماربة الرشوة والفساداملتخصصة يف  احلكومية

 

من  إاليكافح فساد  أوحيد  فساد  أنفال ميكن : إصمحاالهتمام بالمواطن كونه قاعدة أي  -50
صاحب مصلحة  أعمالرجل  أوصاحب قرار،  مسئوال أوكان مواطنا بسيطا   خالل الفرد يف اجملتمع سواء

يف تعليمه وثقافته وسلوكه حىت ولو كانت هذا املهمة  اإلنسانيف تسيري مصاحله، فالرتكيز ينصب على 
نتائجها  األخريصرب طويل وتضحية ومتابعة مستمرة، ولكن يف  إىلصعبة ولكنها ليست مستحيلة، حتتاج 

 األمرويتطلب هذا . ، ويتحلى بالنزاهة واملصداقيةوتكافحهببناء التمع يتحلى بقيم تنبذ الفساد  تكون مثمرة
 إىل باإلضافة، واملوظفني اإلطارات تكوين خاصة ،والتكوين الرتبية مستوى على الفساد موضوع طر  تفعيل

                                                   
1
 .11:، مرجع سابق، صواقع النزاهة والفساد في العالم العربي فساد، منظمة برلمانيون عرب ضد ال 
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 إشاعة، والعمل على واآلخرةورجال الدين يف التوعية مبخاطر الفساد وعقابه يف الدنيا  األئمةتفعيل دور 
       . يف اجملتمع اإلصال  إىلثقافة النزاهة ونبذ الفساد والدعوة 

حىت نتفادى دفع ف :في الجهات الحكومية العامة للمواطنينتقديم الخدمات  إجراءاتتسهيل   -55
 ا دمة نضمن حتقيق هذا األمر البد أن خنتار الشخرت القادر علي تقدي وحىت الرشاوي للحصول عليها،
تفعيل احلكومة االلكرتونية اليت تقدم  اإلطار، كما ينبغي يف هذا سرعة وبريقصى للمواطن بشكل أفضل

 .العديد من ا دمات للمواطن من خالل البوابة االلكرتونية للحكومة
 

فينبغي فرذ متابعة حقيقية على : تعزيز صور الرقابة والمتابعة على سياسات الدعم الحكومي -51
، ووضع صيغ ...(دعم الفالحني، احلرفيني، دعم الشبا ،)من برامج الدعم  ناملستفيديشاريع امل أصحا 

الدعم يف حالة وجود أي  أموال بإرجاع أصحاهبا وإلزاممن قبل املصاحل املختصة لتقييم تلك املشاريع، 
 .شيء من قبيل ذلك أوتزوير  أوتالعب 

 

استغالل  إىل أدىفالقانون احلايل : ة الحاليالنظر في قانون تسيير المؤسسات العمومي إعادة -52
املوارد املالية للدولة بطرق غري شرعية، وهو ما يتطلب صياغة قانون جديد يتفادى هذه املمارسات السيئة، 

 .للمؤسسات العمومية املسريينالسيما  األفرادنظام ضرييب فعال ميًكن من معرفة  تلكات  إرساءوكذا 
 

تعزيز التعاون اجلزائري الدويل ملكافحة  اإلطارفينبغي يف هذا  :الدولي الجزائري تعميق التعاون -52
العابرة للحدود املرتبطة بغسل األموال والرشوة  املتحدة للحد من اجلرمية األمم التفاقياتوحتسينه وفقا الفساد 

ة يقومون بتحويلها الدول أموالخاصة وان الكثري من خمتلسي  املوجودات والعمل على متابعة اجملرمني واسرتداد
 .أيضاا ارج ويفرون هم  إىل
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 .اإلنفاقترشيد  ألجلوتعزيز الشفافية  الرقابة على المال العام: المبحث الخامس
املال العام وهو  وإهدار، اإلنفاقيف  اإلسرافالرئيسية وراء  األسبا يعد نقرت الرقابة على صرف املال العام احد 

 األخرىاملال العام هي  إدارةتعزيز الشفافية يف  أنبشكل حيول دون ذلك، كما  إحكامهاالذي يتطلب  األمر
يف استمرار تفشي الفساد يف  األولمنظمة الشفافية العاملية السبب  أرجعتتلعب دورا مهما يف احلفاظ عليه، وقد 

زيد من االختالسات غياهبا يف بع  الدول، ما نتج عنه املو نقرت الشفافية  إىل إفريقياومشال  األوس الشرق 
 .يف تلك الدول التنموية األهدافسلبا على حتقيق  أثرتاملوارد العامة اليت  وإهدار

 

 .اإلنفاقبهدف الحد من الهدر وترشيد المال العام الرقابة على  إحكام :األولالمطلب 
ة الربملانات جاءت رينش أن، بل املميزة لكافة اجملتمعات احلديثة األساسية األدوارحد أتعد الرقابة على املال العام 

لتحقيق هذه العملية، من هنا كان من الضروري العمل على تدعيم وتعزيز الرقابة املالية بصورة  األوليف املقام 
 .وإهدارهجتعلها قادرة على احليلولة دون العبث باملال العام 

 

 .الرقابة على النفقات العامة في الجزائر أنواع: أوال  
ما بني رقابة داخلية وخارجية، ورقابة قبلية وبعدية، وسنشري بنوع من  األوجهئر سياسة رقابية متعددة تنتهج اجلزا  

 .من الرقابة األنواعاالختصار هلذه 
 

ويشمل هذا النوع رقابة كل من املراقب املايل واحملاسب العمومي، ورقابة مندو   :الرقابة الداخلية -5
 .احلسابات

راقب املايل هو شخرت تابع لوزارة املالية، يتم تعيينه مبوجب قرار وزاري ويكون امل :رقابة المراقب المالي - أ
عدين له يعينون مبوجب قرار على مستوى الوالية، كما يعمل مبعية مسا أوموجود على مستوى الوزارة املعني هبا 

بالصرف  لآلمر هتشري ريتمينح  حيث عن الرقابة اليت يقوم هبا فهي رقابة حتدد شرعية النفقة أما، 1أيضا وزاري
 . من مطابقتها للقوانني والتنظيمات املعمول هبا كدريامللتزم بالنفقة بعدما يت
والذي يعدل  1009نوفمرب سنة  51املؤرخ يف  212-09رقم من املرسوم التنفيذي  01ووفق نرت املادة 

رقابة على النفقات اليت له  فان للمراقب املايل 5991نوفمرب  52املؤرخ يف  91/252ويتمم املرسوم التنفيذي 
 2:كاأليتيلتزم هبا على عدة ميزانيات وهي  

كل وزارة حيث انه لكل قطاع وزاري ميزانيته  أي ميزانية: التابعة للدولة واإلداراتميزانية املؤسسات    -
 .التابعة للدولة واإلداراتنفسه بالنسبة للهيئات  األمرا اصة به حتدد فيها نفقاهتا، وهو 

                                                   
 .111: زيوش رحمة، مرجع سابق، ص 1

خ  09 - 374  رقم  تنفيذي    مرسوم 2   14 المؤرخ في   92 - 414   رقم  التنفيذي  المرسوم  يعدل ويتمم  2009  سنة  نوفمبر  16  في  مؤر 

 59، الصادرة بتاريخ 11بها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد   يلتزم  للنفقات التي  السابقة  قابةبالر  والمتعلق  1992  نوفمبر سنة

 .02: ، ص1009نوفمبر 
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الرقابة القبلية على النفقات املتعلقة بامليزانية امللحقة  إلجراءوهنا يعمل املراقب املايل : انيات امللحقةامليز   -
عليها  يضفي، بكوهنا العمليات املالية ملصاحل الدولة واليت 12/51من قانون  22واملعرفة وفق نرت املادة 

من  أنواعخدمات، وعرفت اجلزائر عدة  إنتاج أوالقانون الشخصية االعتبارية وهلا دور تقدي خدمات 
 .ميزانية الربيد واملواصالت إالامليزانيات امللحقة مل يبقى منها 

: 12/51من قانون  21وهي تشمل وفق املادة : النفقات امللتزم هبا واملتعلقة باحلسابات ا اصة با زينة  -
 اتابات التسوية مع احلكوماحلسابات التجارية، حسابات التخصيرت ا ا ، حسابات التسبيقات، حس

لصاحل ا زينة  األموالهناك حتصيل لبع   أنهو  تالقروذ، وفحوى هذه احلسابا ت، حسابااألجنبية
ا العامة، كما قد تسجل ا زينة العامة خروجً  اإليراداتالعامة للدولة نتيجة عمليات خاصة ال تعترب من قبيل 

 أنهذا كان البد من رصدها يف حسابات خاصة دون  ألجل. دون اعتبارها نفقات عامة األمواللبع  
 .تدرج يف ميزانية الدولة، وهذا ال مينع من خضوعها لرقابة املراقب املايل املسبقة

 األخرىوالنفقات ا اصة بالوالية، وهي  لإليراداتوهي عبارة عن جدول تقدير : نفقات ميزانية الوالية  -
 .خاضعة لرقابة املراقب املايل

املرسوم حيث مل تكن ميزانية البلدية خاضعة لرقابة املراقب املايل من قبل، ومبوجب : البلدياتميزانية   -
تنرت  1050، صدرت تعليمة مشرتكة ما بني وزارة املالية ووزارة الداخلية يف نوفمرب  212-09رقم التنفيذي 

على مستوى  1055مع بداية عام و  ،على مستوى البلديات مقر الواليةعلى البدء يف تنصيب املراقبني املاليني 
مبوجب هذا القرار و  .على كل بلديات الوطن 1051املراقب املايل سنة بلديات مقر الدوائر على أن يعمم 

تبويبها سنويا إىل موافقة املراقب املايل، الذي  دتصبح كافة البلديات ملزمة بإخضاع نفقاهتا املالية عن سوف
ية والتريشري على كل املشاريع اليت تنوي إجنازها، ووفق هذا اإلجراء ال حيق سيتوىل رمسيا تسيري ميزانية البلد

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

 لرقابة املراقب املايل  األخرىوختضع هي : اإلداريومية ذات الطابع نفقات املؤسسات العم  -

 1:عن العناصر ا اضعة لرقابة املراقب املايل فيمكن حصرها يف هذه العناصر أما
 .تتوفر فيه الصفة القانونية أنبالصرف حيث جيب  األمرصفة   -

 .تطابق االلتزام بالنفقة مع القوانني والتنظيمات اجلاري هبا العمل -

 .مراعاة توفر االعتمادات املالية املرخرت هبا  -

 .مبلغ االلتزام للعناصر املبينة يف الوثائق املرفقة معه مطابقة  -

                                                   
1
، 1001جانفي  50و  09زهير شطاح، رقابة التسيير على الجماعات المحلية، مداخلة ضمن الملتقى الوطني حول تسيير الجماعات المحلية يومي  

 .551: ر المغرب الكبير االقتصاد والمجتمع، صمخب
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املؤهلة قانونا هلذا  اإلداريةاملسبقة اليت سلمتها السلطة  واآلراءوالرتخيصات  التريشرياتكد من وجود ريالت  -
 .جلنة الصفقات تريشريةعمومية اليت تتطلب خصوصا بنفقات الصفقات ال األمرالغرذ، ويتعلق هذا 

 

شخرت معني مبقتضى قرار وزاري صادر عن وزير املالية  احملاسب العمومي هو: رقابة المحاسب العمومي - ب
1 :حماسبا عموميا كل شخرت يقوم بالعمليات التالية يعدو 

 

 .ودفع النفقات كمرحلة حماسبية اإليراداتحتصيل  -

 .املواد اليت كلف برقابتها واحملافظة عليها أوالوثائق وكل القيم والسندات و  األموالضمان حراسة  -

 .حركة حسابات املوجودات -

مني ا زينة أمني ا زينة املركزي، أالعون احملاسب املركزي للخزينة، : ويشمل مصطلح احملاسب العمومي كل من
مالك ألحقة، قاب  الضرائب، قابضي مناء ا زينة يف الوالية، العون احملاسب اجلامع للموازنات املأالرئيسي، 

عوان حماسبني على مستوى اجمللس الشعيب الوطب واللس أنه هناك أي الرهون، كما ظالدولة، قاب  اجلمارك، حماف
وحماسيب الربيد   اإلداري، واجمللس الدستوري، واللس احملاسبة، واملؤسسات العمومية ذات الطابع األمة

 .واملواصالت
بالصرف  اآلمراسب العمومي متعددة، وهي رقابة موالية للرقابة اليت ميارسها املراقب املايل على والاالت رقابة احمل

 2 :يف ما يلي 90/15من قانون  21وتتمثل وفق نرت املادة 
 .بالدفع للقوانني والتنظيمات اجلاري هبا العمل األمرمدى مطابقة عملية  -

 .املفوذ له أوبالصرف  اآلمرمن صفة  دكريالت -

حيث يتم  ،بالصرف اآلمراليت  ترت هبا  اإلداريةية عملية تصفية النفقات واليت هي من املراحل شرع -
 .ا دمة املتفق عليها مع الدائن أداءمن  التريكد

 .امليزانية إطارالعملية قد متت وفق الرتخيصات املمنوحة يف  أنمراقبة توفر االعتمادات، أي  -

 .الديون آجالمراقبة  -

 .املراقب املايل وجلان الصفقات كتريشريةعملية املراقبة   تريشرياتمراقبة  -
 

املتعلق بتنظيم مهنة ا بري  05-50جاء يف القانون  (:مندوب الحسابات)رقابة محافظ الحسابات   - ت
يعد حمافض احلسابات  : "11احملاسب وحمافض احلسابات واحملاسب املعتمد، تعريف حمافض احلسابات يف نرت املادة 

صفة عادية بامسه ا ا  وحتت مسؤوليته، مهمة املصادقة  على صحة حسابات الشركات كل شخرت ميارس ب
 3."التشريع املعمول به ألحكامواهليئات وانتظامه ومطابقتها 

                                                   
1
أوت  51الصادرة بتاريخ  21والمتعلق بالمحاسبة العمومية، الجريدة الرسمية رقم  5990أوت  51المؤرخ في  15-90من القانون رقم  22المادة  

5990 . 
2
 . 121: زيوش رحمة، مرجع سابق، ص 
3
 .01: ، ص1050جوان  55، المؤرخة في 21د الجريدة الرسمية  للجمهورية الجزائرية، العد 
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 :يلي ويعمل حمافض احلسابات على رقابة ما 
 .92/01املرسوم التشريعي رقم  أبرزهالشركات التجارية وهذا ما  -

 .11/02من قانون  50من الفقرة  51املادة  أقرتهدية وهو ما املؤسسات العمومية االقتصا -

 .املتعلق بالنقد والقرذ 90/50من قانون  511املؤسسات املالية وهو ما جاء يف املادة  -
 

 1 :ويتمتع حمافظي احلسابات برقابة اهليئات السابقة الذكر بالصالحيات التالية
 وكذا السنة املنصرمة عمليات لنتائج متاما قةومطاب منتظمة وصحيحة السنوية احلسابات برين يشهد -

 .واهليئات الشركات املالية و تلكات للوضعية بالنسبة األمر
 املسريون يقدمه الذي التسيري تقرير يف املبينة ومطابقتها للمعلومات السنوية احلسابات صحة يفحرت -

 .احلصرت حاملي أو الشركاء أو للمسايفني

 أو  هلا  التابعة  اهليئات  أو  ؤسساتملوا  اليت يراقبها  الشركة  نيب  تاالتفاقيا  إبرام  شروت  يقدر -

  مصاحل  عنيةملا  للشركة  سريينامل  باإلدارة أو نيللقائم  فيها  تكون  اليت  واهليئات  ؤسساتامل ا نيب 

 غري مباشرة  أو  مباشرة

 .متابعة عملية تنفيذ امليزانيات واحلسابات ا اصة هبذه املؤسسات -

 .غري مباشر على اهليئة ا اضعة للرقابة أومباشر  تريثرييكون هلا  أنمراقبة العمليات اليت ميكن  -
 

تشمل الرقابة ا ارجية رقابة كل من اجمللس احملاسيب، ومصاحل وزارة املالية، والرقابة الشعبية  :الرقابة الخارجية  -1
 .السياسية، ورقابة جلان الصفقات

 

ن الرقابة املالية اليت جيريها اللس احملاسبة هي من قبيل الرقابة الالحقة على إ: رقابة المجلس المحاسبي  - أ
ما خوله  إىلوهذا يعود  إجراء وأدقهادرجة  أعالهاعن رقابة باقي اهليئات بل تعد  أيفيةالنفقات العامة وال تقل 
 .يف نفس الوقت وإداريةيئة قضائية ه أيضايعد  وألنهرقابية واستقاللية يف مهامه،  أدواتالقانون هلذا اجمللس من 

 إىل األساسي قانونه وخضع 1980سنة  يف إال الوجود إىل ومل يربز 1976 دستوريا سنة احملاسبة اللس أنشء
 العمومية األموال مجيع مراقبة يف يتمثل األساسي دوره أصبح حيث1995 من بينها تعديل  التعديالت من العديد

من التعديل الدستوري  170 املادة حددهتا كما أن رقابته إال منها، ملستفيدا كان ومهما مصدرها كان مهما
   فإن من و واملرافق العمومية، اإلقليميةالدولة واجلماعات  ألموال للتنفيذ الحقة رقابة بريهنا تتميز 1996 لسنة

 أشكال تنوع رغمو  .يهاف رأيه   يبدي املختلفة الدولة ألجهزة ا تامية احلسابات بفحرت يقوم احملاسبة اللس

                                                   
1
المؤرخة  21، الجريدة الرسمية العدد المتعلق بتنظيم مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد 05 -50من القانون  12المادة  

 .01: ، ص 1050جوان  55في 
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 إىل تؤدي ما غالبا العمومية تريللهي املالية العمليات لتنفيذ مراقبته ونتائجها فإن أهدافها وتعدد ميارسها اليت الرقابة

 1.قضائية كرقابة اعتبارها أو تصنيفها مت هنا ومن ،صالحياته القضائية استعمال
 

الموعة من التعديالت على  أدخلترقابة يف قاية املال العام هذه ال أليفيةاحلكومة اجلزائرية  إدراكوبعد     
 أوت 11املؤرخ يف  01-50رقم  األمرمبوجب  1050سنة  آخرهاالقانون ا ا  مبجلس احملاسبة كان 

1050
 بإمكانهاجمللس  أصبحواليت مبوجبها  1، من بينها املادة 5991حيث مت تعديل العديد من مواد قانون  ،2

العمومية من طرف اهليئات اليت تدخل يف  واألموالوت استعمال وتسيري املوارد والوسائل املادية التدقيق يف شر 
وهتدف الرقابة اليت  ،من مطابقة عملياهتا املالية واحملاسبية للقوانني والتنظيمات املعمول هبا ويتريكدنطاق اختصاصه 

مال املنتظم والصارم للموارد والوسائل املادية تشجيع االستع إىل إليهاميارسها من خالل النتائج اليت يتوصل 
للمجلس  أعطيتتقدي احلسابات وتطوير شفافية تسيري املالية العمومية، كما  إجباريةالعمومية، وترقية  واألموال

الغش  أشكالمن خالل هذا التعديل صالحيات للمسايفة يف الال اختصاصه يف الوقاية ومكافحة مجيع 
الضارة  أوويف واجب النزاهة  األخالقياتغري الشرعية اليت تشكل تقصريا يف  أونونية واملمارسات غري القا

 أداة أصبحالعمومية، وبالتايل مل تعد مهمته الرد املراقبة البسيطة للحسابات وحسن سريها بل  واألموال باألمالك
 . هامة يف مكافحة جرائم الفساد والتالعب باملال العام

 

على انه ميكن لرئيس  50/01 األمرنصت املادة ا امسة من  91/10 األمرمن  51 ويف تعديل للمادة   
وطنية تدخل يف نطاق اختصاصات اجمللس  أيفيةمسريلة ذات  أو طر اللس احملاسبة بكل ملف  أناجلمهورية 

عن   ألخريايطلع هذا  أناجمللس  بإمكانيطلع رئيس اجلمهورية بالتفصيل الالزم عن ذلك، كما  أنوعلى اجمللس 
من   51كما مت تعديل املادة . ذلك مفيدا رأى إنخاصة، وتدخل يف نطاق اختصاصه  أيفيةكل مسريلة تكتسي 

اللس احملاسبة يستشار يف املشاريع التمهيدية السنوية للقوانني املتضمنة ضب   أصبححيث مبوجبها  91/10 األمر
 األخرييف التعديل  التريكيداهليئة التشريعية، وقد مت  إىلاليت يعدها التقارير التقييمية  بإرسالامليزانية، وتقوم احلكومة 

الغش  أشكالالعمومية ومكافحة كل  واألمالك األموالقاية  آلياتتوصيات اجمللس هدفها هو تدعيم  أنعلى 
 3.مصاحل اهليئات العمومية ا اضعة لرقابتهأو والضرر با زينة العمومية 

 ارسة رقابته وقائع من  أثناءالحض  إذااللس احملاسبة  أنمكرر جاء فيها  11املادة ب 91/10 األمر أحكامومتمت 
الوضع القانوين هلذا  إىلعون تابع هليئة عمومية خاضعة لرقابته استنادا  أوتربر دعوى تريديبية ضد مسؤول  أنشريهنا 
 .ب هبذه الوقائعالعون املع أوضد املسؤول  التريديبية، فانه يبلغ اهليئة ذات السلطة األخري
 أوعملية رقابية  أثناءهيئة رقابية وتفتيش  أوسلطة  أيالحظت  إذانه أ أيضا األخريكما جاء يف التعديل     

تربر تطبيق الصالحيات  أنهنا ريوقائع من ش أواهليئات الرقابية ا اضعة للمجلس خمالفات  إلحدىتفتيش 
                                                   

1
، جامعة الحاج 01واالقتصاديات المعاصرة، مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية، العدد  عبد القادر موفق، الرقابة المالية من منظور االقتصاد اإلسالمي 

 .92: ، ص1009لخضر، باتنة،  جوان 
2
 .02:، ص1050سبتمبر  05، الصادرة بتاريخ 10الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  
3
 .1050، 10، الجريدة الرسمية العد 50/01من األمر  01المادة  
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 اإلجراءات إىلملخرت عنه ليخضع ملف القضية  أواسبة تقرير ترسل جمللس احمل فإهناالقضائية جمللس احملاسبة 
للمجلس مبعاقبة احملاسبني املتسببني  األخريالتعديل  أجازكما . املتابعني األعوانمسؤولية  بإقحامالقضائية ا اصة 

دج 1000بني  الوثائق واملستندات الثبوتية بغرامة مالية ترتاو  ما إرسالعدم  أو التسيريحسابات  إيداع تريخرييف 
على ضرورة احرتام قواعد االنضبات يف الال تسيري امليزانية واملالية من طرف  50/01 األمر وأكد ،1دج10000و 

القانون اجمللس  أمرالتابعني للمؤسسات واهليئات واملرافق اليت يشرف على رقابتها اجمللس كما  واألعواناملسؤوليني 
أو التشريعية والتنظيمية  لألحكاملتلك اهليئات بغرامة مالية يف حالة خرقهم  التابعني واملسئولني األعوانمبعاقبة 

 .غريهم على حسا  الدولة أوعيب غري مربر لصاحلهم  أوجتاهل التزاماهتم لكسب امتياز مايل 
 2 :اللس احملاسبة  ترت برقابة الموعة من املصاحل واهليئات وهيفان  لإلشارة

واليت تسري عليها  أنواعهالية واملؤسسات واملرافق العمومية باختالف مصاحل الدولة واجلماعات احمل -
 .احملاسبة العامة

املرافق العامة ذات الطابع التجاري والصناعي واملؤسسات واهليئات التجارية اليت متارس نشاطا صناعيا  -
 .عمومي كلها ذات طابع  أمواهلارؤوس  أومواردها  أو أمواهلاماليا واليت تكون  أوجتاريا  أو

العمومية يف املؤسسات واملرافق واهليئات العمومية مهما كانت وضعيتها القانونية على  األسهمتسيري  -
 .املال رأسفيها قس  من  للدولةيكون  أن

 .مني واحلماية االجتماعينيريللت اإلجباريةاهليئات اليت تسري النظم  -

من  أواملرافق العمومية  أواجلماعات احمللية  وأمراقبة استعمال املساعدات املالية املمنوحة من الدولة  -
 .خاضعة للمحاسبة العمومية أخرىأي هيئة 

التربعات العمومية من اجل دعم القضايا  إىل ريمراقبة استعمال املوارد اليت جتمعها اهليئات اليت تلج -
 .واالجتماعية والعلمية  اإلنسانية

ا اصة هبا من طرف اللس  حسابات التسيري للبلدية وتطهري اإلداريةمراقبة وتدقيق احلسابات  -
 3.احملاسبة طبقا للتشريع الساري املفعول

باستناده للوثائق والسجالت املقدمة، كما ميكنه  91/10 األمرمن  52وميارس اللس احملاسبة رقابته طبقا للمادة 
فهو يتمتع حبق وصالحيات التحري بعد التبليغ، وهبذا  أوبطريقة فجائية  أورقابة باملعاينة يف عني املكان  إجراء

وجمللس احملاسبة ثالثة طرائق ملمارسة عمله الرقايب وتتمثل يف حق االطالع وسلطة التحري، وكذا رقابة نوعية 
جانب مراجعة حسابات احملاسبني العموميني  إىلرقابة االنضبات يف الال تسيري امليزانية واملالية،  وأيضاالتسيري، 
 4.بالصرف واآلمرين

                                                   
1
 .01: ، مرجع سابق، ص50/01من األمر  51مادة ال 
2
 29والمتعلق بمجلس المحاسبة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  5991جوان  51المؤرخ في  10-91من األمر رقم  01المادة  

 .02: ، ص5991جوان  12الصادرة بتاريخ 
3
 .11: ، مرجع سابق، ص1055لسنة  21مية العدد ، الجريدة الرس1055من قانون البلدية لسنة  150المادة  
4
 . 09: ، مرجع سابق، ص10-91 األمرمن  11المادة  
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والتقييمات  واملالحظاترئيس اجلمهورية، يبني فيه املعاينات  إىل بإرسالها ويقوم ا سنويً تقريرً اللس احملاسبة عد ي  و    
 آراءجانب  إىليقدمها،  أنواملقرتحات اليت يرى من الواجب  باآلراءوحتريات اجمللس مرفقة  أشغالالنامجة عن 

وترسل  ،ات الوصية املعنية، ويتم نشر التقرير السنوي يف اجلريدة الرمسيةوردود املسؤولني واملمثلني القانونني والسلط
وعلى مسؤويل  اإلدارية، وهبذا يتعني على السلطات األمةالوطب واللس  اجمللس الشعيب إىلنسخة من هذا التقرير 

 . اهليئات التشريعية ا اضعة للرقابة اطالع اللس احملاسبة بالنتائج املرتتبة عن رقابته

تفعيل دور اجمللس يف  إىلهدف من ورائه املشرع اجلزائري واحلكومة   01-50 األمر أن إىلنشري  األخريويف      
 ا عمل على زيادة  ،األخريةالعامة ومكافحة الفساد والرشوة بعدما تراجع دوره يف السنوات  األموالالرقابة على 

 إرادةوهذا يعد . سابات يف الكثري من اهليئات العموميةحاالت االختالسات وهنب املال العام، والتالعب باحل
 .صرحية للحكومة يف حماربة الفساد واحلفاظ على املال العام

 

 ويرييتتسهر على رقابة مالية الدولة  أهنالوزارة املالية دورا بارزا يف الرقابة حيث  : رقابة مصالح وزارة المالية  - ب
فيفري  51املؤرخ يف  12 -91ون صالحيات رقابية مبوجب املرسوم التنفيذ وزير املالية الذي خوله القان رأسهاعلى 

والال الرقابة على تنفيذ امليزانية ختترت به املديرية العامة للميزانية بوزارة املالية . والذي حيدد صالحياته 5991
من قبل املؤسسات واهليئات  واإلنفاقوذلك عن طريق التقارير اليت يعدها املراقب املايل واملتعلقة بعملية التحصيل 

، وكذا استغالل املستندات والوثائق اليت ترسل من طرف املصاحل واهليئات املعنية، وتعد املفتشية لتريشريتها اضعة 
 .املصاحل بوزارة املالية املعنية بالرقابة أهمالعامة للمالية ومفتسية مصاحل احملاسبة من 

لى رقابة الاالت التسيري احملاسيب واملايل ملصاحل الدولة واجلماعات تعمل ع(: IGF) لمفتشية العامة للماليةا -
واملؤسسات ا اضعة لقواعد احملاسبة العمومية، كما  ضع هلذه الرقابة املؤسسات  واألجهزةواهليئات  اإلقليمية

اعي، وكل هيئة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري واملستثمرات الفالحية العمومية، وهيئات الضمان االجتم
العمومية، وقد مت توسيع الال اختصا  املفتشية العامة للمالية، ليشمل  األموالتستفيد من دعم ومساعدات من 

حيث . 1001فيفري  11الصادر بتاريا  05-01رقم  األمراملؤسسات االقتصادية التابعة للقطاع العام مبوجب 
، مع السنةية بتحديد برنامج عمل املفتشية العامة للمالية خالل يقوم وزير املال عاممن كل  األولخالل الشهر انه 

احلكومة واللس احملاسبة واجمللس الشعيب الوطب، وهتدف  أعضاءبعني االعتبار طلبات املراقبة اليت يتقدم هبا  األخذ
ة اجلاري العمل هبا التحقيق والتدقيق يف شروت تطبيق القوانني والتنظيمات املالية واحملاسبي إىلتدخالت املفتشية 

املنجزة للوثائق التقديرية، والنظر يف شروت  األعمالمن صحة احلسابات وانتظامها ومطابقة  والتريكدوكذا النظر 
 يف املفتشون حيررو  ،استعمال االعتمادات وكيفية سري الرقابة الداخلية يف املصاحل واهليئات املعنية هبذه التدخالت

 ا اضعة أو املراقبة، اهليئة أو املصلحة تسيري وكفاية فعالية وتقييماهتم حول مالحظاهتم نيتضم اتقريرً  رقابتهم هناية

 يتضمن أن ميكن كما،  التسيري ونتائجه ذلك حتسني شريهنا من اليت التدابري اقرتا  وكذا واملايل، للتقوي االقتصادي
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 اهليئات على املطبقة والتنظيمية ريعيةالتش األحكام على النقائرت املالحظة بتدارك يسمح اقرتا  أي التقرير

 .واملصاحل املعنية
 

 وملخرت نشاطاهتا حصيلة ويتضمن املكلف باملالية الوزير إىل يرفع اسنويً  اتقريرً  للمالية العامة املفتشية تعدو      

 يف املطبقني والتنظيم التشريع تعديل أو تكييف إىل خاصة هتدف اليت العام الطابع واالقرتاحات ذات مالحظاهتا،
 ما يقرر الذي باملالية املكلف الوزير سلطة إىل يعود ذلك فإن الرقابة، نتائج مبعاجلة يتعلق فيما أما . تدخلها الال
 1.املفتشية تقارير بشرين تدابري أو إجراءات من يتخذ أن جيب

 

تقرير رقابة وقامت  511 أعدت، 1001املفتشية خالل السنة املالية  أن إىل اإلطاريف هذا  اإلشارةوجتدر     
على )متت خارج الربنامج  52مهمة منها  502ام بر يفقد تولت الق 1001من سنة  األوليف الفصل  أمابتبليغها، 
هذه املهمات خمتلف اجلوانب من الرقابة على التسيري  مشلتوقد ( صادر من السلطات املخولة إخطار أساس

قطاع سيما القطاعات الرئيسية  51يقل عن  ربة القضائية، وتضمنت ما التدقيق احملاسبة، التحقيقات، التقييم وا 
املفتشية مهمات مراقبة التسيري  أجنزت، كما ...(الزراعة، السكن، التعليم، الصحة،)اليت استفادت من امليزانية 

مرداس، مؤسسة ظيفية ببو و ال للسكناتميرتو اجلزائر، املؤسسة العمومية )ببع  املؤسسات العمومية االقتصادية 
 .2..(ميناء اجلزائر

 

وهي هيئة رقابية خارجية لدعم عمليات الرقابة دون املساس بالدور : رقابة مفتشية مصالح المحاسبة -
، مت استحدا  هذه املفتشية مبوجب املرسوم التنفيذي األخرىالرقابية  واألجهزةالرقايب واختصاصات اهليئات 

على هذه املفتشية وكذا تسيريها مفتش عام  ضع  اإلشرافوىل ، ويت5991جوان  11املؤرخ يف  91-591
ني مكلفني بالتفتيش يتم تعينهم مبوجب شمفتمثانية لسلطة املدير العام للمحاسبة ويساعده يف القيام مبهامه 

3 .مراسيم تنفيذية
 

من التسيري  التريكد ألجلالرقابة والتحقيق والتفتيش  أعمال بإجراءهلذه املفتشية صالحيات واسعة تتعلق      
من تطابق العمليات  التريكدالعامة من طرف هيئات الدولة ومؤسساهتا وتشمل هذه الصالحيات  لألموالالسليم 

املالية واحملاسبية اليت يقوم هبا احملاسبون العموميون مع القوانني والتنظيمات املعمول هبا، والعمل على التسيري 
العامة واملوارد البشرية، وكذا مراقبة التدخالت املالية للخزينة  لألموالالرشيد  ملصاحل ا زينة واالستغالل األمثل

والتمويالت للهيئات واملؤسسات العمومية والسهر على حتضري وتطبيق برامج التحقيق  اإلعاناتواملتعلقة مبنح 
سيق بني عمل مصاحل التدقيق جانب التن إىلاللس احملاسبة،  إىلوالتفتيش اليت ي يؤديها احملاسبون ليتم تبليغها 

تقارير تتضمن كل  بإعداد األخريوتقوم هذه املفتشية يف . والتفتيش اليت جتريها املصاحل ا ارجية التابعة للخزينة

                                                   
1
 .551:زهير شطاح، مرجع سابق، ص 
2
 512-511: ص-تقرير حول حالة تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة، مرجع سابق، ص 
3
والصادر بالجريدة  1001مارس   50المؤرخ في   92-01المرسوم التنفيذي رقم  بموجب 591-91من المرسوم التنفيذي  1تم تعديل المادة  

 .01إلى  01، حيث انتقل عدد المفتشين المشرفين على المفتشية من 1001لسنة  52الرسمية العدد 
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التشريعية والتنظيمية املعمول  األحكاماملعاينات واملقرتحات اليت قد تفيد يف ترشيد عمل مصاحل احملاسبة وحتديث 
يرد على املالحظات ونتائج التحقيق يف  أنالتحقيق، وله و مسؤول اهليئة املعنية بالرقابة  إىللتقارير هبا، ويتم تبليغ ا

 .ا يتضمن حصيلة نشاطاهتاا سنويً وتعد مفتشية مصاحل احملاسبة تقريرً  ،1اجل ال يتجاوز الشهرين من تاريا التبليغ
 

 .من الربملان واجملالس الشعبية الوالئية والبلديةكل وهي الرقابة اليت ميارسها  : الرقابة الشعبية السياسية  - ت
 

 واآلنيةللرقابة السابقة  آلياتحتتل الرقابة الربملانية مكانة هامة نظرا ملا تتوفر عليه من  :الرقابة البرلمانية  -
األسئلة املكتوبة واألسئلة عن طريق فاجمللس الشعيب الوطب يتمتع بصالحيات رقابية ميارسها  ،2والالحقة

من  525املادة )االستجوابات  ،(من القانون العضوي 11إىل  15من الدستور واملواد من  522املادة )لشفوية ا
مراقبة استعمال االعتمادات اليت صوت عليها اجمللس  ،(من القانون العضوي 11إىل  11الدستور واملواد من 

إىل  21من الدستور واملواد من  12و  15و  10د املوا)املوافقة على برنامج احلكومة  ،(من الدستور 510املادة )
من القانون  11إىل  11من الدستور واملواد من  515املادة )إنشاء جلان للتحقيق ، (من القانون العضوي 21

 (.العضوي
عالوة على ذلك، يتوفر اجمللس على إمكانية إيداع ملتمس رقابة، مبناسبة مناقشة بيان السياسة العامة     

أو رف  ( من القانون العضوي 15إىل  11من الدستور واملواد من  521إىل  521ملواد من ا)للحكومة 
من القانون  12إىل  11من الدستور واملواد من  12املادة )التصويت بالثقة عندما تبادر احلكومة بطلبه 

 3(.العضوي
 ظيم الغرفتني العليا والسفلى للربملاناملتعلق بتن 99/01العضوي رقم  القانونفالرقابة السابقة وفيما يتعلق ب      

الربملان يصادق على مشروع قانون املالية يف مدة  أنعلى ينرت  22والعالقة الوظيفية بينها وبني احلكومة يف مادته 
من الدستور، ويصوت اجمللس الشعيب الوطب على  510املادة  ألحكامطبقا  إيداعهيوما من تاريا  11 أقصاها

على النرت املصوت عليه  األمة، ويصادق اللس إيداعهمن تاريا  ابتداءيوما  21 أقصاهامدة  قانون املالية يف
للبث يف  أيام 01اجل  األعضاءيوما، ويف حالة خالف بني الغرفتني يتا  للجنة املتساوية  10 أقصاهخالل اجل 

ورية مشروع قانون املالية احملدد يصدر رئيس اجلمه األجلسبب كان خالل  ألينه، ويف حالة عدم املصادقة ريش
 .بقوة القانون بريمراحلكومة الذي قدمته 

يف عملية التفاوذ مع  ومتثل جلنة املالية وامليزانية على مستوى اجمللس الشعيب الوطب الطرف املقابل للحكومة   
من احلكومة والنوا  على تنظر يف مدى جناعة وفائدة التعديالت املقرتحة  أهناوزير املالية عند حتضري امليزانية، كما 

فيه وختترت  رائهمأ إلعطاءلنوا  احد سواء، كما تتوىل طبع تقرير املشروع التمهيدي لقانون املالية وتوزيعه على 

                                                   
1
لمحاسبة وتنظيمها، الجريدة والمتعلق باختصاصات مفتشية مصالح ا 5991جوان  11المؤرخ في  591-91من المرسوم التنفيذي رقم  01المادة  

 .02: ، ص5991اوت  01، الصادرة بتاريخ 21الرسمية العدد 
2
 .50والمتعلق بممارسة وظيفة الرقابة من قبل المجلس الشعبي الوطني، العدد  5910مارس  05المؤرخ في  10/20قانون رقم  
3
  /http://www.apn-dz.org:  مهام المجلس الشعبي الوطني، على الموقع  
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ما جيعلها تتحكم بسهولة يف  ،اللجنة يف اجلانب املايل والضرييب وجانب القروذ وكل ما له صلة باالقتصاد واملالية
هلا حق االستعانة با رباء واملختصني  أناحلكومة كما  ألعضاءوللجنة حق االستماع  ،بيةاملعطيات املالية والضري

 1.مهامها أداءبغرذ احلصول على معلومات تساعدها يف 
نه يشرتت يف التعديالت أجراء تعديالت مبشروع قانون املالية، غري إثناء مناقشة قانون املالية ميكن للنوا  أو      

كان مستندا على تدابري   إذا إالالعامة  اإليراداتو ختفي  أصب على الزيادة يف النفقات العامة ن ال تنأاملقرتحة 
 2.مالية لتغطية زيادة النفقات املقرتحةتوفري مبالغ  أوالدولة  إيراداتهنا الزيادة يف ريمن ش

 

الشفوية  واألسئلة االستجوا ، واملتمثل يف ألعضائهاملخول  تكون عن طريق احلقف للربملان اآلنيةالرقابة  أما      
توجيه أي سؤال  بإمكاهنمالربملان  أعضاء أنمن الدستور على  522فقد نصت املادة  ،والكتابية وجلان التحقيق

 أقصاهجل أعضو يف احلكومة، حبيث يكون اجلوا  على السؤال الكتايب كتابيا خالل  أليكتايب  أوشفوي 
خبصو  االستجوا  والذي هو  أما. الشفوية فتكون يف جلسات اجمللس ئلةاألسعلى  اإلجابات أماثالثون يوما، 
 إطارحد الوزراء على تصرفات من التصرفات اليت تدخل يف أ أواحلكومة  إىلموجه من النوا   إنذارعبارة عن 

ملان الرب  أعضاء بإمكانمن الدستور اجلزائري على انه  522من املادة  األوىلعمل احلكومة، فقد نصت الفقرة 
  3.قضايا الساعة إحدىاستجوا  احلكومة يف 

 

جلانا للتحقيق واملراقبة يف أي  ريتنش أنفيما  رت الرقابة من طرف جلان التحقيق فيمكن لغرفيت الربملان  أما     
العام  اإلنفاق أوجهومن بينها القضايا ا اصة مبجاالت الرقابة املالية على  ،التحقيق يف قضية ما ألجلوقت 
 األمراستدعى  إذااحلكومة  أعضاءبع   أوحد أ إىلالغرفتني االستماع  إحدىتطلب من رئيس  أن مكاهناوبإ
 .ذلك

 

املوضوعة لدى الربملان بغرفتيه وتتمثل يف قانون  اآللياتيف العديد من  تتجسدف الرقابة الربملانية البعدية أما      
وفقا للمادة  فبالنسبة لقانون ضب  امليزانية .العامة، وملتمس الرقابة السنوية، وبيان السياسة ضب  امليزانية، والتقارير

ا عن االستعمال على التزام احلكومة بتقدي لكل غرفة برملانية عرضً تنرت  5991من التعديل الدستوي لعام  510
يت على قانون يتضمن قرها لكل سنة مالية وختتتم السنة املالية فيما  رت الربملان بالتصو ألالعتمادات املالية اليت 

 تسوية ميزانية السنة املالية املعنية، ويضب  هذا القانون هنائيا امليزانية العامة للدولة املنفذة، حيث حيدد املبالغ

 عن الناتج العجز أو الفائ  على واملشتمل املالية املعنية السنة نتائج حسا  ويقر والنفقات، لإليرادات النهائية

 عمليات تسيري ونتائج ا اصة للخزينة، احلسابات تنفيذ يف املثبتة والنتائج امليزانية، نفقاتو  بني إيرادات الفرق

 اللس تقرير واستنتاجات مالحظات امليزانية على ضب  قانون ملشروع الربملان أعضاء مناقشة وتنصب ،ا زينة

                                                   
1
 .من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 22المادة  
2
 .5991من دستور  515انظر المادة  
3
 .511-511: عدنان محسن ظاهر، مرجع سابق، ص صللمزيد انظر  
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نذ سنوات هو اختفاء هذا القانون الذي يعد ولكن املالحض م .املشروع بذلك امليزانية واملرفق بتنفيذ املتعلق احملاسبة
ملمارسة الربملان ومن ورائه جلنة املالية وامليزانية لدورها الرقايب على تنفيذ امليزانية، ومراقبة حساهبا  األساسيةالوسيلة 

تنفيذ  يل مراحلرقابة عملية تتناول تفاص إلجراءالكافية  واإلداريةاللجنة ال متلك الوسائل الفنية  أنا تامي باعتبار 
 1.ةامليزاني

 

الرقابة اليت ميارسها  إطاراجمللس الشعيب الوطب يتلقى العديد من التقارير يف ف فيما يتعلق بالتقارير السنوية أما     
السنوي لتنفيذ املخط  الوطب للتنمية، التقرير السنوي للجنة املركزية للصفقات  وتتمثل هذه التقارير يف التقرير

، التقرير السنوي للمفتشية العامة للمالية، تقارير اجملالس الشعبية الوالئية والبلدية املتعلقة بالرقابة، التقارير العمومية
التقرير السنوي السنوية عن نشاطات املؤسسات العمومية، تقارير الال عمل املؤسسات العمومية املتعلقة بالرقابة، 

 .جمللس احملاسبة
 

يقدم رئيس احلكومة  أنعلى تنرت  5991من دستور  12 ياسة العامة للحكومة فاملادةوبالنسبة لبيان الس     
اجمللس الشعيب الوطب، ويعقب هذا البيان مناقشة تتمركز حول برنامج عمل احلكومة  أمامبيان السياسة العامة 

على مسؤولية احلكومة  ينصب األخريوهذا . ملتمس رقابة أوبالتصويت بالثقة  إمااملصادق عليه وتنتهي املناقشة 
 مل تتم وإذامن النوا   1/2 بريغلبية، وتتم املوافقة عليه األقلمن النوا  على  5/1يوقع من طرف  أنوجيب 

 .رئيس اجلمهورية إىله يقدم رئيس احلكومة استقالته ياملصادقة عل
 

بلدي واجمللس الشعيب وتشمل رقابة كل من اجمللس الشعيب ال :الشعبية البلدية والوالئيةرقابة المجالس  -
فعند رئيس اجمللس الشعيب البلدي العام للبلدية، حتت سلطة  األمنييتوالها  الوالئي، فرقابة اجمللس الشعيب البلدي

من  أكتوبر 25اجمللس الشعيب البلدي للتصويت عليه قبل تاريا  أماممشروع امليزانية، يقدم هذا املشروع  إعداد
با  داخل نفس القسم، باستثناء االعتمادات املقيدة  إىلحتويالت من با   إجراء السنة املالية، وميكن للمجلس

ورئيس  ،2اإلجباريةكانت متوازنة وتنرت على النفقات   إذا إالوال ميكن املصادقة على امليزانية . بتخصيرت خا 
املالية وعرضه على اجمللس  للسنة اإلضافيةللبلدية عند هناية الفرتة  اإلدارياجمللس الشعيب البلدي مطالب باحلسا  

على كل حماضر املناقصات والصفقات العمومية عن طريق  األخريالشعيب البلدي للمصادقة، كما يصادق هذا 
 .على صرف املوارد املالية للبلدية وترشيد نفقاهتامداولته، وهبذا يكون له دور مهم يف الرقابة 

 

ملتقيات جهوية على  1 و  1050سنة اون مع وزارة املالية نظمت وزارة الداخلية بالتع أن إىل اإلشارةجتدر      
املتعلق بتعميم املراقب املايل على املستوى الوطب لتكوين رؤساء البلديات وتوضيح أهداف املرسوم اجلديد 

 طوة إىل ترمي هذه او  وتنفيذ الرقابة السابقة للنفقات اليت يلتزم هبا واملطبقة على ميزانية البلديات،البلديات، 
                                                   

1
مل اإلقليمية حول عدنان ظاهر، دور البرلمان في إعداد وإقرار ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة في الدول العربية، ورقة مقدمة ضمن ورشة الع 

، ص 1001تعزيز دور البرلمان في إعداد موازنة األمن والدفاع وفي الرقابة على المشتريات الدفاعية، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، بلجيكا، 

 .12-12:ص
2
 .1055من قانون البلدية لعام  511المادة  
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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

 

جند فيه تكريسا لضمانات  افإنن، 1051الوالية الصادر سنة لقانون طبقا ف أما رقابة اجمللس الشعيب الوالئي       
واخذ نسا  مداوالت اجمللس الشعيب الوالئي مواطن كان االطالع على حماضر أليا القانون يتيح هذ إذالرقابة، 
واملالية وجلان خمتصة يف التحقيق  جلان دائمة خاصة يف الال االقتصاد إنشاءللمجلس سلطة  أنكما   ،1منها

اجمللس توجيه سؤال كتايب  أعضاءعضو من  ألي، كما ميكن تصني يف هذا اجملالوالرقابة وكذا االستعانة خبرباء وخم
من  21املادة )املديريات غري املمركزة للدولة  رت نشاطه  أومسؤويل املصاحل  أومسؤول من مديري  أومدير  ألي

التوازن وجوبا، وبابا بابا بيتوىل اجمللس الشعيب الوالئي مسؤولية التصويت عن ميزانية الوالية ، كما (قانون الوالية
يف شكل فصول فرعية ومواد، كما يتخذ اجمللس الشعيب الوالئي مجيع  واإليراداتحبيث يكون توزيع النفقات 
من قانون  519املادة )عجز يقع يف ميزانية الوالية لضمان التوازن الصارم للميزانية  أيالتدابري الالزمة المتصا  

 (.الوالية
 

 02، وتنرت املادة أليفيتهاوبعدية نظرا  نيةآو رقابة قبلية  إىلختضع الصفقات العمومية : اترقابة لجان الصفق -
1055من قانون الصفقات العمومية لسنة 

جناعة الطلبات العمومية واالستعمال احلسن للمال نه لضمان أعلى  ،2
واملساواة يف معاملة املرشحني  تراعى يف الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية أنالعام جيب 
 .حكام املرسوم الرئاسيأضمن احرتام  اإلجراءاتوشفافية 
على ضرورة خضوع  551كدت املادة أبالرقابة على الصفقات  املتعلقو يف البا  ا امس من القانون و        

املادة  أما. تنفيذها وبعده وأثناء الصفقات العمومية اليت تربمها املصاحل املتعاقدة للرقابة قبل دخوهلا حيز التنفيذ،
الرقابة اليت ختضع هلا الصفقات تكون يف شكل رقابة داخلية وخارجية ورقابة  أنمن القانون فقد بينت  551
 .الوصاية

ومتارس الرقابة الداخلية يف مفهوم هذا املرسوم وفق النصو  اليت تتضمن تنظيم خمتلف املصاحل املتعاقدة وقوانينها 
الرقابة الداخلية حتد  جلنة  إطارويف  ،3القانونية املطبقة على الرقابة الداخلية باألحكامدون املساس  األساسية

 إطاريف  رظرفة لدى كل مصلحة متعاقدة، حيدد تشكيلتها مسؤول املصلحة املتعاقدة مبوجب مقر دائمة لفتح األ
ة لتقييم العروذ تتوىل مهمة حتليل كما حتد  لدى كل مصلحة متعاقدة جلنة دائم،املعمول هبا اإلجراءات
 .وبدائل العروذ عند االقتضاءالعروذ، 

                                                   
1
الصادر بتاريخ  51تعلق بالوالية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد والم 1051فيفري  15المؤرخ في  01-51من القانون  21المادة  

 : ، ص1051فيرفي  19
2

 .والمتمم المعدل العمومية، الصفقات تنظيم يتضمن -2010 سنة توبركأ 7 الموافق 1431 عام شوال 28 في المؤرخ 121- 10 رقم رئاسي مرسوم
3
 .1055ة من قانون الصفقات العمومي 510المادة  
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التحقق من ب فهي تتعلقمن قانون الصفقات  511 العمومية وطبقا للمادة الرقابة ا ارجية على الصفقات أما
ابقة التزام التحقق من مط إىلمطابقة الصفقات املعروضة للتشريع والتنظيم املعمول به، كما ترمي هذه الرقابة 

فهي ترمي  رقابة الوصاية اليت متارسها السلطة الوصية،وخبصو   ،بكيفية نظاميةاملصلحة املتعاقدة للعمل املربمج 
كد من كون العملية اليت هي ريالفعالية واالقتصاد، والت ألهدافللتحقق من مطابقة الصفقات اليت تربمها املصلحة 

 .املرسومة للقطاع واألسبقياتمج الربا إطارموضوع الصفقة تدخل فعال يف 
للصفقات تكلف بالرقابة القبلية، وحيدد مسؤول اهليئة  عن هيئات الرقابة فكل مصلحة متعاقدة حتد  جلنة أما    

الوطنية املستقلة تشكيلة جلنة الصفقات املوضوعة لدى املؤسسة املعنية، وتكون اختصاصات هذه اللجنة وقواعد 
خبصو  الرقابة القبلية ا ارجية  أما ،ليها خبصو  اللجنة الوزارية للصفقاتعملها هي تلك املنصو  ع

   1.وصالحيتهالصفقات وزارة الدفاع الوطب فتقوم هبا جلنة موضوعة من طرف وزارة الدفاع حتدد تشكيلتها 
 
 

 .تقييم السياسة الرقابية على النفقات العامة ومتطلبات إحكامها : اـ  ثاني
جندها متنوعة ومتعددة ما  فإنناالعامة يف اجلزائر  الرقابة على النفقات لياتآو وسائل أجهزة و  إىلما نظرنا  إذا   

نه هناك العديد من النقائرت والعيو  أ إالارجية، ورقابية قبلية وانية وبعدية، ورغم هذا التنوع خبني رقابة داخلية و 
الذي يتطلب اختاذ تدابري  األمرلعام واختالسه، الفساد وهدر املال ا يف استمرارما تسبب  اليت متيزها، وهو

 .عليهلتعزيز هذه الرقابة كي تسهم فعال يف احلفاظ  استعجاليه
 

 .تقييم السياسة الرقابية  -1
تكاد تكون رقابة على احلسابات، دون الرتكيز على  أهناوجه الرقابة على املال العام يف اجلزائر أغلب أما مييز       
التحقق كن فق  من املنفقة، بل متً  األموال، وبالتايل ال ميكن من خالهلا ضمان كفاءة وفعالية الاألمو  إنفاقمردود 
 أوجهعلى  األخرىميكن تسجيل بع  النقائرت كما ،ال أواملبالغ املرصودة قد صرفت يف اجملال املخصرت هلا  أن

 :واليت  صرها فيما يلي الرقابة يف اجلزائر
 

ن الدور الفعال للربملان يف الرقابة على النفقات الموعة من النقائرت حتد مهناك : يةالبرلمانبالنسبة للرقابة   - أ
 :يفهاألعل 

االطالع على خمتلف  من خالهلا يتم اء املعلومات اليت فمن است الربملان الكفيلة بتمكني اآللياتغيا   -
  .أوجه صرف املال العام وحسن توظيفه

                                                   
1
 .من قانون الصفقات العمومية 511-521للمزيد من التفاصيل حول رقابة لجان الصفقات انظر المواد من  



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

 

 
112 

وال   الية وامليزانية ينات هبا مسؤولية مجيع املسائل املتعلقة بامليزانيةجلنة امل جود جلنة برملانية واحدة وهيو  -
الذي يتناىف مع طبيعة هذه اللجنة الذي يتطلب عمل  األمر، وهو أخرىجلان  أليدوار أ أيتعطى 

 .مراجعة جيدة ملشروع قانون امليزانية قبل عرضه على الربملان ألجلتشاركي واسع 

مل يصادق عليه الربملان،  إذاقانون املالية بقوة القانون يف حالة ما  إصدارحية متتع رئيس اجلمهورية بصال -
 .الذي ينقرت من جدوى مصادقة الربملان األمروهو 

عدم مشول الرقابة التشريعية حلسابات التخصيرت ا ا ، ويف املقابل زيادة عدد هذه احلسابات،  ا قد  -
وجود حوايل ستني صندوق خا  معظمها  ول من  إىلتشري  فاألرقام ،يسيء استخدامها مستقبال

 1.رقابة من الربملان أليا زينة العمومية وهي ال ختضع 

تنفيذ  أوتنصيب جلان التحقيق من طرف الربملان ملراقبة تنفيذ امليزانية  نقرت ويف بع  األحيان غيا  -
تنفيذ  أثناءنعدام الرقابة الربملانية مراقبة ما يتعلق باالقتصاد واملالية، وهذا ما يؤكد ا أوالنفقات العامة 

 .املوازنة

 األمراحلكومة، وهو  ألعضاءاحلضور الكبري  أمامالغيا  املتكرر للعديد من النوا  يف جلسات اجمللس،  -
 .الذي يتناىف ودعم املساءلة الربملانية

املنتمية  األغلبيةثلون مي ألهنما حاليا حتت قبة الربملان يساندون احلكومة نظرً  ناملوجوديالنوا   أغلبية -
باملناقشة السطحية  أصحاهبااملعارضة فهي متثل نسبة قليلة فق  عادة ما يكتفي  أماالتحالف،  ألحزا 

 .آيلالذي جيعل املصادقة على قانون املالية يتم بشكل  األمر، وهو ملشروع امليزانية

 ملتقييزم احلكومة بعرضه تنية الذي تلامليزا ضب يف قانون  أساساعدم تفعيل الرقابة البعدية واملتمثلة  -
عدم مباالة  إىلوتقدير مدى فعالية الرتخيرت املايل ومقارنته مبا مت اجنازه فعال، ويعود السبب يف ذلك 

القانوين الذي  األساسللحكومة بعرضه، وهو ما يفقدهم  إلزامهمالربملان هبذا القانون، وعدم  أعضاء
وحىت لو قدم هذا  ،لإليراداتزيادهتا، ونفس الشيء بالنسبة  أو يطالبون بتخفي  النفقات أساسهعلى 

 .احلكومي اإلنفاقتقدير ملدى كفاءة  أيمن  خال  القانون فانه 

لة طر  الثقة من ريمس إمكانيةاستجوا  الربملان للحكومة فان الدستور اجلزائري مل يعتمد  فيما  رت -
 آليةمن دول العامل، ما جيعل االستجوا  الرد  موجود يف كثري احلكومة عن طريق االستجوا  مثلما هو

ويف حالة عدم  ،2لتحريك احلوار والنقاإ بني الربملان واحلكومة، ووسيلة لالستيضا  ومجع املعلومات
 .تتشكل جلنة حتقيق خبصو  ذلك فإهنااقتناع الربملان 

 أن األول: العام وذلك لسببنيحمدودة للرقابة على املال  آليةالشفهي  أوالكتايب  سواءالسؤال  آليةتبقى  -
املنتمني لدائرهتم االنتخابية  املواطننيالموعة من  أوالنوا  عادة ما تتمحور حول قضايا خترت مواطن  أسئلة

                                                   
1
 : على الموقع 09:، ص1050تقرير عن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، " سوء المعيشة" ، الجزائراإلنسانالفديرالية الدولية لحقوق  

www.fidh.org   
2
 .52:، بيروت، ص1009محمد مالكي، ورشة عمل نحو تعزيز الدور الرقابي للبرلمانات العربية، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، أكتوبر  

http://www.fidh.org/


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

 

 
112 

، األجورمثال انشغاالت املواطنني حول السكن، ) األوىليكون الغرذ منها حتقيق مصلحتهم بالدرجة 
نشغاالت العامة كطرق صرف املال العام وانتشار التبذير والفساد، تكون بعيدة عن اال أهنا، حيث ...(املياه،

فعاليتها حيث انه اكتفى يف نرت القانون على  األسئلةاملشرع اجلزائري افقد  أنوالسبب الثاين  ،وسوء التسري
ون الكثري منهم يتهرب أصبححيث  باإلجابةاملناقشة والتعقيب من طرف عضو الربملان، ومل يلزم عضو احلكومة 

استجوا   إىلاليت تسمح بتحويل السؤال  األخرىحبجة عدم االختصا ، على عكس بع  تشريعات الدول 
 .عضو احلكومة بإجابةعدم اقتناع النائب  أوحالة عدم الرد يف 

 

يف  بالرغم من املهام الكبرية اليت يقوم هبا اللس احملاسبة: بالنسبة للرقابة التي يقوم بها مجلس المحاسبة  - ب
يتضمن تقرير كل سنة  بإعدادالعامة للدولة وحسن استخدامها وتدبريها، وانتهاء هذه الرقابة  األموالابة على الرق

رئيس اجلمهورية،  إىليرسله  اجمللس هذا التقرير املعاينات واملالحظات والتقييمات النامجة عن أشغال حتريات
-5991و تقرير  5991ويفا تقرير  إنشائهرين فق  منذ نه اصدر تقريأ إال ،اهليئة التشريعية إىلويرسل نسخة منه 

سنة عليه  أجريتاليت  األخريةالتعديالت من خالل  أريدويدل هذا على عدم فاعلية هذا اجلهاز، الذي . 5991
 .اقد اوحيي األولمن جديد كما صر  به الوزير  إحيائه إعادةإىل   1050

 

 أوتكون رقابية على احلسابات فق   أن إالال تعدو : رة الماليةتقوم بها مصالح وزا بالنسبة للرقابة التي -ت
كانت هذه   إذااملخصصة له دون معرفة ما  األوجهاملبلغ قد صرف يف  أنكد فيها من ريمراجعة للحسابات يتم الت

كما   ،لعاما اإلنفاقملرجو منها، وبالتايل ال ميكن من خالهلا قياس كفاءة وفعالية املوارد املنفقة قد حققت اهلدف ا
اجلمهورية ووزارة الدفاع واجمللس الشعيب الوطب، وبع  املؤسسات  رئاسةرقابة املفتشية العامة للمالية ال تشمل  أن

 .العمومية االقتصادية كسوناطراك
 

 دمعتعرف  األخريةالعام  يف اجلزائر، فان هذه  اإلنفاقالرقابة على  أوجههلذه النقائرت اليت تشو   باإلضافة      
  اإلنفاق أوله دور مهم وفعال يف الرقابة على املال العام سواء يف جانب التحصيل  والذياجملتمع املدين  إشراك
العام، ولو  اإلنفاقيساهم يف ترشيد  أنيف فصلنا الثاين من هذا البحث كيف ميكن للمجتمع املدين  رأيناوقد 
من طرف بسبب هتميشه  اإلنفاقصفة رقابية على  برييتمتع  ينه الأنالحض  فإننااجملتمع املدين اجلزائري  إىلنظرنا 

 .السلطات يف  ارسة مثل هذه املهام
 

 .الوظيفة الرقابية تعزيز آليات  -2
كبرية نظرا للدور الذي تؤديه يف احلفاظ على املال العام وتوجيهه  و وجهته   أيفيةتكتسي العملية الرقابية    

تدعم  أنبع  التصورات اليت من املمكن  إعطاء، وهلذا ميكن اإلنفاق الصحيحة ما يسمح بتحقيق الرشادة يف
 .الرقابة

 .التابعني هلا واألعوانضرورة استقاللية اهليئات الرقابية املختلفة  -
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العامة وتوفري معايري دولية  األموالالتدقيق على  إجراءاتاعتماد املعايري الدولية للرقابة املالية كمرجعية يف   -
الواجب التقيد هبا من قبل  األداءالية للمحاسبة واملساءلة كمعايري السلوك الوظيفي، ومعايري للرقابة امل

وحدات الرقابة املالية يف الدوائر والوحدات احلكومية واملدققني العاملني يف هذه الوحدات واالنتقال من 
العامة من  األموالافظة على الرقابة احلقيقية بشكل ميكن من احمل إىلالرقابة الشكلية للمعامالت املالية 

واالستفادة القصوى من املوجودات واملوارد  األمثلاالختالس وحتقيق االستخدام  أوالتالعب والتزوير 
 .العامة املتاحة

بلوغ  جلأمن جهود اجلميع وعلى خمتلف األصعدة وعلى مجيع مستويات صنع القرار،  تضافر ضرورة  -
 .يظل رهن التعاون والتنسيق بني مؤسسات الدولة والذي اإلنفاقد هدف احلفاظ على املال العام وترشي

 اآللياتبقيت حربا على ورق، وكذا ضرورة تفعيل بع   إنشائهاوجو  تفعيل بع  اهليئات اليت منذ  -
 .وااللتزام هبا على غرار قانون ضب  امليزانية

 اإلعالملوسائل إعطاء احلرية ينبغي  اإلطار، ويف هذا اجملتمع املدين يف الرقابة على املال العام إشراكضرورة   -
ومتكينها من الوصول إىل املعلومات ومنح احلصانة للصحفيني للقيام بدورهم يف نشر املعلومات وعمل 

 .التحقيقات اليت تكشف عن قضايا الفساد ومرتكبيها

دي الكلي واإلطار العام للموازنة تعزيز دور جلنة املالية وامليزانية يف اختاذ القرارات املتعلقة باإلطار االقتصا  -
 .واملصادقة على سقوف املوازنة يف بداية عملية إعداد املوازنة

ضرورة االلتزام بالشفافية املالية، عن طريق نشر كل ما يتعلق بصرف املال العام من حيث القيمة والوجهة   -
ى صرف املوارد املالية ة ومواطنني من بس  رقابتهم عللحىت يتسً للمجتمع املدين من هيئات مستق

 .للدولة

واحملاسبني العموميني واملفتشني وغريهم من املكلفني بالرقابة عن  املالينييتم اختيار املراقبني  أنضرورة   -
 . طريق الكفاءة والنزاهة واالختصا  يف امليدان، وليس عن طريق احملسوبية واحملاباة والوالء

ضيات القوانني ذات الصلة بالرقابة واضحة وغري مبهمة يف لغتها الدستورية ومقت األحكامتكون  أنضرورة   -
 والتدقيق، درءا للجوء غري املعقول للتفسري والتريويل واإلحاطةن تتسم بالشمولية أودقيقة يف تعابريها، و 

تتسم بالليونة وعدم  أنكما ينبغي   ،1ةالذي غالبا ما ميارس بشكل غري سليم من قبل السلطة التنفيذي
 5991نائب طبقا لدستور  20مثلما هو بالنسبة لالستجوا  يف اجلزائر الذي يتطلب توقيع  اإلعجاز

يوافق عليه  أن، وملتمس الرقابة الذي يشرتت حىت يكون هنائيا 5919نوا  يف دستور  1بعدما كان 
 .اجمللس وهي نسبة مشددة أعضاءثلثي 

سمح باكتشاف ا روقات املوجودة يف تسيري ت األخريةضرورة وجود معارضة حقيقة يف الربملان الن هذه  -
 .، وتساهم يف تفادي وقوعهاالدولة أموال

                                                   
1
 .11:أمحمد مالكي، مرجع سابق، ص 
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تعزيز مستوى املعرفة لدى أعضاء اللس النوا  بدورهم الرقايب يف اجلانب املايل وتدريب املوظفني   -
جمللس املساعدين يف اللس النوا  لتحسني مستوى الدعم املهب الذي يقدم للجنة املالية وامليزانية با

 .الشعيب الوطب

تزويد اللس النوا  مبراجعة فصلية ونصف سنوية حول تنفيذ املوازنة وحتديد أسبا  الزيادة والنقرت عن   -
 .تقديرات واعتمادات املوازنة

مراقبتها  وإمكانيةيف املوازنة،  األخرىمراجعة صناديق التخصيرت ا ا  وإلغاء غري الضروري منها ودمج  -
 .من طرف نوا  الشعب

دميقراطية اليت تعد عامال غائبا يف خمتلف الربملانات اليت شغلت الفرتات الضرورة توفر ثقافة سياسة   -
 وإمناالتشريعية يف اجلزائر نظرا الن الفوز مبقعد حتت قبة الربملان ال يكون بالكفاءة واملستوى الدراسي 

 . ضيقةباالنتماءات احلزبية، واملال، واحملسوبية واحملاباة واملصاحل ال

 .إعداد برامج تدريبية للمسئولني املاليني واحملاسبني واملراجعني الداخليني يف كافة اجلهات التابعة للدولة  -

لالطالع من  وإتاحتهوضع نظام معلومات للصفقات يشمل مجيع املعطيات واإلجراءات ا اصة هبا،  -
والكفاءة وتفعيل الرقابة على اإلنفاق  وغريها لضمان املزيد من الشفافية اإلعالمووسائل  املواطننيطرف 

 .والتريكد من االلتزام برينظمة الشراء

 .تفعيل دور اجملالس احمللية للقيام برفع التقارير و ارسة دورها الرقايب باإلضافة إىل تعزيز إجراءات املساءلة  -

راءات عمليات مراجعة كافة اإلجراءات احملاسبية وتبسيطها وزيادة مستوى الشفافية وتقليل عدد إج  -
 .التريشري

تكوين العنصر البشري، واالعتماد على ينبغي  اإلطار، ويف هذا تعزيز دور وفعالية املراجعة الداخلية -
متكن من  ارسة آليات الرقابة والتحري للقضاء على  أساسيةوسيلة  اليت تعدالكفاءات والقدرات العلمية 

  .وزات اليت متس باملال العام أو توجيهه يف غري حملهمجيع املمارسات الالمسوؤلة وبس  اليد على التجا

الرقابية األنظمة  ترسيا مفاهيم ومبادئ الشفافية واإلفصا  واملساءلة واإلسهام يف تطوير وحتديثضرورة   -
رفع كفاية األداء يف أجهزة الدولة  املالية واحملاسبية إضافة إىل تقدي احللول العملية واملقرتحات الرامية إىلو 
 .حتقيق االنضبات املايل واإلداريو 

هبدف رفع مستويات  االستفادة من قدرات املنظمات الدولية واإلقليمية املختصة مبجاالت الرقابة واملتابعة -
 .هبيئاتنا الرقابية الشفافية والنزاهةو  األداء

ابة واملراجعة اليت الرقابة لتصبح تتم بطريقة الكرتونية، وتفادي طرق الرق وأدوات أجهزةالعمل على حتديث   -
 .واليت تتطلب وقت طويل للمراجعة واألوراقتتم عن طريق الوثائق 
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العمل على تريسيس مكاتب خمتصة لدراسة املوازنة على مستوى الربملان، مكونة من موظفني دائمني من   -
عدم قدرة مجيع النوا  مناقشة  إىلوباحثني وذوي االختصا ، والسبب يف ذلك يعود  أكادمييني

  1.املال العام وكيفية مجعه إنفاقملراقبة جيدة للربملان على  أساساوازنات لعدم االختصا ، ما يوفر امل

 .العامة للدولة األموالدارة وتسيير إدعم الشفافية والنزاهة في : المطلب الثالث
لنزاهة، وتبدأ هذه العامة للدولة بالشفافية وا األموال إدارةاحلكومي ضرورة أن تتسم  اإلنفاقيتطلب ترشيد   

 تسيري األموال العامةالعملية إنطالقا من املوازنة العامة للدولة اليت تشكل أداة حيوية وحامسة يف ضمان شفافية 
تتحلى هذه السياسة  أنالذي يتطلب ضرورة  األمرحجم استخدام املوارد املالية للدولة،  يفتؤثر مباشرة  كما

 .كفاءة  بريكثرى موارد الدولة وقايتها من اهلدر والتبذير واستخدامها احلفاظ عل ألجلبالشفافية والنزاهة 
 

 .نظمة الميزانية في الجزائرأعصرنة  ألجلالمتخذة  اإلجراءات: أوال

على  األخريةمن أجل تنفيذ سياسات اقتصادية سليمة وشفافة وقابلة للتقدير من قبل احلكومة، عكفت هذه     
 :نذكر اإلصال املسجلة يف هذا  األنشطة أهمامليزانية، ومن بني  أنظمة عصرنة إىلهتدف  إصالحاتتنفيذ 

مليزانية الدولة من خالل وضع  اآللية، تنفيذ، حماسبة، مراقبة، ومتابعة واملعاجلة إعداد ألنظمةمراجعة كاملة  -
وس  للنفقات على املدى املت إطار، ووضع 2حتقيق نتائج اجيابية إلزاميةميزانية لسنوات عديدة مع 

(CDMT ) االقتصاد  إسقاطاتوالنفقات لكل قطاع ويضمن االنسجام بني  اإليرادات أهدافحيدد
ويف هذا الشرين مت املصادقة على مشروع قانون تنظيمي متعلق بقوانني املالية يف  ،الكلي وحتضري امليزانية
 اآلنته، ولكن حلد ، بغرذ عرضه على اهليئات التشريعية ملناقش1001مارس  51اللس احلكومة بتاريا 
 . مل يرى النور هذا القانون

خذ التوجهات اجلديدة ريت لإلنفاقالعام من خالل صياغة دورة جديدة  اإلنفاقهيكلة عملية تنفيذ  إعادة -
نظام تنفيذي جديد للميزانية يصدق الموع تدفقات التسيري الناتج  إصدارحيث مت  ،للميزانية يف االعتبار
الوصف املفصل للعمليات، توزيع ادوار املشرفني على النفقات ) النفقات  اءاتلإلجر عن النظام وحمددا 

 (.بالدفع ومراقبني ماليني وحماسبني أمرينمن 

، وحتسني عرذ امليزانية (األداءمقدرة مبؤشرات )وضع موازنة متعددة السنوات ترتكز على النتائج احملرزة  -
 .يزانيةونشرها من خالل وضع برامج معلوماتية لتحضري امل

 .العام ومعاجلتها للتسريع يف عملية الدفع اإلنفاقتبسي  دورة تنفيذ  -

                                                   
1

 .25:بيروت، صبرلمانيون عرب ضد الفساد، دليل البرلماني العربي للرقابة المالية،  منظمة
2
 .والنقلتم تحقيق تجربة رائدة في إعداد ميزانية متعددة السنوات بمشاركة خمس وزارات وهي المالية، الصحة، األشغال العمومية، التعليم العالي  
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 إدارةمت خلق  اإلطارامليزانية واحملاسبة على مستوى املعلوماتية، ويف هذا  وإدماجحتسني نوعية املراقبة  -
مكلفة ( 1001نوفمرب  11مرسوم )امليزانية يف النظام اهليكلي اجلديد لوزارة املالية  بإصال مكلفة 

 .اآليل لإلعالمخصوصا بتنفيذ خمط  عام 

امليزانية، حيث مت عرذ  إلعدادبرنامج معلومايت  إنشاءتعزيز الشفافية ونشر املعلومات املتعلقة بامليزانية مت  وألجل
وكالة  إنشاءوزارة املالية، كما مت  إطاراتمن طرف مصمم الربنامج حبضور  1001هذا الربنامج يف مارس 

ية للمالية العامة مكلفة بتصميم وتنسيق ونشر النظم املعلوماتية خاصة امليزانية اجلديدة، واملالية والنظام معلومات
 1.احملاسيب للدولة

 

امليزانية  أنظمةجل حتديث وعصرنة أاليت تبنتها وزارة املالية من  اإلصالحاتجل  أن إىل اإلطارونشري يف هذا      
مدير ، حسبنا صر  به 1051تدخل حيز التنفيذ سنة  أن، ومن املنتظر اآلند شفافية، مل تتم حل أكثروجعلها 

حول  على هامش منتدى نظمه مكتب فرنسي ملراجعة احلسابات، حتديث أنظمة امليزانية باملديرية العامة للميزانية
هم ألن امليزانية هذا اإلصال  م أن أوضححيث  ،1009يف فيفري  املالية كري جودي إصال  امليزانية وحضره وزير

فق  بتزويد املؤسسات  االكتفاءواشرتات النتائج بدل  ستتغري حبيث سيكون هناك توجه أكرب  و إجناز الربامج
 .باملوارد كما جيري حاليا

 

 .واقع الشفافية في الموازنة العامة للدولة: اـ  ثاني

منهجي سليم  بريسلو ازنة و علقة باملتمات املالية املعلو ملعن كافة ا فصا اإلاملوازنة تعب  إعدادالشفافية يف  إن      
يكون نشر املعلومات ا اصة باملوازنة التزاما قانونيا على احلكومة وحتدد فيه  أنالوقت املناسب، حبيث جيب  ويف

توقيت النشر ومدى تفصيله، وتعد الشفافية يف خمتلف مراحل امليزانية من العوامل الرئيسية اليت متكن اللس 
مقدار الشفافية اليت تتسم هبا امليزانية  أصبحعب واملواطنني بوجه عام من مراقبة احلكومة وحماسبتها، وهلذا الش

 العام اإلنفاقوكفاءة  إدارةا وحسن املالية العامة عمومً  إدارةللحكم على حسن  األساسيةاملعايري  إحدىالعامة 
 . على وجه ا صو 

، و املتعلق بقوانني املالية املرجع الرئيسي للمالية 1/1/78482املؤرخ يف  71-48م ويف اجلزائر يعترب القانون رق     
العامة يف اجلزائر، إذ حدد هذا القانون ماهية املوازنة العامة للدولة من حيث مفهومها مكوناهتا، مراحل إعدادها  

يف شكل قانون مالية يتم املصادقة  خالل تقدميها منوتنفيذها، كما أنه أضفى صبغة قانونية على املوازنة العامة 
 .التشريعيةعليه سنويا من طرف اهليئة 

 مواردفإن قانون املالية يقر ويرخرت بالنسبة لكل سنة مدنية المل  51-12من القانون  02ووفقا للمادة     
 ط  اإلمنائي السنويالدولة و أعبائها، وكذا الوسائل املالية األخرى املخصصة لتسيري املرافق العمومية وتنفيذ املخ

                                                   
خ  08 - 94  رقم  تنفيذي  مرسوم 1  ومهامها العمومية وتنظيمها  للمالية  اآللي  اإلعالم  وكالة  يتضمن إنشاء  2008 سنة  مارس 10    في  مؤر 

 .51: ، ص1001مارس  51المؤرخة في  52الجريدة الرسمية العدد  . وسيرها 

 . 5912جويلية  50الصادرة بتاريخ   11الجريدة الرسمية  عدد  ، ، المتعلق بقوانين المالية 5912جويلية  1المؤرخ في  51 – 12: قانون رقم 2



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

 

 
119 

كما أن اهلدف من إعداد قانون املالية يتمثل يف حتديد طبيعة املوارد واألعباء املالية للدولة ومبلغها وختصيصها يف 
كما  ، 1املتعددة السنوات والسنوية واالجتماعيةإطار التوازنات العامة املسطرة يف خمططات التنمية اإلقتصادية 

 .قانون املالية السنوي وقانون املالية التكميلي واملعدل وضب  امليزانية يشمل قانون املالية كل من
 

معرفررة واقررع الشررفافية يف املوازنررة العامررة يف اجلزائررر فانرره هنرراك عرردة حمرراور لدراسررة مقرردار الشررفافية الرريت  أردنررامررا  إذا و
 :تتمتع هبا امليزانية العامة وهي كالتايل

الررديون  أعبراء أوالنفقررات  أو براإليراداتة يف امليزانيررة سرواء تعلرق ذلررك تفاصريل البيانرات واملعلومررات املقدمر -
، واملعلومرات يقصرد هبرا تلرك الريت ميكرن للجمهرور احلصرول عليهرا وحررىت األخررىاملهمرة  األمروروغريهرا مرن 
 .امليزانية إصداراجلهة املخولة هلا  إىلطلب مقدم من طرفه  األمروان تطلب 

 .ورصد والرقابة على امليزانية دادإعمدى مشاركة املواطنني يف  -

 .احلسابات ا تامية وتقدميها للربملان ملناقشتها بإعدادمدى االلتزام احلكومي  -
جنده  فإننا (IBP )الشراكة يف املوازنات الدوليةمؤسسة والذي يصدر عن  ما نظرنا ملؤشر الشفافية يف املوازنة وإذا

 :يلي مايقيس وضع الدولة من حيث 
، بع  املعلومات للمواطنني -معلومات هامة –ومات املنشورة سواء كانت معلومات واسعة كمية املعل -
 .، نادرا ما تنشر معلومات-من املعلومات األدىناحلد  –

احلكومي مثل عدد  اإلنفاقمعلومات غري مالية عن برامج  إىلطبيعة املعلومات، فيتم تقسيم املعلومات  -
ال  أوثلثي الربامج  أوكانت املعلومات املنشورة مفصلة عن كل الربامج   ذاإمن بع  الربامج، وما  ناملستفيدي

 .توجد معلومات

مشروع قانون –تصريح ما قبل امليزانية : للجمهور، وتشمل وإتاحتهاالوثائق ذات الصلة وكيفية نشرها  -
 .-قانون ضب  امليزانية–ة ، التقارير النهائي-تقرير منتصف السنة–،  قانون املالية، تقارير خالل العام -املالية

الوقت الذي تتيحه السلطة التنفيذية للربملان ملناقشة مشروع قانون املالية، وهنا توجد عدة معايري تتمثل يف  -
، اقل من األقلعلى  أسابيعالسنة املالية، قبل ستة  أمن بد أشهرقبل ثالثة )الوقت املتا  للمناقشة داخل الربملان 

 (.وازنة للربملان قبل العمل هبا، ال تعرذ املأسابيعستة 

فق ، بلدان تعقد عدد  اإلداريةبلدان تعقد جلسات عامة مكثفة، بلدان تعقد جلسات عامة للهيئات    -
 .حمدود من جلسات االستماع، بلدان ال تعقد جلسات استماع

 أوشهر  51، بعد اقل من هناية السنة املالية أو أشهربعد ستة )توقيت نشر احلسابات ا تامية للمراجعة   -
 (شهرا 12من  أكثرشهر،  12 إىلشهر  51، من أشهرمن ستة  أكثراقل ولكن 

 (إقالتهميكن هلا  ، الإقالتهنعم ميكن ) مراجع احلسابات  إقالةالسلطة التنفيذية من  إمكانيةمدى  -

                                                   
 .، نفس المرجع السابق 51 -12لمادة األولى من القانون ا 1



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

 

 
110 

 (.اللس الشعب، غريه) اجلهة اليت تقوم باعتماد احلسا  ا تامي  أوالشخرت  -
 

يقوم  للرأيول دليل يف هذا اجملال استنادا الستطالعات أمؤشر شفافية املوازنة باعتباره  أيفيةيت ريلق تمن هذا املنط
خرباء حمليون، فاملوازنة املفتوحة هي مسح مستقل ومقارن لشفافية املوازنة ومصداقيتها يف دول العامل، اجري  هبا
والذي  5991سس سنة ريالذي ت( IBP)يل ، يشرف عليها مشروع شراكة املوازنة الدو 1001مسح سنة  أول

شفافية  أكثراملوازنة  أنظمةتعزيز  وتطوير مشاركة اجملتمع املدين يف عملية املوازنة، من اجل جعل  إىليهدف 
 .تلبية الحتياجات الفقراء وذوي الدخل احملدود وأكثرومصداقية، 

رت هذا املؤشر الموع عالمات لكل دولة و ص( OBI)يصدر عن املسح كل سنتني مؤشر املوازنة املفتوحة     
اجلمهور  أنمسح املوازنة من افرتاذ  ويبدأ. حجم املعلومات اليت توفرها للجمهور خالل عملية املوازنة إىلاستنادا 

العامة، ويستند املسح  األموالاملعلومات املتعلقة بالكيفية اليت يتم هبا ختصيرت واستخدام  إىلله احلق يف الوصول 
من كوادر الوكاالت  أومن كوهنم مسؤولني حكوميني  أكثريقوم هبا خرباء مستقلون من اجملتمع املدين،  ا أحب إىل

 .القياس اليت مت ذكرها سابقا أدواتاملا ة، ويركز 
الموعة فرعية تتكون من  إجابات، يقوم على نقطة 500 إىل 0يعطي مؤشر املوازنة املفتوحة الموعا للدول من     
على مدى توفر مثانية من وثائق املوازنة  األسئلةوتركز هذه  ،1سؤاال يضمها االستبيان 512من بني سؤاال  95

 إىل 500-15واملعلومات اليت يتضمنها، ويشري اجملموع من ( مع تركيز رئيسي على وثيقة مشروع املوازنة)الرئيسية 
تقدي معلومات هامة  إىل 10-15اجملموع من  الدولة املعنية تقدم معلومات شاملة يف وثائق موازنتها، ويشري أن
من املعلومات  اديندي حد قت إىليشري  20-15تقدي معلومات قليلة، ومن  إىلفيشري  10-25اجملموع من  أما

 .اإلطالقعدم تقدي معلومات على  أوتقدي معلومات شحيحة  إىليشري  10-0ومن 
، ويوضح لنا اجلدول  دولة 92مشل  1050و دولة 11فضم  1001مسح  أمادولة  19، 1001مشل مسح وقد 

 .التايل العالمات املمنوحة للجزائر خالل هذه السنوات
 

 .مؤشر الموازنة المفتوحة في الجزائر(: 23-4)الجدول رقم 
 1001 1001 1050 

 1 1 0 قيمة املؤشر

 19/92 19/11 / الرتبة 

Source: the international budget partnership, open budget index , 2006,2008,2010.  
 

عدم توفر املعلومات حول امليزانية  أواجلزائر تصنف ضمن الفئة اليت تتميز بقلة  أنمن خالل اجلدول نالحض     
 أحد وهو جانب كل السعودية والعراق إىل األخريةترتب دائما يف املراتب  أهنا، كما (ال معلومات أوشحيحة )

 الدراسة مشلتها اليت العربية الدول أو/و األفريقية الدول يف ولنبقى املقارنة، سبيل فعلى لعامل،ا يف املعدالت أدىن

                                                   
1
 .11/50/1055تاريخ االطالع        www.openbudgetindex.org    : للمزيد حول االستبيان انظر الموقع  

http://www.openbudgetindex.org/
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 وبوتسوانا على 100 من نقطة 43 على ومصر ، 100من 27 الموع على املغر  حتصل ،1001سنة  نفسها

املعلومات  إىلالوصول اجلمهور اجلزائري ال يتمتع حبق  أنوهو ما يعب وفق هذا املؤشر ، 500ن م نقطة  62
 اإلنفاقالذي يشجع على  األمرالشاملة ويف الوقت املناسب، والالزمة للمشاركة وبشكل فعال يف عملية املوازنة، 

رات داجلمهور، ويؤثر بشكل سليب على املبا أولوياتالفاسد وغري املتناسب، واملنطوي على اهلدر، والذي ال يليب 
 .جهة نظر القائمني على حسا  هذا املؤشرمكافحة الفقر من و  إىلاهلادفة 

 

 :يلي ما إىل تدين هذا املؤشر يف اجلزائر أسبا وترجع     
قانون ينظم حرية  توفرعدم  إىل أساسامجاهريي على وضع املوازنات والذي يعود  إشرافعدم وجود  -

 .حلصول على املعلوماتالدستور اجلزائري اقر حبق املواطن يف ا أناحلصول على املعلومات، على الرغم من 
للميزانية فان ما هو مسمو  به للجمهور مشاهدة اجللسات العلنية ملناقشة قانون  األربعةخالل املراحل ف

مشروع  إعدادالذي حيرمه من حقهم يف االطالع على كيفية  األمراملالية على شاشات التلفاز، وهو 
اليت عادة ما تثقل كاهل املواطن بفعل  اإليراداتادر ، ومصاألولوياتامليزانية، وكيفية توزيع النفقات حسب 

 إشرافوجود مؤسسات كل هذا يف ظل . من الرقابة على تنفيذ امليزانية أيضاالضرائب املفروضة، وحرمانه 
ممثلي الشعب يف الربملان ال يعلمون الكثري ضعيفة، حيث تتمتع اهليئات التشريعية بصالحيات حمدودة، ف

من صالحيات السلطة التنفيذية وهناك جلنة  اإلعدادمهمة  أنبل عرضه عليهم، ذلك عن مشروع القانون ق
احلكومة ملناقشتهم  أعضاءواحدة وهي جلنة املالية وامليزانية على مستوى اجمللس الشعيب الوطب جتتمع مع 

عرفتها وهلا سلطة حمدودة يف التعديل نظرا لعدم م. كل وزارة  وإيراداتحول تقديراهتم خبصو  نفقات 
لغيا  قانون تسوية املوازنة الذي  وأيضاتلك التقديرات على مستوى كل وزارة،  إجراءبظروف وكيفيات 
 .والنفقات باإليراداتيتيح هلا قدرة التنبؤ 

عضاء اللس الشعب تعقب النفقات وطرق ومقدار حجم أمن الصعب على اجلمهور وحىت  -
هذه املعلومات لالطالع من طرف املصاحل املعنية  إتاحةلعدم  اجملموعة، ومقدار الدين العام نظرا اإليرادات

وذلك الن اجلزائر ال تنشر تقارير منتصف  ،على مستوى اجلماعات احمللية أوسواء على املستوى املركزي، 
 .السنة املالية، واحلكومة غري ملتزمة بقانون ضب  امليزانية

 أعضاءالذي ال يعطي  األمر، أسابيعاقل من ستة  فهو وقت تقدي مشروع قانون املالية للربملان قصري -
جانب القدرة احملدودة  إىل، اجمللس الشعيب الوطب فرصة كافية ملراجعته واالطالع الدقيق على فحواه

 .على مراجعة مشروع املوازنة اليت تقدمه احلكومة نظرا لعدم ختصرت الكثري منهم بالشؤون املالية لألعضاء

يف اجلزائر هي هيئة املالية وامليزانية على  األمرستماع فاهليئة املكلفة هبذا بالنسبة لعقد جلسات اال -
الوزارة ومناقشتهم  أعضاءمستوى اجمللس الشعيب الوطب وهذه اهليئة تبقى غري كافية لالستماع جلميع 

 .مناقشة جدية خبصو  توقعاهتم للسنة املالية
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 12من  أكثر) غري ملتزمة بتقدميها يف الوقت املناسب اجلزائرية  للحسابات ا تامية فاحلكومةبالنسبة  -
 .وبالتايل هذا حيد من قدرة الربملان على الرقابة البعدية( شهرا

 وفقا 1055 عام هناية يف دوالر مليار 512واليت جتاوزت  للجزائر األجنيب النقد بالنسبة الحتياطيات -

 مفصلة معلومات أية بشريهنا فال تتوافر اسي،لكس حممد السيد اجلزائر، بنك حمافض عن الصادرة لألرقام

 من االحتياطيات هذه أن يف حني ،دخل من تدره ما أو استثمارها كيفية  رت فيما سواء للجمهور،

 .اجلزائري االقتصاد لسالمة حيوية تعد األجنيب النقد

هامها، فمجلس التمويل الكايف للقيام مب أوعدم متتع مؤسسات الرقابة والتدقيق العليا باالستقالل  -
 األموالاحملاسبة هو هيئة تابعة لرئاسة اجلمهوية، وغري مفعل بالكيفية املطلوبة اليت تستدعيها الرقابة على 

 .العامة للدولة

 أوعزهلم  األخريةهذه  وبإمكانبالنسبة ملراجعي احلسابات فهم حتت مسؤولية السلطة التنفيذية  -
 .ن االستقاللية التامةوقت، وبالتايل هم ال ميلكو  أيتغيريهم يف 

 
 

 .الشفافية في الميزانية العامة للدولة إرساءمتطلبات : اـ  ثالث
وحتقيق  األفرادالشفافية يف امليزانية العامة للدولة لتؤدي دورها املنوت هبا وهو تلبية احتياجات  إرساءجل أمن    

 :رفاهيتهم ينبغي حتقيق مجلة من الشروت تتمثل فيما يلي
  

يف الفصل الثاين من  إليهااليت مت التطرق و  :بالمعايير الدولية لتحقيق الشفافية في المالية العامةااللتزام  -5
املعلومات لالطالع  إتاحةواملسؤوليات، عالنية عمليات املوازنة،  األدواريف وضو   أساساالدراسة واملتمثل 

 .العام، االلتزام بضمانات املوضوعية وصحة البيانات واملعلومات
 

وهي التحضري ملشروع  األوىلفخالل املرحلة  :المجتمع المدني في جميع مراحل الموازنة إشراك  -1
، ومستويات العجز واملديونية اإلنفاقاليت يتم مجعها، وختصيرت وجوه  اإليراداتالقانون تقرر احلكومة مقدار 

واملخصصات  األولوياتعلى  للتريثريا للسنة املالية املقبلة، ويعترب اخنرات اجملتمع املدين يف هذه املرحلة حامس
د وقد وج. أولوياتهال تليب  أو، يف غً عنهاالرئيسية واليت جتنب الدولة الكثري من النفقات قد يكون اجملتمع 

ة وحتضري املوازنة مغلقة على غاغلب الدول اليت مشلها املسح تبقى فيها مرحلة صيا أنمؤشر املوازنة املفتوحة 
من تقدي  األقلبيان ما قبل املوازنة قبل شهر على  إصداريز الشفافية يف هذه املرحلة ينبغي اجلمهور، وقصد تعز 

 إبداءاجملتمع املدين من  أطرافالسلطة التنفيذية ملشروع قانون املالية وتوزيعه ونشره على نطاق واسع لتمكني 
 واإلنفاقيزانية، والعوائد املتوقعة، امل إطارومقرتحاهتم، حبيث يضم االفرتاضات اليت استخدمت لتحديد  آرائهم

ومستويات املديونية، واملخصصات املوزعة بني القطاعات بشكل عام، كما ينبغي منح مدة كافية للسلطة 
 .أشهرقبل ثالثة  األقلالتشريعية ملراجعته على 
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اجملتمع  إشراكوع فينبغي املوازنة وهي مرحلة املصادقة على قانون املشر  إعدادخالل املرحلة الثانية من  أما     
تؤثر على قرارات املوازنة من  أنجلسات استماع، واليت ميكن  وفق رأيه إلبداءاملدين عن طريق فتح اجملال له 
العموم مع نشر  أماممشروع املوازنة  بإتاحةوميكن تعزيز الشفافية يف هذه املرحلة ، خالل عملية دفاع مستهدفة

 .ملخصات مبسطة يفهمها املواطن
 

ا لتطبيق السياسات والربامج واملشاريع اليت وضعت فعليً  األموال إنفاقمرحلة التنفيذ واليت يتم فيها  أما     
 أيدولة من بينها اجلزائر ال تعلن  55هناك  أنقد وجد مؤشر املوازنة املفتوحة ف ،خطوطها العريضة يف املوازنة

تنشر  أن، ولتعزيز الشفافية يف هذه املرحلة ينبغي طالقاإلتقرير على اجلمهور من تقارير مرحلة التنفيذ على 
اليت مت مجعها،  اإليراداتفصلية واليت تشمل  أواحلكومة خالل مرحلة تنفيذ امليزانية تقارير خالل السنة، شهرية 
كانت احلكومة تنفق كما وعدت على   إذاواملصاريف والديون، وتسمح هذه التقارير للجمهور مبراقبة ما 

املستهدفني، كما جيب على  نواملستفيدياملؤسسات  إىلتصل  األموالما كانت هذه  وإذاات الرئيسية، القطاع
يتم تقدي قانون املالية  أساسهاتعديالت واليت على  أيتنشر مراجعة نصف السنة ملناقشة  أنالسلطة التنفيذية 
والذي يلخرت الوضع يف هناية السنة تصدر تقرير هناية السنة  أنجيب على احلكومة  األخريالتكميلي، ويف 

 .السياسة يف املوازنة قيد التنفيذ أهدافحيتوي على حتديث فيما يتعلق بتحقيق  أناملالية، حبيث ينبغي 
 

تقييم باملرحلة الرابعة وهي مرحلة الرقابة واليت يتم من خالهلا تقييم وتدقيق املوازنة فهي تسمح للجمهور  أما     
ح له باملسايفة يف وضع مما يس دولة قد جرى استخدامه بفعالية وبطريقة مناسبة، وهولاكانت موارد   إذاما 

تخدام املال العام، ولتعزيز الشفافية يف هذه املرحلة ينبغي سساؤو اأ، ومساءلة املسؤولني الذين أفضل أنظمة
ير مدقق للحسابات للمجلس بتقدي تقر  وإلزامهاجمللس احملاسيب  رأسهاتفعيل اهليئات املستقلة للرقابة وعلى 

 .  أيضاالشعيب الوطب، وللجمهور 
 

الناجتة عن االستثمار يف  واألربا مسؤولة للموارد  إدارةوجود  إن: دعم الشفافية في قطاع المحروقات  -2
من صادرات اجلزائر فقد  %91من  أكثرهذا القطاع يغطي  أنمفصليا خاصة  أمراقطاع النف  والغاز يعترب 

قل شفافية ومن أن تكون الدول املعتمدة على عوائد النف  والغاز متيل أل أنملوازنة املفتوحة على مؤشر ا أكد
رتفاع معدالت الشفافية يف هذا إوبالتايل فان  ،وفق هذا املؤشر األخريةحتلتا املراتب إبينها اجلزائر والسعودية اليت 

نفتا  هذا القطاع على الرقابة ومن إالنفطية، بفضل  اجليدة ملوارد الدولة اإلدارةالقطاع سوف يعمل على تعزيز 
 األخريةالذي عرف يف الفرتة  فيه،بينها رقابة اجملتمع املدين، ما يعمل يف النهاية على التقليل من حجم الفساد 

الذي يبعدنا عن سياسة ترشيد النفقات اليت  ن  األمرفضائح مالية تسببت يف خسائر كبرية ملوارد الدولة، وهو 
وتتطلب الشفافية يف هذا القطاع . يف ظل برامج التنمية الطموحة اليت تباشرها احلكومة إليهااحلاجة  بريمس

ومضامني العقود اليت يربمها، ونسب  وإيراداتضرورة التزامه بقانون الصفقات العمومية، والكشف عن نفقات 
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من نظام مساءلة حقيقي يف ظل وجود سلطة احلكومة والشركات املتعاقدة، وكل ما يتعلق هبا حىت نتمكن  أربا 
 .حر والتمع مدين ناضج وإعالمقضائية مستقلة 

 

الشفافية يف تسيري اجلماعات  إن :والهيئات العامة المسيرة للمال العام اإلداراتدعم الشفافية في  -2
 األساسيةملقومات حد الشروت واألدعم شفافية املوازنة، و  أساسياحمللية، واهليئات واملؤسسات العمومية مطلب 

يف كنف الشفافية،  أعماهلا بريداء األطرافللتنمية الشاملة واملستدامة يف كافة اجملاالت التنموية، فحني تقوم هذه 
وتشرك اجملتمع املدين يف رصد وتنفيذ ورقابة  وإيراداهتاحيث تعمل على نشر مجيع املعلومات املتعلقة بنفقاهتا 

طر الرقابة عليها وحيد من أفان هذا العمل سوف يعزز من  ،الشؤون العامة إدارةيف ميزانياهتا، وتبتعد عن السرية 
الفساد وهدر املال العام هبا من جهة، ومن جهة ثانية سوف يضب  بنوع من الدقة تقديراهتا للموارد املالية 

رات واهليئات العمومية عل الوزا اإلنفاقحدود على  أوعدم وجود قيود  أناملطلوبة يف امليزانيات القادمة، ذلك 
البرتول،  ا  أسعارخاصة يف ظل الطفرة املالية اليت تعيشها اجلزائر بفعل ارتفاع  اإلنفاق أولوياتال هتتم بتحديد 

هذه التقديرات تزداد كل سنة  أنحيث نالحض  اإلنفاقن رييف وضع تقديراهتا بش املغاالة إىل األطرافدفع هبذه 
عن سياسة  أبعدناالذي ساهم يف االرتفاع املستمر لنفقات الدولة  ا  األمرة، وهو للزياد أسبا حىت ومل تتوفر 

 .اإلنفاقترشيد 
 

واهليئات واملؤسسات العمومية  األطرافيلزم مجيع  قانون إصدارفاملطلو  : وضع قانون خاص بالشفافية  -1
جانب ضرورة  إىللمال العام، وتسريها ل إدارهتانشر املعلومات والوثائق اليت توضح طرق  أنواعهاباختالف 

والشروت  ةا عن شفافية املوازنة حيتوي على القواعد العامجديدً  املوازنة باباً  بإعدادتضمني القانون ا ا  
موحدا ومتسقا  إطاراقانون املالية ومجيع التقارير املتعلقة به، على النحو الذي يضع  إعدادالواجب االلتزام هبا يف 

 .  املوازنةوثائق  إعدادلكيفية 
واىل جانب هذه املتطلبات فان مؤشر املوازنة يوصي الدول خاصة تلك اليت ال تتمتع بشفافية يف موازنتها ضرورة 

 1:االلتزام مبا يلي
 من أوسع ومفيدة لقاعدة للفهم قابلة إعالم ووسائل أساليب وعرب أشكال يف املوازنة معلومات توزيع -

 أخرى إعالم وسائل يف بثها أو اإلذاعة خالل من املعلومات نشر ذلك يتضمن أن وينبغي ،السكان

 .السكان غالبية هبا تتحد  وبلغات

 استماع خالل جلسات عقد ذلك ومن املوازنة، عملية يف اجلمهور إلشراك مؤسسية آليات وضع -

 من ونوسيك املوازنة خالل دورة خمتلفة فرتات ويف التنفيذي، الفرع موازنة مشروع ومناقشة صياغة مراحل

                                                   
 ، التقرير2008لعام  المفتوحة الموازنة سحتغيير في نوعية الحياة،  م. ، الموازنات المفتوحة( IBP )الشراكة في الموازنات الدوليةمؤسسة  1

 .01/01/1055اطلع عليه بتاريخ    http://www.transparencymaroc.ma/ar/uploads/etudes/21_2.pdf : النهائي، على الموقع

http://www.transparencymaroc.ma/ar/uploads/etudes/21_2.pdf
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 السياسات على للتريثري املوازنة، أوسع ملعلومات وصول استخدام فر  للجمهور يوفر أن ذلك شرين

 .احلكومة مصداقية من والتحقق

 أمام باملوازنة االستماع  ا اصة جلسات فتح طريق عن املوازنة، لعملية اإلعالمية التغطية فر  توسيع -

 .واإلنرتنت اإلذاعات والتلفاز على اتاجللس هذه بث أو املثال، سبيل على الصحفيني

 العليا الرقابة والتدقيق وهيئة التشريعي اجمللس وقدرة استقالل لتحسني الصلة ذات اإلصالحات دعم -

 السياسي االستقالل مسريلة تعاجل اإلصالحات أن وينبغي .رمسياً  هبم املناطة الرقابية أدوارهم لعب على

 أخرى قانونية وقوى التنفيذية اهليئة إىل والوصول قدرهتا التحليلية، إىل باإلضافة املؤسسات، هلذه واملايل

 .القيام مبهامها تستطيع حىت والالزمة

 من مثالً  معلومات املوازنة، توفر موعد ودقة نوعية تعزز العام، التمويل حول فعالة معلومات أنظمة بناء -

 .ناسبةمعلومات م وتقنية ومعيارية واضحة تصنيف أنظمة استخدام خالل

 

يف النظام العام لنشر البيانات التابع لصندوق النقد الدويل يف  اجلزائر بدأت باالشرتاك أن إىلنشري  األخريويف   
" تقارير التقيد باملعايري والقواعد"، كما أهنا تشرتك مع هذا الصندوق ومع البنك الدويل يف نشر 1009 افريل

 1.ة، والشفافية الضريبية، والرقابة املصرفيا اصة بشفافية السياسة النقدية واملالية
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
1
http://www.undp- : العربية، الشفافية المالية في الجزائر، على الموقع  برنامج إدارة الحكم في الدول 

pogar.org/arabic/countries/theme.aspx?cid=1&t=12    11/01/1055تاريخ االطالع. 

http://www.undp-pogar.org/arabic/countries/theme.aspx?cid=1&t=12
http://www.undp-pogar.org/arabic/countries/theme.aspx?cid=1&t=12
http://www.undp-pogar.org/arabic/countries/theme.aspx?cid=1&t=12
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 :خمصة
 

" النيباد"أن اجلزائر كانت إحدى الدول ا مس األوىل املؤسسة ملبادرة الشراكة اجلديدة لتنمية إفريقيا رغم     
واليت تعً بتقييم احلكم وكانت من بني الدول السباقة لتبب آلية املراجعة من قبل النظراء املنبثقة من هذه املبادرة، 

د وتعزيز الدميقراطية اشاحلكم الر  وأسسمبادئ  إرساءمن اجل  بذلتهااجلهود اليت الراشد يف الدول اإلفريقية، ورغم 
يف مؤشرات قياس احلكم، وحماربة الفساد واليت تصدر من قبل  األخريةبقيت تصنف يف املراتب  أهنا إاليف البلد، 

حيث البنك الدويل، ومنظمة الشفافية العاملية،  رأسهاولية، واملنظمات املستقلة وعلى العديد من املؤسسات الد
لعدة  األساس، وكان ذلك راجع يف "1050-1000"خالل الفرتة  تراوحت هذه املؤشرات بني الضعيفة واملتوسطة

، واألحزا اجلمعيات  استمرار العمل حبالة الطوارئ، والتضييق على احلريات الفردية، ونشات بع  أيفها أسبا 
، اإلدارية األوساتجانب تفشي مظاهر البريوقراطية والرشوة والفساد يف  إىل، اإلعالمواحتكار الدولة لوسائل 

جانب عدم استقاللية  إىل، االقتصادية األنشطةغلب أل واحتكارهاواملعامالت االقتصادية، وسيطرة الدولة 
 .قي السلطات يف البلدالقضاء، والتفاف السلطة التنفيذية على با

 

من  األوىلاليت تبنتها خالل العشر سنوات  اإلصالحات اجلزائر برامج تنموية ضخمة موازاة مع أطلقتوقد      
تعزيز النمو واحلد من الفقر وحتسني املستوى املعيشي للمواطن اجلزائري  ألجلاجلديدة، رصد هلا مبالغ كبرية  األلفية

مبادرة النيباد، وقد  إطار، وبرنامج العمل الوطب للحكامة االقتصادية يف لأللفية ئيةاإلمنا األهدافيف ظل تبب 
، سواء نفقات األخريةالعام على مدار العشر سنوات  اإلنفاقتزايد حجم  إىلهذه الربامج التنموية الطموحة  أدت

ن برامج التنمية هذه أخاصة و  احلكومي اإلنفاقالذي استدعى العمل على ترشيد  األمرالتجهيز، وهو  أوالتسيري 
واختالس املال العام، وهو ما  التسيريرافقتها بع  الظواهر السلبية كالتبذير واالختالس، والرشوة والفساد، وسوء 

العديد من  األخريمس هذا  إذفسادا،  األكثرجعل اجلزائر تصنف وفقا ملنظمة الشفافية الدولية ضمن الدول 
العمومية وقطاع  األشغالعلى غرار قطاع البنوك واجلمارك، والضرائب، وحىت قطاع  القطاعات احليوية يف البلد

والذي يقيم  اإلنفاقيف مراتب متدنية ضمن مؤشر ترشيد وفقا لتقرير التنافسية العاملية  صنفتاحملروقات، كما 
 .احلكومي يف الدولة اإلنفاقمدى رشادة 

 

، واحملافظة على املال العام الستكمال برامج التنمية اليت شرع فيها ملوارد الدولة األمثلاالستغالل  وألجل      
والتدابري  اإلجراءاتاختاذ الموعة من  إىلاملسطرة عمدت احلكومة اجلزائرية  أهدافهاالثالثة، وحتقيق  األلفيةمطلع 

يف العمل على  اأساسالدولة، جتلت  ألموال األمثل، وحتد من االستغالل غري اإلنفاقاليت تساعد على ترشيد 
الموعة من التشريعات والقوانني اليت خترت ذلك، كما وقعت اجلزائر  إصدارمكافحة الفساد والوقاية منه، فتم 

 العدالة والقضاء كإصال على الموعة من االتفاقيات الدولية هبذا الشرين، واختذت الموعة من التدابري املصاحبة  
تدريب وتريهيل الكوادر اليت تساهم يف تسيري املال افحة الفساد، و هيئة ملك وإنشاءوقطاع اجلمارك والضرائب، 

 .كبح مجا  الفساد  إىلاليت هتدف  اإلجراءاتوغريها من  العام
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الرقابة على املال العام، وتعزيز شفافية موازنة  إحكاماحلكومي عمل الدولة على  اإلنفاقكما استدعى ترشيد     
 إحياء وإعادةالنظام احملاسيب اجلزائري،  إصال املتخذة يف هذا الشرين  راءاتاإلج، وكان من ضمن وإدارهتاالدولة 

 ضب العمل بقانون  إحياء إعادةدور اللس احملاسبة يف الرقابة، وكذا تعزيز الرقابة البعدية للربملان من خالل 
ورغم كل  ،لعامة للدولةاليت مست كل من قانون الصفقات العمومية، واملوازنة ا اإلصالحات إىل إضافةامليزانية، 

احلكومة اجلزائرية بذل املزيد من اجلهود للتصدي للفساد الذي ينخر يف اقتصاد البلد، والعمل  أمامهذا ال يزال 
الرقابة على ذلك،  وإحكامعلى تعزيز الشفافية يف ميزانية الدولة ويف تسري املال العام خاصة يف القطاعات احليوية، 

 . منظمات اجملتمع املدين لتعلب الدور املنوت هبا يف تنفيذ امليزانية والرقابة عليها إشراك العمل على إىل باإلضافة
 
 
  
 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:الخـامسصل ـالف  
جهود مكافحة الفقر في الجزائر في ظل 

 تبني سياسة الحكم الراشد 
 



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

 289 

  : تمهيد
يعد ضرورة حتمية لتحقيق التنمية املستدامة، فالسياسات االقتصادية  أصبحاحلكم اجليد  أنمن املؤكد      

السليمة والصلبة واملؤسسات الدميقراطية اليت تستجيب الحتياجات الناس وتعمل على حتسني البنية التحتية هي 
واالستقرار  واألمنفرص العمل، واحلرية والسالم  النمو االقتصادي املطرد والقضاء على الفقر وخلق أساس
مبا يف ذلك احلق يف التنمية، وسيادة القانون واملساواة بني اجلنسني، وااللتزام  اإلنسان، واحرتام حقوق يالداخل
تعزز النمو االقتصادي املستدام وتساهم يف  أساسية أمور أيضاجمتمعات عادلة ودميقراطية هي  بإقامةالعام 
 .ف من حدة الفقرالتخفي

  

ومن هذا املنطلق ما فتئت اجلزائر تعمل بعزم وثبات على حتسني نوعية احلكم الراشد على املستويات      
من مناسبة على متسكه  أكثريف رئيس اجلمهورية  أكدالسياسية واملؤسساتية واالقتصادية واالجتماعية، فقد 

ستعداده التام للعمل على تعزيز دولة احلق إيف اجلزائر، وعلى د اشالشديد بتجذير مبادئ الدميقراطية واحلكم الر 
والقانون، وتعبئة مجيع موارد الدولة البشرية واملادية منها لتحقيق تنمية مستدامة تستجيب لتطلعات الشعب وتليب 

م وحتمي حقوق الفئات الضعيفة منهم، كما جتلى ذلك من خالل  لتقييم ا آلليةالطوعي للجزائر  االنضمامحاجيا
 إىل تؤدي اليت واملمارسات واملعايري السياسات اعتماد تعزيز إىل دفته الذايت للرصد آليةمن قبل النظراء واليت تعد 

 .والقضاء على الفقر املستدامة والتنمية السياسي االستقرار
  

كان اهلدف منها حتقيق   اجلديدة األلفيةعدة برامج تنموية مع بداية اجلزائر  أطلقتحتقيق هذه الغايات  وألجل    
 اإلطارالتنمية واالزدهار، وحتسني املستوى املعيشي للمواطن، وختفيف حدة البطالة والفقر، كما التزمت يف هذا 

 رأسهاعلى  يأيت، واليت 2000سنة   املتحدة منظمة األمم أطلقتهااجلديدة اليت  لأللفية اإلمنائية األهدافبتحقيق 
 .التخفيف من حدة الفقر

  

سياسية واقتصادية واجتماعية، حتارب الفساد  إصالحيةمشاريع  إطالقوقد صاحب هذه الربامج التنموية      
اليت  اإلصالحواالستقرار يف البلد، وترسخ مبادئ الدميقراطية واملساواة بني اجلنسني، وغريها من برامج  األمنوتعزز 

تقدم يف جمال  أي إلحراززام مببادئه شرطا ضروريا االلت أصبحد الذي اشمبادئ احلكم الر  إرساءتصب يف خانة 
  .التنمية البشرية املستدامة واحلد من الفقر

خالل  من جهود مكافحة الفقر يف اجلزائر يف ظل تبين سياسة احلكم الراشدإىل  تطرق يف هذا الفصلال وسيتم 
  :تناول املباحث التالية

  ؛ر من خالل برامج التنميةحوكمة االقتصاد الكلي وختفيف الفق: املبحث األول
  ؛األلفية أهدافنتائج جهود مكافحة الفقر يف اجلزائر يف ظل تبين : املبحث الثاين
اجهود مكافحة الفقر: املبحث الثالث   ؛إجناحهاومتطلبات  ، حتديا
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  .حوكمة االقتصاد الكلي وتخفيف الفقر من خالل برامج التنمية: المبحث األول
 قدرات على توسيع ويقوم اإلنسان رفاه ويصون يعزز الذي احلكم البشرية هو التنمية ورمنظ من الراشد احلكم    

م البشر م وفرصهم وخيارا من هذا املنطلق عملت اجلزائر على تنفيذ  والسياسية، واالجتماعية االقتصادية وحريا
حتقيق تنمية  ألجلالثالثة،  يةاأللفمن  األوىلمبالغ مالية ضخمة خالل العشرية هلا برامج تنمية هادفة، خصصت 

   .ة الفقرأالتخفيف من وطأساسها بشرية مستدامة 
  

                                                          ." 2004- 2001" قتصاديإلبرنامج دعم اإلنعاش ا :األولالمطلب 
مليــار  525خصــص لــه مبلــغ مــايل قــدر بـــ والــذي " 2004-2001"قتصــاديإلاإلنعــاش ا جتطبيــق برنــام يعــد      

خـالل  قتصادية املتبعة يف اجلزائـر بعـد تطبيقهـا لسياسـة التعـديل اهليكلـيإلقلة نوعية يف السياسات ان ،دينار جزائري
امل  فرتة التسعينيات واليت سـتندت إوقـد  ،عانـت منهـا الـيتئيـا مـن مسـببات األزمـة اإلقتصـادية تؤدي إىل الـتخلص 

  .اإلستثماريالطلب الكلي عن طريق زيادة اإلنفاق احلكومي هذه السياسة اجلديدة للتنمية على رفع 
الـــيت تبنتهـــا اجلزائـــر  اإلصـــالحاتعـــدم اســـتجابة  أمههـــالعـــل  أســـبابوقـــد كـــان وراء تطبيـــق هـــذا الربنـــامج عـــدة      

لطموحات اجلزائريني املتمثلة يف حتسني مستويات املعيشة والتقليل مـن مسـتويات  مع صندوق النقد الدويل بالتعاون
ســجلت معــدالت ســالبة علــى  إذفقــد اخنفضــت معــدل النمــو االقتصــادي خــالل فــرتة التســعينيات  ،الفقــر والبطالــة

الـــــنفط خـــــالل الســـــنوات  اربأســـــعواتســـــمت بالتذبـــــذب واالرتبـــــاط الشـــــديد  1994و  1993ســـــبيل املثـــــال ســـــنيت 
  .اإلمجايلالفرد من الناتج احمللي صيب ن، وهو ما نتج عنه اخنفاض  يف األخرى

شـهدت فـرتة التسـعينيات ارتفـاع قياسـي يف معـدل البطالـة جتـاوز  إذكما متيزت هذه الفرتة بارتفاع حدة البطالـة       
  .2000و  1999سنيت  % 29

  

 "2000- 1993" طالة خالل الفترةتطور معدالت الب): 1-5(الجدول رقم 

  ). CNES(المجلس االقتصادي واالجتماعي ،)O.N.S(الديوان الوطني لإلحصائيات : المصدر
  

 أعدادستوياته، فقد شهدت فرتة التسعينيات بالتحديد ارتفاعا يف ذلك عرف الفقر ارتفاعا يف م إىل باإلضافة    
 "2000 – 1995" رةـــمؤشر الفقر البشري للفتكما ارتفع ،  األريافيف  أغلبهم) اتقريبً   ماليني فقري 4( الفقراء

قيقي وهي مدة حياة الفرد، واملستوى التعليمي، والدخل احل أساسيةثالث نقاط  أساسوالذي يتم حتديده على 
اإلصالحات  ج، وتعود األسباب يف ذلك بالدرجة األوىل إىل األزمة األمنية اليت كانت تعيشها اجلزائر، ونتائللفرد

  .اهليكلية اليت انعكست سلبا على حتسني مستويات معيشة املواطن اجلزائري

 
  
  

  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  السنوات

  29.8  29.3  28.6  28.3  28.1  28.3  24.4  23.1 %معدل البطالة
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  ).2000-1995(تطور مؤشر الفقر البشري في الجزائر ): 02-5(الجدول رقم 

  
    

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 

 

  .أهداف تطبيق برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي : أوال
حتقيق مجلة مـن  إىل" 2004-2001"االقتصادي الذي تبنته احلكومة اجلزائرية خالل الفرتة اإلنعاشيهدف برنامج 

  : تتمثل فيما يلي األهداف
  .تنشيط الطلب الكلي -
ســتغالل يف القطــاع إلق رفــع مســتوى ادعــم النشــاطات املنتجــة للقيمــة املضــافة ومناصــب الشــغل عــن طريــ -

  .الفالحي و يف املؤسسات املنتجة احمللية الصغرية واملتوسطة
حتياجـات الضـرورية إلا ةقتصـادية و تغطيـإليئة و إجنـاز هياكـل قاعديـة تسـمح بإعـادة بعـث النشـاطات ا -

  .للسكان فيما خيص تنمية املوارد البشرية
ة الوطنيــة ملكافحــة الفقــر والبطالــة والتــوازن اجلهــوي مــن خــالل تقويــة إن هــذه األهــداف تــدخل ضــمن اإلســرتاتيجي

والـذي يـؤدي إىل رد االعتبـار ملفهـوم اخلدمـة العموميـة والتـوازن  ،ا وعزلـةجتماعية للبلديات األكثر فقـرً إلالتجهيزات ا
دف ،  اجلهوي   : إىلكما تزامن تنفيذ هذا الربنامج بتطبيق احلكومة لسياسات مصاحبة 

الضـريبية  تع مصادر اإليرادات العامة مليزانية الدولة من خالل الرتكيز أكثر علـى رفـع حصـيلة اإليـراداتنوي -
  .العادية، و ذلك عن طريق عصرنة و حتديث اإلدارة الضريبية 

استكمال اإلصالحات اهليكلية املتعلقة باملؤسسات العمومية سواء من خالل خوصصتها أو فتح رأمساهلا  -
  .لية أو األجنبيةللشراكة احمل

  .إصالح القطاع املصريف و حتسني املناخ العام لالستثمار من خالل إعداد قانون جديد حول االستثمار -
حتسني طرق تسيري املنشآت العمومية و ترشيد اإلنفاق احلكومي من خالل حتديث طرق إعداد و تسيري ومراقبـة  -

  .النفقات العمومية
  

  .اإلنعاش االقتصاديمضمون برنامج دعم : اـً ثاني
مليـــار دج أساســـا  للعمليـــات  525قتصـــادي الـــذي خصـــص لـــه مبلـــغ إلبرنـــامج دعـــم اإلنعـــاش ا لقـــد مت توجيـــه    

تقويــة اخلــدمات العموميــة يف جمــاالت كــربى و ت والنشــاطات اإلنتاجيــة الفالحيــة، اواملشــاريع اخلاصــة بــدعم املؤسســ
طــار املعيشــي للســكان، دعــم التنميــة احملليــة وتنميــة املــوارد البشــرية حتســني اإلو مثــل الــري، النقــل، اهلياكــل القاعديــة، 

تزامنــت هــذه العمليــات مــع سلســلة مــن اإلجــراءات اخلاصــة باإلصــالحات املؤسســاتية ودعــم املؤسســات اإلنتاجيــة و 

  2000  1999  1998  1995  السنوات

  22.98  23.35  24.67  25.23 % الفقر البشريمعدل 
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مشـــروع مشلـــت  16023بلـــغ عـــدد املشـــاريع الـــيت أدرجـــت ضـــمن برنـــامج دعـــم اإلنعـــاش االقتصـــادي وقـــد ، الوطنيـــة
اال أشغال كربى و هياكل قاعدية، تنمية حملية و بشرية، دعم قطاع الفالحة و الصيد البحـري، دعـم : ت التالية ا

إىل أربع برامج رئيسية، كـل برنـامج خيـص قطـاع رئيسـي قتصادي إلبرنامج دعم اإلنعاش اتقسيم  ومت  ،اإلصالحات
 :يوضح ذلكمعني وكل قطاع رئيسي يتكون من قطاعات فرعية، و اجلدول التايل 

  

  .قتصاديإلبرنامج دعم اإلنعاش امكونات ): 3-5(رقم  جدول
  .مليار دج:الوحدة  

  سنوات             
  القطاع

موع 2004  2003  2002  2001   ا
  "مبالغ" 

موع   ا
  "نسبة مئوية" 

 40,1 % 210,5 2,0 37,6 70,2 100,7  أشغال كربى و هياكل قاعدية) 1
 38,8 % 204,2 6,5 53,1 72,8 71,8  .تنمية حملية و بشرية)2
 12,4 % 65,4 12,0 22,5 20,3 10,6 دعم قطاع الفالحة و الصيد البحري)3
 8,6 % 45,0 - - 15,0 30,0  دعم اإلصالحات )4

موع  100 % 525,0 20,5 113,9 185,9 205,4  ا
جتماعيــة للجزائــر خــالل السداســي الثــاني مــن ســنة إلة واقتصــاديإلجتمــاعي، تقريــر حــول الوضــعية اإلقتصــادي واإلالمجلــس الــوطني ا: المصــدر
  .87:ص.2001

قــد خــص بــأكرب نســبة مــن  قطــاع األشــغال الكــربى واهلياكــل القاعديــة أنمــن خــالل اجلــدول أعــاله يتضــح لنــا    
مليـار دج علـى مـدى أربـع سـنوات  210,5إمجايل املبالغ املخصص للربنامج حيـث اسـتفاد بربنـامج خـاص يقـدر بــ 

مــن إمجــايل املبلــغ املخصــص للربنــامج، يــدل ذلــك علــى عــزم احلكومــة علــى تــدارك العجــز %  40,1يعــادل أي مــا 
ا الــبالد منــذ ســنة إلوالتــأخر احلاصــل يف هــذا القطــاع نتيجــة لتــأثريات كــل مــن األزمــة ا  1986قتصــادية الــيت شــهد

لــيت أجــربت احلكومــة علــى تقلــيص او  التســعينات مــن القــرن العشــرين فــرتة قتصــادية الــيت طبقــت يفإلواإلصــالحات ا
  .ستعادة التوازن املايل مليزانية الدولةإحجم اإلنفاق احلكومي املوجه لإلستثمار بغية 

من خالل توسيع " العامة و اخلاصة" نتاجية الوطنية إلنعاش املؤسسات اإكما أن دعم هذا القطاع سيساهم يف    
   وبالتايل تقليص نسبة البطالة" مباشرة أو غري مباشرة"  جمال نشاطها مما يؤدي إىل توفري مناصب عمل جديدة

رفع  ما يساعد على ستثمار يف جمال اهلياكل القاعدية يف توفري الظروف املالئمة لإلستثمار،إلسيساهم اكما 
  .معدالت اإلستثمار احمللية و األجنبية

% 38,8 حيــث حجــم املخصصــات املاليــة بنســبةحتــل املرتبــة الثانيــة مــن إقطــاع التنميــة احملليــة والبشــرية فقــد  أمــا    

ســعي احلكومــة لتحقيــق أهــداف الربنــامج املتمثلــة يف  مؤشــر علــىهــذا يعــد مــن إمجــايل املبلــغ املخصــص للربنــامج، و 
كمــا    حتقيـق التـوازن اجلهـوي بـني منـاطق الـوطن وحتسـني اإلطــار املعيشـي للمـواطن خاصـة يف املنـاطق الريفيـة املعزولـة

تمع سيعمل علىلبشرية دعم املوارد ا أن   .رفع معدالت التنمية البشرية وبالتايل ختفيض نسبة الفقر بني أفراد ا
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والـــيت بلغـــت مبلـــغ  قطـــاع الفالحـــة والصـــيد البحـــري إىلوعـــادت املرتبـــة الثالثـــة مـــن حيـــث حجـــم املخصصـــات      
ويعـــود ذلـــك إىل أن هـــذا مـــن إمجـــايل املبلـــغ املخصـــص للربنـــامج ، %  12,4مليـــار دج أي مـــا يعـــادل نســـبة  65,4

وهــو " PNDAالربنــامج الــوطين للتنميــة الفالحيــة  " 2000بتــداء مــن ســنة إالقطــاع قــد اســتفاد مــن برنــامج خــاص 
، وبالتــايل فـــإن املبلـــغ املخصــص هلـــذا القطــاع ضـــمن برنـــامج قتصـــاديإلبرنـــامج دعـــم اإلنعــاش ابرنــامج مســـتقل عــن 

  . السابق الذكراإلقتصادي يعترب مبثابة دعم للربنامج  اإلنعاش
ــــ  اإلصـــالحاتلـــدعم وفيمـــا خيـــص املبلـــغ املخصـــص  مـــن إمجـــايل املبلـــغ %  8,6مليـــار دج، أي نســـبة  45فيقـــدر ب

ـدف إىل دعـم وترقيـة  وجهاملخصص للربنامج  أساسا لتمويل اإلجراءات و السياسات املصاحبة هلذا الربنامج الـيت 
  .صةالقدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية العامة و اخلا

 

  .محتوى البرنامج الخاص بالتنمية المحلية والبشرية: ثالثاً 
مت الرتكيز على ما ورد يف برنامج التنمية احمللية والبشرية باعتبار أن هذه الربامج متس الفقراء مباشرة ولكن     

مليار دج  204,2 هلا املخصصحجم املبلغ  بلغ، وقد هذا ال يعين أن بقية الربامج ال يستفيد منها الفقراء
  :وزع على ثالثة برامج فرعية هي " 2004 - 2001"خالل الفرتة 

 

االســـــتجابة  مليـــــار دج، يهـــــدف هـــــذا الربنـــــامج إىل 97: خصـــــص لـــــه مبلــــغ  :برنـــــامج التنميـــــة المحليـــــة - 1
ـــدف إىل حتســـني نـــوعي ودائـــم لظـــروف معيشـــة إلحتياجـــات اإلل جتماعيـــة احملليـــة مـــن خـــالل تنفيـــذ مشـــاريع 

جـــل أو ذلـــك مـــن " PCD" كمـــا يهـــدف إىل دعـــم املخططـــات البلديـــة للتنميـــة   ،ى احمللـــيالســـكان علـــى املســـتو 
يهــتم الربنــامج بإجنــاز هــذا  إىل باإلضــافة، التوزيــع املتــوازن للتجهيــزات والنشــاطات علــى مســتوى الــرتاب الــوطين

إىل إجنـــاز  إضـــافةيئـــة، مشـــاريع التـــزود بامليـــاه الصـــاحلة للشـــرب والتطهـــري والبو وصـــيانة الطرقـــات الوالئيـــة والبلديـــة، 
ــدف إىل حتســني اخلدمــة العموميــة املقدمــة  هياكــل خاصــة باالتصــاالت علــى املســتوى احمللــي ومنشــآت إداريــة 

  .، وهو ما يوضحه اجلدول التايلللمواطن على املستوى احمللي
   ."2004-2001" القطاعات المستفيدة من برنامج التنمية المحلية): 4-5( رقم جدول

  .مليار دج: الوحدة                                                                            
  السنوات

  القطاع
موع 2004 2003 2002 2001   ا

 33,5 - 16,5 13,0 4  املخططات البلدية للتنمية )1
 13,6 - 1,5 7,4 4,7  الري )2
 5,5 - 2,0 2,0 1,5  البيئة )3
 14,5 - 6 8,5 -  الربيد و املواصالت )4
 13,0 - - - 13,0 )هياكل قاعدية طرقية( أشغال عمومية )5
 16,9 - 5,2 6,0 5,7  منشآت إدارية )6

 97,0 0 31,2 36,9 28,9  المجموع
  .54:، مرجع سابق،ص" 2004 - 2001" برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي مصالح رئاسة الحكومة، : المصدر
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دعم  مليار دج، يهدف هذا الربنامج إىل 17مبلغ خصص له  :جتماعيةإلبرنامج التشغيل والحماية ا -2
تطويرها  جلأاملؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت تنشط على املستوى احمللي عن طريق منحها قروض مصغرة من 

ة من عنصر العمل من يمتويل املشاريع ذات املنفعة العمومية وذات الكثافة العال، و واملسامهة يف ختفيض نسبة البطالة
تأطري سوق العمل عن طريق دعم وتطوير الوكالة الوطنية للتشغيل  إىل باإلضافة، بة ظاهرة البطالةأجل حمار 

)ANEM( ،التكفل بفئة املعوقني والعجزة واحملرومني عن طريق ، و توفري النقل املدرسي يف املناطق الريفية واملعزولة
 اجلدول التايل، و الفئات ذهختصة بالتكفل وتأهيل املؤسسات امل تقدمي منح وحتويالت اجتماعية هلذه الفئات

  .خمتلف العمليات اليت تنطوي حتت هذا الربنامج يوضح
  

  .ببرنامج التشغيل والحماية االجتماعية ةالعمليات الخاص): 5-5( رقم جدول
  .مليار دج: الوحدة                                                                        

موع 2004 2003 2002 2001  لعملياتطبيعة ا  ا
 9,3 2,0 3,5 2,65 1,15  العمليات اخلاصة بالتشغيل و القرض )1
 7,7 1,0 1,0 3,35 2,35 العمليات اخلاصة باحلماية االجتماعية )2

 17,0 3,0 4,5 6,0 3,5  المجموع
  .62:رجع سابق، ص، م" 2004 -  2001" برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي رئاسة الحكومة، : المصدر    

  

ــة المــوارد البشــرية - 3 ــامج تنمي مليــار دج، يهــدف إىل حتســني مؤشــرات التنميــة  90,2خصــص لــه مبلــغ   :برن
علــيم العــايل و البحــث العلمــي، التكــوين املهـــين تالرتبيــة ، ال: البشــرية مــن خــالل إنشــاء هياكــل جديــدة متــس قطـــاع
يف احلد من ظاهرة الفقر من خالل حتسـني  املسامهةية، وبالتايل الصحة، الشباب و الرياضة، الثقافة و الشؤون الدين

تمع   .نوعية حياة أفراد ا
  ."2004-2001" القطاعات المستفيدة من برنامج تنمية الموارد البشرية): 6-5( جدول رقم

  "مليار دج:الوحدة" 

  السنوات               
  القطاع

موع  2004  2003 2002  2001   ا
توقــــع مناصــــب الشــــغل امل

  )باآلالف( استحداثها
 1.000 26,95 - 7,45 9,5 10  الرتبية الوطنية
 630 9,5 - 2,1 3,1 4,4  التكوين املهين

 10.700 33,98 - 6,58 9,4 18  التعليم العايل و البحث العلمي
 1.000 7,8 - 0,35 4,65 2,8  الصحة و السكان
 190 3,67 - - 2,25 1,425  الشباب و الرياضة

 160 8 3,5 - - 4,5  ل و الثقافة االتصا
 - 1,15 - - 1,0 0,15  الشؤون الدينية

 13.680 90,2 3,5 17,34 29,9 39,4  المجموع
  .74:، مرجع سابق، ص" 2004 - 2001" برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي رئاسة الحكومة، : المصدر
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  "2004-2001"قتصاديإلنتائج برنامج دعم اإلنعاش ا: رابعاً 
قتصادي إلرفع معدل النمو االرئيسية للربنامج واملتمثلة يف  األهدافنركز على النتائج املتعلقة بتحقيق سوف    

   .البطالة والفقروختفيض نسبة 
  

  .على معدل النمو اإلقتصاديبرنامج الأثر تطبيق   - 1
عــاش اإلقتصــادي يعــد رفــع معــدل النمــو اإلقتصــادي أحــد أهــم األهــداف الرئيســية الــيت حــددت لربنــامج دعــم اإلن   
اجلــدول التــايل الــذي يوضــح تطــور النــاتج احمللــي  نــوردصــادي إلقتلتوضــيح أثــر تطبيــق الربنــامج علــى معــدل النمــو او 

  ". 2004 – 1998"  اإلمجايل خالل الفرتة
  

  ." 2004- 1998" تطور الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة ): 7-5(جدول رقم  
  السنوات                

  تاملؤشرا
2001 2002 2003  2004  

 82,5 66,5 55,9 54,9 "مليار دوالر أمريكي"الناتج احمللي اإلمجايل

 PIB %  2,6 4,0 6,9 5,5معدل النمو احلقيقي لـ 

  2553  2088 1783 1779  "دوالر أمريكي" PIBنصيب الفرد من 
  "2005 – 2004" صندوق النقد الدولي، إحصائيات مختلفة:المصدر                          

  

رة ـالل الفتـــــــــــــــــــــــخمعتــــربا قــــد عــــرف ارتفاعــــا  اإلمجــــايلالنــــاتج احمللــــي  أنيتضــــح لنــــا  أعــــالهمــــن خــــالل اجلــــدول      
 2001للناتج احمللي اإلمجايل ارتفاعا حمسوسا ابتداء من سنة  ي، حيث شهد معدل النمو احلقيق"2001-2004"

سـنة %  4إىل  2001سـنة %  2,6مج دعم اإلنعاش اإلقتصادي، إذ انتقل من وهي السنة اليت بدء فيها تنفيذ برنا
  2004فاض سـنة ـــــــنـه عـرف بعـض االخنأغـم ر  % 6,9حيـث وصـل إىل  2003، ليبلغ أعلى قيمـة لـه سـنة 2002

  الربنـامج ملسـجلة قبـل فـرتة تطبيـقالنـاتج احمللـي اإلمجـايل ا، إال أنه ظل مرتفعـا باملقارنـة مـع معـدالت منـو )%  5,5( 
ــ النــاتج احمللــي اإلمجــايلاملتوســط الســنوي ملعــدل منــو  وقــد بلــغ  حــوايل" 2004 -2001"امج ـخــالل فــرتة تنفيــذ الربن

4,75 % .  
ابــا علـــى إجيخـــالل فــرتة تطبيــق الربنــامج  اإلمجــايلنعكســت الزيــادة الــيت شــهدها معـــدل منــو النــاتج احمللــي إوقــد     

دوالر أمريكــي  2553إىل  2001دوالر أمريكــي للفــرد ســنة  1779مــن  متوســط نصــيب الفــرد منــه، والــذي ارتفــع
يف هــذا التحســن ارتفــاع أســعار احملروقــات  أيضــاوقــد ســاهم   ،% 43,5، بنســبة زيــادة قــدرت بـــ 2004للفــرد ســنة 

  . اإلمجايلعلى رفع معدل منو الناتج احمللي  األخرىهي خالل نفس الفرتة اليت عملت 
  

 دور كبـــري يف إحـــداثربنـــامج دعـــم اإلنعـــاش االقتصـــادي كـــان ل: البطالـــة معـــدل أثـــر تطبيـــق البرنـــامج علـــى - 2
وقــد إختــذت هــذه املســامهة شــكلني  ،يف إطــار العمليــات واملشــاريع املدرجــة ضــمن الربنــامججديــدة  مناصــب شــغل

مهــا حــدها مباشــر متثــل يف مناصــب العمــل الــيت أحــدثت ضــمن قطــاعي الفالحــة والبنــاء و األشــغال العموميــة باعتبار أ
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غـــري مباشـــر متثـــل يف  واآلخـــرملشـــاريع والعمليـــات املدرجـــة ضـــمن الربنـــامج، مـــن االقطـــاعني اللـــذان اســـتفادا مباشـــرة 
القطـاع مشلـت مناصب الشغل الـيت مت إنشـاؤها يف القطاعـات الـيت اسـتفادت بطريقـة غـري مباشـرة مـن الربنـامج والـيت 

  .الصناعي وقطاع اخلدمات
برنـــامج دعـــم اإلنعـــاش االقتصـــادي علـــى مســـتويات التشـــغيل والبطالـــة خـــالل فـــرتة  ثـــرأيوضـــح لنـــا اجلـــدول املـــوايل و 

   .هتطبيق
  "2004-2001" تطور حجم العمالة ومعدالت البطالة في الجزائر: )8-5(الجدول رقم       

  )ألف عامل: الوحدة(                                                                                                               
  السنوات                                          

  املؤشرات
2001  2002  2003  2004  

  9780  9540  9305  9075  حجم العمالة النشطة

  5976  5741  5462  5199  حجم العمالة املشغلة

  1617  1565  1438  1328  الفالحة   

  523  510  504  503  الصناعة   

  977  907  860  803  بناء و أشغال عمومية   

  1510  1490  1503  1456  إدارة   

  1349  1269  1157  1109  نقل ، مواصالت و جتارة   

  2070  1537  1455  1398  أعمال منزلية،خدمة وطنية و قطاعات أخرى  

  %17.7  %23.7  %25.7  %27.3  معدل البطالة

           Source : banque d’Algérie : rapport annuel de la banque d’Algérie 2008, p1                   
). www.bankofalgeria.dz/rapport.htm(                        

     

لى أغلبية القطاعات، حيث اإلقتصادي ع يتضح لنا األثر اإلجيايب ملخطط اإلنعاش أعالهمن خالل اجلدول    
القطاع الفالحي تطورات ملحوظة حبيث كان أكرب قطاع مساهم يف احلد من معدالت البطالة للفرتة شهد 
اخلدمات فقد ساهم بدوره يف زيادة ، أما قطاع %8نتيجة بلوغ متوسط معدل منو حجم العمالة  2004- 2001

مستفيدا يف ذلك من تطور قطاع النقل نتيجة تطور  كمتوسط معدل منو سنوي  %3,1حجم العمالة مبا يقدر بـ
البىن التحتية من طرق وسكك حديدية، إضافة إىل تطور قطاع التجارة نتيجة حتسن مستوى معيشة السكان 
وزيادة الطلب، أما قطاع البناء واألشغال العمومية فقد استفاد من هذا املخطط نظرا للمخصصات املالية اليت 

القطاع الصناعي  ، يف حني شكل%5,1ط معدل منو سنوي يف حجم العمالة قدر بـ وجهت له وذلك مبتوس
اإلستثناء بضعف تطور حجم العمالة فيه نظرا لضعف األداء وعدم القدرة على املنافسة خصوصا مع الرتاجع 

  . املسجل يف عدد الوحدات الصناعية خالل فرتة التسعينات
خنفضـت مـن إ تصادية أثر إجيايب على نسبة البطالة اليتإلقعظم القطاعات ازدياد نسبة العمالة يف مإلكان وقد       

وذلك بفضل املسامهة القويـة لكـل  ،%38مبعدل اخنفاض جتاوز  2004سنة %  17,7إىل  2001سنة %  27,3
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دا من قطاعي الفالحة والبناء واألشغال العمومية يف توفري فرص عمل جديدة باعتبار أن هـذان القطاعـان قـد اسـتفا
  .بشكل مباشر وإجيايب من دعم هذا الربنامج

  

يعد ختفيض نسبة الفقر يف اجلزائر مـن بـني أحـد أهـم األهـداف الرئيسـية الـيت : أثر تطبيق البرنامج على الفقر - 3
تمــع ويف خمتلــف  حــددت لربنــامج دعــم اإلنعــاش اإلقتصــادي، إذ عــرف الفقــر انتشــارا  واســعا بــني خمتلــف فئــات ا

الســيئة الــيت كانــت  األمنيــة األوضــاعيف املنــاطق الريفيــة واملعزولــة يف فــرتة التســعينيات بســبب جهــات الــوطن خاصــة 
اهليكليـة املطبقـة خـالل نفـس  اإلصـالحاتبسـبب  وأيضـاعلى الوضع االقتصادي للبلـد،  أثرتتعيشها اجلزائر واليت 

الـذي دعـى  األمرت االقتصادية، وهو الفرتة واليت اجنر عنها تسريح عدد كبري من العمال وغلق العديد من املؤسسا
ـدف إلختصيص جزء هـام مـن برنـامج دعـم اإلنعـاش ا إىلاحلكومة اجلزائرية  قتصـادي حنـو العمليـات واملشـاريع الـيت 

 .إىل حتسني اإلطار املعيشي للسكان ودعم التنمية احمللية وتنمية املوارد البشرية
  

  .يينللجزائر قتصادية الكلية لمستوى الحياة تطور المؤشرات الرئيسية اال ):9-5(الجدول رقم 
(  تغري احلجم السنوي للفرتة  المؤشرات

95-2000% (  
   تغري احلجم السنوي للفرتة

)2000-2004%  (  

PIB 3.1 4.9 
 3.3 0.9  للرأس/استهالك العائالت

 5.4 3.7  للمقيم/الدخل المتاح للعائالت

 5.2 1.1  دخل األجراء

 3 6.3  التضخم

  .146: حمادوش علي، مرجع سابق، ص: المصدر

الفــرتة أنــه هنــاك حتســن مشــل مجيــع املؤشــرات املرتبطــة مبســتوى معيشــة الســكان خــالل لنــا اجلــدول أعــاله يبــني      
، فقــد ازداد منــو بــاألوىلمقارنــة الــيت تزامنــت مــع تطبيــق برنــامج دعــم اإلنعــاش اإلقتصــادي ) 2004-2000(الثانيــة 

إىل ويرجــع ذلــك  ،خــالل الفــرتة الثانيــة%  3,3إىل  ،خــالل الفــرتة األوىل%  0,9مــن  اإلســتهالك الفــردي إذ انتقــل
خــالل الفــرتة %  5,4 إىل األوىلخــالل الفــرتة %  3,4الزيــادة الــيت عرفهــا الــدخل املتــاح الفــردي الــذي ارتفــع مبعــدل 

ـــــرنــــة بالفتمقا" 2004-2000"نقطــــة خــــالل الفــــرتة 4,1بـــــ  األخــــرهــــو  األجــــراءكمــــا ارتفــــع دخــــل   ،الثانيــــة رة ـــــــــــــــــــــــ
هذا عرف معدل التضـخم خـالل فـرتة تطبيـق الربنـامج اخنفـاض ممـا سـاهم يف ارتفـاع  إىل باإلضافة، 1995-2000

  .القدرة الشرائية للمواطن
طبيق اخنفاض نسبة الفقر يف اجلزائر خالل فرتة ت إىل لألفرادهذا التحسن املسجل يف املستوى املعيشي  أدىوقد    

 إىل 2000ســنة  22,998%االقتصــادي حيــث اخنفضــت النســبة املئويــة ملؤشــر الفقــر البشــري مــن  اإلنعــاشبرنــامج 
  1.%21 مبعدل اخنفاض قدره 2004سنة %18,55

                                                   
 .209: ابق، صبختي فريد، مرجع س 1
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  ".2009-2005"برنامج التكميلي لدعم اإلنعاش االقتصادي ال: المطلب الثاني
مواصلة وترية الربامج واملشاريع اليت سبق إقرارها وتنفيذها  إطار جاء الربنامج التكميلي لدعم النمو يف اجلزائر يف   

 جراءوذلك بعد حتسن الوضعية املالية للجزائر  ،"2004- 2001"اإلنعاش االقتصادي للفرتة يف إطار خمطط دعم
تصاد الدولة هذا الربنامج الذي من شأنه حتريك عجلة االق أقرت حيث االرتفاع الذي سجله سعر النفط اجلزائري،

 .تسمح بازدهار االقتصاد اجلزائري وخلق ديناميكية اقتصادية
   1:حتقيق ما يلي إىلوقد كان يهدف هذا الربنامج 

ا أن تتمم قانون   – استكمال اإلطار التحفيزي لالستثمار عن طريق إصدار نصوص تنظيمية من شأ
  أو األجنيب؛االستثمار وتطوير التدابري الكفيلة بتسهيل االستثمار اخلاص الوطين 

مواصلة تكييف األداة االقتصادية و املالية الوطنية مع االنتفاخ العاملي سواء تعلق األمر بتأهيل أداة اإلنتاج   –
  أو باإلصالح املايل و املصريف؛

واحلرص الشديد على تعزيز  ،انتهاج سياسة ترقية الشراكة واخلوصصة بعيدا عن كل سلوك دغمائي  –
  ل خلق الثروات ومناصب الشغل و ترقية التنافسية؛القدرات الوطنية يف جما

تعزيز مهمة ضبط و مراقبة الدولة قصد حماربة الغش و املضاربة و املنافسة غري املشروعة اليت ختل بقواعد   –
 ؛املنافسة و السوق على حسـاب املؤسسات الوطنية املنتجة

اسبة لنمو مستدمي مولد للرفاه االجتماعي تثبيت اإلجنازات احملققة يف الفرتة السابقة ووضع الشروط املن –

على حتسني مستوى معيشة السكان بتنمية البنية  تهومن جهة أخرى مساعد ،بتوفريه ملوارد معتربة من جهة

  ؛التحتية للبالد السيما شبكات النقل و األشغال العمومية و الري و الفالحة و التنمية الريفية

  .النمو مضمون البرنامج التكميلي لدعم: أوال
دف  إلصالحاتاحلكومة  إجراءمع  اآلخرلقد تزامن هذا الربنامج التكميلي هو      حتقيق مجلة  إىلاقتصادية 
مكافحة كذا لة العقار، و أاالستثمار عن طريق ترقيته وضبطه وتسوية مس إطارحتسني  أمههالعل  األهدافمن 

خلدمة التنمية الوطنية، وقد خصص هلذا الربنامج غالف ة االقتصاد غري الرمسي والعمل على عصرنة املنظومة املالي
  : مليار دج موزعة حسب اجلدول التايل 2202,7مايل قدر ب 

  
  
  
 
   

                                                   
ياسية عبو عمر، عبو هودة، جهود الجزائر في األلفية الثالثة لتحقيق التنمية المستدامة، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الوطني حول التحوالت الس 1

 .10: ، آلية العلوم السياسية، جامعة الشلف، ص2008ديسمبر  17و  16واقع وتحديات  يومي : واشكالية التنمية في الجزائر
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  . حسب كل باب" 2009-2005"البرنامج التكميلي لدعم النمومخصصات توزيع  :)10-5(جدول رقم 
 %  المبلغ بالماليير من دج  القطاعات

    45 1.908,5  : يشة السكان، منها برنامج تحسين ظروف مع –أوال 

    555,0  السكنات
    141,0  اجلامعة 

    200  الرتبية الوطنية 
    58,5  التكوين املهين 

    85,0  الصحة العمومية 
    127,0  ) خارج األشغال الكربى(تزويد السكان باملاء
    60,0  الشباب و الرياضة 

    16,0  الثقافة 
    65,0  بيوت إيصال الغاز و الكهرباء إىل ال

    95,0  أعمال التضامن الوطين 
    19,1  تطوير اإلذاعة و التلفزيون 

    10,0  إجناز منشآت للعبادة
يئة اإلقليم      26,4  عمليات 

    200,0  برامج بلدية للتنمية 
    100,0  تنمية مناطق اجلنوب 

    150,00  .تنمية مناطق اهلضاب العليا
 40,5  1.703,1  :ساسية، منها برنامج تطوير المنشآت األ: ثانيا 

    700,0  قطاع النقل 
    600,0  قطاع األشغال العمومية 

    393,0  ) السدود و التحوالت(قطاع املاء 
يئة اإلقليم      10,15  قطاع 

  8  337,2  : برنامج دعم التنمية االقتصادية منها: ثالثا 

    300,0  الفالحة و التنمية الريفية 
    13,5  الصناعة 

    12,0  يد البحري الص
    4,5  ترقية االستثمار 

    3,2  السياحة 
    4,0  املؤسسات الصغرية و املتوسطة و الصناعة التقليدية 

  4,8  203,9  تطوير الخدمة العمومية و تحديثها : رابعا 

    34,0  العدالة  
    64,0  الداخلية 

    65,0  املالية 
    2,0  التجارة 

    16,3  لإلعالم و االتصال الربيد و التكنولوجيا اجلديد 
    22,6  قطاعات الدولة األخرى 

  1,1  50,0  برنامج التكنولوجيات الجديدة لالتصال : خامسا 

  100  2.202,7  2009-2005المجموع البرامج الخماسي 

   .2005، أفريل 2009-2005مصالح الوزير األول، البرنامج التكميلي لدعم النمو فترة : المصدر
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ستحوذ إمهية كبرية لتحسني ظروف معيشة السكان فقد أعطى أالربنامج  أننالحظ  السابقدول من خالل اجل   
 أساساالحقا باعتباره يرتبط  إليهمن خمصصات هذا الربنامج والذي سنتطرق  %45هذا اهلدف على ما نسبته 
 حصل على ما نسبتهوالذي  األساسيةيت يف املرتبة الثانية هدف تطوير املنشات أجبهود مكافحة الفقر، لي

العمومية واملوارد املائية  األشغالهامة وهي قطاع النقل، وقطاع  تقطاعا أربعمن املخصصات وقد مشل  %40,5
يئة  وأخريا   .اإلقليمقطاع 

 إىل باإلضافة، رنة البىن التحتية للمطاراتصتطوير وع إىلالربنامج  فقد هدفقطاع النقل فيما يتعلق بو    
صيانة هياكل القاعدية و تطويرها، تطوير املوانئ النفطية و تأهيلها، حتسني (التحتية البحرية  االهتمام بالبىن

ال املوانئ و الرقابة، ، وخبصوص البىن التحتية اخلاصة بالسكك ...)ظروف استقبال املسافرين، دعم أمن ا
قدمية وعصرنتها، كما مشل هذا احلديدية فقد تقرر من خالل الربنامج اجناز خطوط جديدة وحتديث الشبكات ال

على استكمال مشروع مرتو اجلزائر  أساسامن الطرقات والذي ركز أالشق حتديث البىن التحتية للنقل احلضري و 
  .والكابل عرب املدن الكربى  (tramway)تطوير النقل احلضري بواسطـة احلافلة الكهربـائيةو 
ز على إمتام مقاطع الطريق السريع، وكذا إعادة تأهيل وتطوير العمومية فقد رك األشغالفيما خيص قطاع  أما     

  .شبكة الطرقات، وإجناز منشات فنية وبرامج لصيانة الطرق وعمليات تعزيز وحتديث املطارات
تطوير مسعى كبرية حيث تقرر من خالله العمل على   أمهيةالربنامج أعطاه وبالنسبة لقطاع املوارد املائية فقد     

، احملاجر املائية اآلباربناء السدود، حفر (ا وإنتاجه اواسرتجاعهاملائية تمحور حول حشد املورد اسرتاتيجي ي
مواجهة الكوارث املتصلة  ،التسيري والتوزيع الراشدين هلذا املورد، ...)اسرتجاع املياه املستعملة، حتلية مياه البحر،

يئة اإلقليم واليت  اإلقليميئة نفسه بالنسبة لته واألمر، بالعامل املائي و الوقاية منها حيث اهتم الربنامج بسياسة 
ا أن توفر على املدى املتوسط تصور التنمية الوطنية وإطارا توجيهيا لألعمال الواجب إجنازها ا أومن ش. من شا

  .أيضا أن تقوم جهود التنمية حنو حتقيق انسجام وتوازن بني املناطق والقضاء على الالمساواة
من حيث حجم املخصصات ضمن الربنامج التكميلي  الباب الثالث أن أعالهحظ من خالل اجلدول كما نال  

يتعلق بربنامج دعم التنمية االقتصادية ويشمل كل من الفالحة والتنمية الريفية، والصناعة والصيد البحري، وترقية 
، حيث حصل هذا الربنامج على ما االستثمار والسياحة، واملؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعات التقليدية

جل استحداث أاملقامة ضمن هذه القطاعات من  للمشاريعاستمرار دعم الدولة  إىلويهدف  ،%8نسبته 
   .مناصب شغل جديدة، وزيادة مسامهتها يف التنمية على الصعيد احمللي والوطين

من خمصصات الربنامج وذلك  %48 استحوذ على ما نسبته فقدباب تطوير اخلدمة العمومية وحتديثها  أما    
واالتصال وبعض قطاعات  اإلعالمبغية حتديث قطاعات العدالة والداخلية واملالية والتجارة والربيد وتكنولوجيا 

للمواطن، وكان القصد من وراء  أساسيةيف تقدمي خدمات  أساسيا، هذه القطاعات اليت تلعب دورا األخرىالدولة 
  .سرعة وأقصىجودة  بأحسنلتلقي هذه اخلدمات وصول املواطنني  تسهيلهذا 
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برنامج التكنولوجيات اجلديدة  إىل 1,1% ـوقد عادت أقل حصة من الربنامج التكميلي واليت قدرت ب    
استكمال عملية فتــح املنافسة فـي خمتلف مقاطع سـوق االتصاالت السلكيـة والالسلكية لالتصال والذي مشل 

وير دخول شبكة االنرتنت ذات املنسوب العايل، ومواصلة عصرنة اخلدمات الربيدية والربيد، والتشجيع على تط
حتديد واجناز خمطط عمل سريــع وحقيقي لتطوير واستعمال تكنولوجيا اإلعالم  إىل إضافةواملالية الربيدية، 

  .واالتصال قصد تشييد جمتمع جزائري لإلعالم
 

  . حلية والبشريةمحتوى البرنامج الخاص بالتنمية الم:اًـ ثاني
رفع املستوى املعيشي للمواطن خصصت له  ألجللقد تضمن الربنامج التكميلي لدعم النمو، برناجما طموحا     

  : وقد مشل ما يلي %45 ـــكرب من خمصصات التمويل قدرت بالنسبة األ
  

د الدولة لضمان حيث تقرر من خالل الربنامج استمرار اخلدمة العمومية بالصحة يف تعبئة جهو : الصحـة  - 1
احلق يف اخلدمات الصحية، ومتكني مجيع املواطنني من احلصول على العالج الوقائي واالستشفائي اجلوهري 
وإلصالح املنظومة الصحية من أجل حتسني األداء فيها، وذلك عن طريق حتسني قدرات املنظومة الصحية، تطوير 

حتسني ظروف  إىل األخرياملستشفيات، ويرمي هذا  وإصالحالصحة الوقائية، وحتسني العالج أالستشفائي، 
دعم تراتيب التكفل باالستعجاالت و  ،استقبال املرضى وإقامتهم، ودوام أعمال الرعاية الصحية االستشفائية

حتسني التزويد بالوسائل املالئمة للخدمات الطبية املتخصصة والسيما اخلدمات املختصة يف  ،الطبية واجلراحية
  .تستوجب التحويل إىل اخلارجاألمراض اليت 

 هذا اإلصالح بتحسني تسيري املستشفيات من خالل إدخال احملاسبة التحليلية، تعزيز قدرات تقييم ويقرتن    
مراجعة اإلطار القانوين ملؤسسات و  من أجل التسيري أالستشرايف،" مشروع املؤسسة"تأسيس  النشاط واألداء،

  .الصحة
  

إخضاع العالقات بني مؤسسات الصحة  إلصالح مراجعة آليات التمويل عن طريقيف هذا ا إدراجكما مت     
حتديث مدونة وكذا إعداد احلسابات السنوية اخلاصة الطبية، و وهيئات الضمان واحلماية االجتماعيني إىل التعاقد، 

ملدونة اليت ستخضع موضوع مراجعة اومنها السياسة املتعلقة باألدوية  اإلصالح، كما مشل تسعري األعمال الطبية
ال حرصت احلكومة علىويف هذا . ملنطق الصحة العمومية الذي يشجع على األدوية األساسية واجلنسية  ا

حتسني احلصول على األدوية اجلوهرية، ضمان نوعية املنتجات الدوائية ومراقبتها باخلصوص عن طريق تعزيز 
ا للخدمة الطبية األدوية اجلنسية، وجعل التعويض تبعً  ترشيد اإلنفاق بفضل ترويج استخدام عمليات التفتيش،

وارد البشرية يف تثمني املجانب  إىل، تطوير التكوين يف جمال تسيري املستشفيات، والصيدلة الصناعيةو املقدمة، 
اجناز العديد من اهلياكل الصحية من مستشفيات وعيادات ومراكز  اإلطاركما برمج يف هذا   ،جمال الصحة
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يئة  حظريةحتسني صحة املواطن وترقيتها، وكذا اقتناء جتهيزات طبية، وجتديد  ألجل، استشفائية وسائل النقل، و
  .وترميم اهلياكل املوجودة

  

تقــدما معتــربا يف جمــال تلبيــة  ،"2004-1999" ســجلت اجلزائــر خــالل الفــرتة: الســكنتلبيــة الطلــب علــى    - 2
ة يف اإلجنـاز مـن خـالل الربنـامج التكميلـي لـدعم النمـو حيـث وقد مت اإلبقاء على هذه الـوتري . الطلب على السكن

هـو اهلـدف الـذي عزمـت احلكومـة علـى و تقرر التزام الدولـة تسـليم مليـون مسـكن جديـد خـالل السـنوات اخلمـس، 
بلوغــــه بإدخــــال بعــــض التحســــينات علــــى سياســــة اإلســــكان الوطنيــــة يف جمــــال إعــــداد املشــــاريع وإنضــــاجها، أمنــــاط 

 باإلضـافة ،لبناء مع مراعاة أخطار الزالزل وختفيض أسعار السكن، وحتسـني سياسـة تسـيري املـدنالتمويل، تقنيات ا
وارتفـاع تكاليفهـا بتمويـل تشـارك فيـه  عقار البناء الـذي يتسـبب يف تـأخر الـربامج قلةحماولة التحكم يف مشكل  إىل

ة اخلزينـــة العموميـــة وكـــذا تشـــجيع وعـــالوة علـــى ذلـــك، فـــإن احلكومـــة تعتـــزم يف توســـيع هـــذه الصـــيغة مبســـامه ،البنـــوك
 .االستثمارات العمومية واخلاصة يف هذه األنشطة

 

احلكومة على مواصلة العمل بربنامج املساكن االجتماعية  عملت ففي جمال السكن االجتماعي التسامهي   
الرفع من ، و فأكثر إشراك املؤسسات املالية أكثر التسامهية املوجهة للفئات االجتماعية املتوسطة الدخل من خالل

رصد املوارد املالية الضرورية يف امليزانية ، و املسامهة احلامسة للسلطات احمللية لتطوير صيغة عرض املساكن هذه
  .العمومية لتغطية اإلعانات بعنوان مسامهة الدولة

  

من (للسكن الريفي  بادرت مبراجعة اإلعانات اليت متنحها الدولة قداحلكومة  فإن يف جمال السكن الريفي أما    
بالتعاون الوثيق بني خمتلف الدوائر الوزارية  وذلك) خالل توحيد هذه املسامهة وتبسيط إجراءات تسيريها ومنحها

دعم السياسة املنتهجـة يف  تفعيل إجناز برامج السكنات االجتماعية؛قصد املعنية يف جمال السكن االجتماعي، 
حتسني  احملـرومة وحتفيز اجلهات املكلفة بالتوزيع على اعتماد الشفافية؛جمال السكن االجتماعي لصاحل الفئـات 

االجتماعية اإلجيارية سواء على مستوى املساحات أو األداءات من أجل نوعية  تنوعية السكن التابع للممتلكا
ص وقد ن، إنعاش األجهزة املكلفة مبنح املساكن االجتماعية تتماشى مع حجم األسر و أسلوب معيشتها؛

  .مليار دج  550مسكن رصد له مبلغ  1.010.000الربنامج التكميلي لدعم النمو االقتصادي على اجناز 
  

 . والتضامن الوطنيتزويد السكان بالماء الشروب ومصادر الطاقة وتعزيز التنمية المحلية  - 3
 127مببلـــغ  2009-2005قـــدرت االعتمـــادات املرصـــودة لتمويـــل برنـــامج تزويـــد الســـكان باملـــاء خـــالل الفـــرتة      

شــبكة للتزويــد باملــاء  18هيــل أت وإعــادةعمليــات كــربى لصــرف امليــاه،  10اجنــاز  كــان متوقعــا مــن ورائهــامليــار دج و 
بئـر، وكـذا  1150حفـر  إىل إضـافةمشروع للتزويـد باملـاء الشـروب والتطهـري،  1280مدينة، واجناز  18الشروب يف 

  .خزان للمياه 230اجناز 
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الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز فقد قدرت االعتمادات املقررة لتمويل برناجمها مببلغ  يصالبإفيما يتعلق  أما
مسكن بالغاز  964900مسكن بالكهرباء، و  397700مليار دج خالل نفس الفرتة ومن املتوقع ربط  65.5
  .الطبيعي

 من  أكثرمليار دج اجناز  200بلغ وقد مشلت الربامج البلدية للتنمية واليت قدرت االعتمادات املرصودة هلا مب 
اجناز (فك العزلة  توعملياعملية تتعلق على اخلصوص باجناز مشاريع التزويد باملاء الشروب والتطهري،  15.000

العمومية ومراكز  واإلنارةتأهيل املرافق الرتبوية وصيانتها وكذا حتسني احمليط احلضري  وإعادة، )الطرقات واملسالك
  .ة والثقافة يف البلدياتالشباب والرياض

مركزا طبيا  15التضامن الوطين فقد مشلت العديد من املشاريع من بينها اجناز  إطارالربامج املنطوية يف  أما
 باإلضافة  الرتبية، وكذا ثالث نوادي للعجزة إلعادةمراكز متخصصة  05املتخلفني ذهنيا، و لألطفالبيداغوجيا 

حمل يف كل  100ملتخصصة، ومتويل الرتتيبات اخلاصة بدعم التشغيل، وكذا اجناز وجتهيز املؤسسات ا تأهيل إلعادة
  . بلدية

هذا وقصد تعزيز التنمية البشرية وتعميم التعليم وحتسني مستوياته عملت احلكومة على اجناز  إىل باإلضافة
كما عكفت من خالل الربنامج العديد من املشاريع على مستوى التعليم العايل والرتبية الوطنية والتكوين املهين،  

التكميلي على اجناز العديد من املشاريع الثقافية والرياضية، كل ذلك كان يندرج يف خانة حتسني املستوى املعيشي 
   1 .للمواطن ومكافحة الفقر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
  : على الموقع . 2009- 2005للمزيد من التفاصيل راجع مصالح الوزير االول، البرنامج التكميلي لدعم النمو  1
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  .اإلنعاشنتائج البرنامج التكميلي لدعم : اًـ ثالث
خالل فرتة تنفيذ  الربنامج على معدالت النمو والبطالة والفقرخبصوص نتائج هذا  أيضا سوف يتم الرتكيز   

  .الربنامج
  

 .ثر تطبيق البرنامج على معدل النموأ -1

  ." 2004-1998" خالل الفترة ومعدالت النمو الحقيقي تطور الناتج المحلي اإلجمالي ): 11-5(جدول رقم  
  السنوات                

  القطاع
2005 2006 2007 2008  2009  

  10.018 11.069 9.363 8.515 7.565  "مليار دج"الناتج احمللي اإلمجايل

 139,8 171,0 135,3 116,8 102,7  "مليار دوالر أمريكي"الناتج احمللي اإلمجايل

 PIB %  5,1 2,0 3,0 2,4 2,4معدل النمو احلقيقي لـ 

 9,3 6,1 6,3 5,6 4,7 خارج قطاع احملروقات  % PIBمعدل النمو احلقيقي لـ 

 … … 3,2 2,1 1,7  %معدل النمو احلقيقي للقطاع اخلاص الصناعي 

 20 5,3- 5,0 4,9 1,9  %معدل النمو احلقيقي لقطاع الفالحة 

 8,7 9,8 9,8 11,6 7,1  %العمومية واألشغالمعدل النمو احلقيقي لقطاع البناء 

 8,8 7,8 6,8 6,5 6,0  %معدل النمو احلقيقي للخدمات غري احلكومية 

 7,0 8,4 6,5 3,1 3,0  %دل النمو احلقيقي للخدمات احلكومية مع

 -6,0 -2,3 -0,9 -2,5 5,8  %قطاع احملروقات معدل النمو احلقيقي لـ

   3925,9  4962  3934  3456  3122  "دوالر أمريكي" PIBنصيب الفرد من 
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  

 
سوســا معــدل النمــو احلقيــق للنــاتج احمللــي اإلمجــايل قــد عــرف تراجعــا حم أنيتضــح لنــا  أعــالهمــن خــالل اجلــدول      

الـيت سـجل فيهـا  2005فباسـتثناء سـنة  " 2004-2001"مقارنة مبا سجله يف الفرتة" 2009-2005"خالل الفرتة
 أحســـنمل يتعـــدى يف  إذ، عـــرف املعـــدل بعـــد ذلـــك اخنفاضـــا 2004وهـــو معـــدل مقـــارب ملـــا ســـجله ســـنة  % 5.1

ــذا 2009و  2008 ســنيت %2,4 إىلليرتاجــع  ،2007الــيت ســجلها ســنة  %3 األحــول يســجل نتــائج عكــس  و
يف حتقيـق هـذه املعـدالت مـن  األسبابوتعود   ،%8حتقيق معدل منو يعادل  إىلتوقعات احلكومة اليت كانت ترمي 

ـــــــات  إىلالنمـــــــو  ــــــــســـــــجلت معـــــــدالت منـــــــو س إذاخنفـــــــاض يف معـــــــدالت النمـــــــو يف قطـــــــاع احملروق البة خـــــــالل ـــــــــــــــــــــــ
ذا القطاع ،2005باستثناء سنة " 2009-2005"الفرتة    .وهو ما يؤكد لنا مدى ارتباط االقتصاد اجلزائري 

   

خـــالل فـــرتة تنفيـــذ الربنـــامج التكميلـــي  ملحوظـــامعـــدالت النمـــو خـــارج قطـــاع احملروقـــات فقـــد عرفـــت حتســـنا  أمـــا    
وهـذا . 2009سـنة  %9لتسـجل معـدل منـو  2007سـنة  %6,3 إىل 2005سـنة  % 4,7انتقلت من  إذ لإلنعاش
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بلغ متوسط معدل النمو خالل هذه (العمومية والبناء   األشغالالنمو االجيابية اليت سجلت يف قطاع  بفضل معدال
جانـب قطـاع الفالحـة الـذي سـاهم هـو  إىل، )6,39%بلـغ متوسـط معـدل منـوه (، وقطاع اخلدمات )9,4%الفرتة 
ويعـين هـذا االرتفـاع املسـتمر . يف ارتفاع معدالت النمو خارج قطاع احملروقات رغم انه عرف بعـض التذبـذب اآلخر

دعـــم االقتصـــادي قـــد حقـــق نتـــائج اجيابيـــة فيمـــا خيـــص  اإلنعـــاشبرنـــامج  أنملعـــدالت النمـــو خـــارج قطـــاع احملروقـــات 
   .خارج قطاع احملروقات النشاطات املنتجة للقيمة املضافة

   

 PIBط نصـيب الفـرد مـن متوسـ أن إالخـالل فـرتة تطبيـق الربنـامج قـد عـرف تراجعـا  PIBمعدل منـو  أنورغم     
وهـو مـا ميثـل   2008دوالر أمريكـي للفـرد سـنة  4962إىل  2005دوالر أمريكي للفـرد سـنة  3122قد ارتفع من 
جانـب  إىلالبرتول خالل هـذه الفـرتة،  أسعارارتفاع  إىلدوالر أمريكي، ويعزى السب يف ذلك  1840زيادة قدرها 

وذلـــك بســـبب تراجـــع  3925,9 إىل 2009ليعــرف اخنفاضـــا ســـنة ارتفــاع معـــدالت النمـــو خـــارج قطـــاع احملروقـــات، 
وهـو مـا يؤكـد مـرة . 2008دوالر سـنة  100بعـدما سـجلت مـا يقـارب  أمريكيدوالر  63مادون  إىلالنفط  أسعار

  .احملروقات بأسعارثانية مدى ارتباط نصيب الفرد من الناتج احمللي اخلام 
    

 .ثر تطبيق البرنامج على التشغيل والبطالةأ -2

  ".2009-2005"تطور حجم العمالة ومعدالت البطالة في الجزائر:  )12-5(رقم الجدول       

  ) ألف عامل: الوحدة(                                                                                                  

  السنوات                                          
  راتاملؤش

2005  2006  2007  2008  2009  

موع( حجم العمالة املشغلة  9.472.000  9.146.000 8.594.243 8.868.804 8.044.220  )ا

 1.242.000  1.252.000 1.170.897 1.609.633 1.380.520  الفالحة   

 1.194.000  1.141.000 1.027.817 1.263.591 1.058.835  الصناعة   

 1.718.000  1.575.000 1.523.610 1.257.703 1.212.022  ةبناء و أشغال عمومي   

 5.318.000  5.178.000 4.871.918 4.737.877 4.392.844  اخلدمات االدارية/التجارة   

  10.2  11.3  13.8  12.3  15.3   % معدل البطالة
Source : Ons, statistiques sociales , emploi et chômage, les différents tableaux. 

النمو على معدالت حجم العمالة يف تأثري الربنامج التكميلي لدعم  أنيتضح لنا  أعالهمن خالل اجلدول    
ا لتأثري خمطط اإلنعاش اإلقتصادي حبيث ساهم يف  ،"2004-2001"القطاعات اإلقتصادية جاء تقريبا مشا

 أننالحظ  إذوالبناء واألشغال العمومية، والصناعة،  ،اخلدمات/التجارة: تزايد حجم العمالة لكل من قطاعات
 925165مت استحداث  إذ اإلداريةبري خاصة يف قطاع التجارة واخلدمات رتفع بشكل كإحجم اليد العاملة قد 

قدر  إذالعمومية  واألشغال، يليه قطاع البناء "2009-2005"خالل الفرتة  منصب شغل جديد يف هذا القطاع
قطاع  أمامنصب شغل جديد،  505978يقارب  ما نفس الفرتةعدد مناصب الشغل املستحدثة فيه خالل 
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العاملة فيهما نوعا من التذبذب خالل هذه الفرتة، حيث عرف  األيدياع الفالحة فقد عرف حجم الصناعة وقط
 أمامنصب شغل،  138520بقيمة  2005مقارنة بسنة  2009العاملة سنة  األيديقطاع الفالحة تراجع يف 

  .منصب شغل 135165 ـالعمومية واخلدمات قدرت ب األشغالقطاع الصناعة فعرف زيادة بسيطة مقارنة بقطاع 
مبعدل  9.472.000 إىل 2005سنة  8.044.220وعلى العموم فان حجم العمالة املشغلة قد ارتفع من   

حوايل " 2009-2005" ملناصب الشغل املستحدثة خالل الفرتة اإلمجايلحيث وصل العدد  17,74%زيادة 
  .   منصب شغل جديد 1.427.780

ذا استطاع الربنامج التكميلي لإلنعا االرتفاع يف حجم  أدىيقلص من حجم البطالة، حيث  أناالقتصادي  شو
 2007سنة  13,8% إىل 2005سنة  15,3%تراجعت من  إذاخنفاض معدالت البطالة يف اجلزائر  إىلالعمالة 
   .2009سنة  10,2% إىللتصل 

 

  األفرادسن معيشة نظرا لتعدد املؤشرات املعربة عن حت: األفرادأثر تطبيق البرنامج على مستوى معيشة  -3
، واالستفادة من املياه الصاحلة األميةكرتاجع نسبة الفقر، وحتسن اخلدمات الصحية والتعليمية واخنفاض معدالت 

جانب منو نصيب الفرد من الناتج احمللي  إىل، أخرىللشرب والصرف الصحي والسكن الالئق وخدمات عمومية 
سوف نركز يف هذه النقطة على  فإنناوفيات وغريها من املؤشرات يف احلياة واخنفاض نسبة ال األملوحتسن معدل 

باقي املؤشرات بنوع من التفصيل  يف املباحث  إىلمؤشر التنمية البشرية ومؤشر الفقر البشري، وسوف يتم التطرق 
 .القادمة من هذه الدراسة

  ".2008- 2005" فترةتطور مؤشر دليل التنمية البشرية والفقر البشري خالل ال): 13-5(الجدول رقم 

  السنوات                                          
  املؤشرات

2005  2006  2007  2008  

  0,779  0,768  0,760  0.733*  مؤشر التنمية البشرية

  17,16  18,23  18,95  *21,5  %مؤشر الفقر البشري 

Source : conseil national économique et social, rapport national sur le développement humain, 
2006, 2008  

 .2007/2008من التقرير العاملي للتنمية البشرية  اأخذ ومؤشر الفقر البشري 2005مؤشر التنمية البشرية لعام  ∗

مؤشر التنمية البشرية والذي يعرب عن ثالث وضعيات ختص خمتلف  أننالحظ  أعالهمن خالل اجلدول    
للفرد بتعادل  اإلمجايليف احلياة عند الوالدة، واملستوى التعليمي، والناتج احمللي  األمل جوانب التنمية البشرية وهي

قيمة، قد عرف حتسنا بدءا من  كأقصىدين قيمة والواحد  أالقوة الشرائية للدوالر والذي ترتاوح قيمه بني الصفر ك
، ليستمر يف 1,05% ة مبعدل زياد 2007سنة  0,768  إىل 2006سنة  0,760حيث انتقل من  2005سنة 

التحسن  إىل، ويعود السبب يف ارتفاع هذا املؤشر 1,43%مبعدل زيادة  2008سنة  0,779االرتفاع حيث بلغ 
جانب حتسن املستوى التعليمي واخنفاض  إىلالكم،  أوالذي عرفته اخلدمات الصحية سواء من حيث النوع 
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التفصيل الحقا، وكذا ارتفاع نصيب الفرد من الناتج احمللي  بنوع من إليهاواليت سوف يتم التطرق  ،األميةمعدالت 
  .رأيناه سابقاً كما   2009-2005خالل الفرتة  اإلمجايل

 أوجههذا املؤشر الذي يقيس  ،اخنفاض مؤشر الفقر البشري أعالهمن خالل اجلدول  أيضاكما يتضح لنا     
حياة مديدة وصحية، واكتساب املعرفة، ومستوى املعيشي  للتنمية البشرية وهي األساسيةالثالثة  األبعاداحلرمان يف 

، وهو 9,44%مبعدل اخنفاض  2008سنة % 17,16  إىل 2006سنة  %18,95حيث اخنفض من  ،∗الالئق
   .للسكان كالصحة والتعليم، واحلصول على مياه شرب نقية األساسيةما يؤكد مرة ثانية حتسن بعض اخلدمات 

  

  "2014-2010"نمية الخماسيبرنامج الت: المطلب الثالث
 سنوات عشر قبل انطلقت ما أول انطلقت اليت الوطين اإلعمار إعادة سياسة ضمن الربنامج هذا يندرج    

 وقتذاك متاحة انتك اليت املوارد قدر على 2001 سنة مباشرته متت الذي االقتصادي اإلنعاش دعم بربنامج
 بالربامج اآلخر هو تدعم الذي" 2009-2005"اإلنعاشعم بالربنامج التكميلي لد هذه الدينامية وتواصلت
 التنمية عمليات مجلة لفةك بلغت وبذلك .اجلنوب وواليات العليا اهلضاب واليات لصاحل رصدت اليت اخلاصة
 ما اليت املهيكلة املشاريع بعض بينها من دج مليار 17.500 يقارب ما املاضية اخلمس السنوات خالل املسجلة

  .جنازاإل قيد تزال
   

  .البرنامج أهداف: أوال
 ، والذي خصص له2014و 2010 بني ما املمتدة للفرتة وضع الذي العمومية االستثمارات برنامج يهدف    
  : حتقيق هدفني هامني مها إىل دوالر مليار 286 يعادل ما أو دج مليار  21.214 النفقات من

 مببلغ واملياه والطرق احلديدية السكة قطاعات يف صاخلصو  على اجنازها اجلاري الكربى املشاريع استكمال -
 .دوالر مليار 130 يعادل ما دج مليار  9.700

دوالر مع الرتكيز على  مليار 156 حوايل يعادل ما أي دج مليار 11.534مببلغ  جديدة مشاريع إطالق -
لى الفوارق اجلهوية يف ويتعلق األمر بتحسني ظروف املعيشة اليومية للمواطن والقضاء ع ،اجلانب االجتماعي

مولدة ملناصب الشغل وقيم مضافة   جمال التنمية االجتماعية مع تدعيم القاعدة االقتصادية الوطنية مبشاريع
القاعدية يف  تآاملنشتعزيز التنمية البشرية عن طريق توفري وحتديث  إىليهدف كما  ،بالنسبة للمؤسسات

الكهرباء واملاء  إيصالالوصول للعدالة، (دمات العمومية جمال التعليم والصحة والسكن، وكذا حتسني اخل
 وإصالحواصلة جهود الدولة يف جمال تنمية م وكذا ،جانب فك العزلة عن املناطق النائية إىل..) والغاز

ا  .اجلماعات احمللية وتعزيز الالمركزية 

                                                   
س تقاس الحياة المديدة والصحية بمدى التعرض لخطر الوفاة في عمر مبكر نسبيا واحتمال الوفاة قبل سن األربعين، أما اآتساب المعرفة فيقا ∗

د معدل األمية لدى البالغين، بينما يقاس مستوى المعيشة الالئق بالنسبة المئوية للسكان الذين ال تتوفر باالستبعاد من عالم القراءة واالتصال وبالتحدي
 .لديهم سبل الحصول المستدام على مصدر مياه محسن وآذا النسبة المئوية لألطفال دون مستوى الوزن الطبيعي بالنسبة ألعمارهم
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 : محتوى البرنامج: اًـ ثاني
 اخلصوص على وذلك البشرية التنمية لتحسني موارده من  40%من ثركأ" 2014-2010" برنامج خيصص   
  1:خالل من

 600.000 و )ثانوية 850 و ماليةكإ 1000 منها( الوطنية للرتبية منشأة 5000 يقارب ما إنشاء –
 والتعليم للتكوين مؤسسة 300 من ثركوأ للطلبة إيواء مكان 400.000 و جامعي بيداغوجي مكان
 .املهنيني

 و متخصصا صحيا باكمر  45 و مستشفى 172 منها صحية قاعدية نشأةم 1500 من أكثر إقامة –
 .املعوقني لفائدة متخصصة مؤسسة 70 من ثركأ إىل باإلضافة التخصصات متعددة عيادة  377

 يتم أن على اخلماسية الفرتة خالل تسليمها سيتم وحدة مليون 1.2 منها سكنية وحدة (02) مليوين –
 .2014 سنة اية قبل املتبقي اجلزء أشغال يف الشروع

 .بالكهرباء ريفي سكن 220.000 وتزويد الطبيعي الغاز بشبكة بيت مليون توصيل  –
املياه  لتحويل منظومة 25 و سدا 35 إجناز خالل من اخلصوص على الشروب باملاء التزويد حتسني –

اء  . إجنازها اجلاري البحر مياه حتلية حمطات جبميع األشغال وإ
 متعددة قاعة 160 و ملعبا 80 منها والرياضة للشبيبة موجهة قاعدية شأةمن 5.000 من أكثر –

 .شباب ودار نزل 200 من وأكثر مسبح  400 الرياضات و
اهدين لقطاعات هامة برامج إقامة –  . واالتصال والثقافة الدينية والشؤون ا
 تطوير اصلةملو  موارده من40%  من يقارب ما هذا العمومية االستثمارات برنامج خيصصكما  –

 : بتخصيص وذلك العمومية اخلدمة وحتسني األساسية القاعدية املنشآت
الطرقات  شبكة وحتديث توسيع ملواصلة العمومية األشغال لقطاع موجهة دج مليار 3.100 من أكثر –

 .املوانئ قدرات وزيادة
 ديديةاحل السكك شبكة ومد حتديث أجل من النقل لقطاع خمصصة دج مليار 2.800 من أكثر -

القاعدية  اهلياكل وحتديث) بالرتاموي مدينة 14 جتهيز خالل من اخلصوص على(احلضري  وحتسني النقل
 .باملطارات

 .والبيئة اإلقليم لتهيئة دج مليار 500 يقارب ما -
 وإدارات العدالة وقطاع احمللية اجلماعات وخدمات إمكانيات لتحسني دج مليار 1.800 يقارب ما -

 . والعمل التجارةو  الضرائب ضبط

                                                   
  : محتوى البرنامج على موقع وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية  لمزيد من التفاصيل حول مضمون البرنامج راجع 1

http://www.mae.dz/photos/gov/programme.htm    10/10/2011تم االطالع عليه بتاريخ.  
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 اخلصوص على الوطين االقتصاد تنمية لدعم دج مليار1.500 من أكثر الربنامج هذا خيصص ذلك إىل باإلضافة
 : خالل من

 .فيها من قبل الشروع مت الذي والريفية الفالحية التنمية لدعم رصدها يتم دج مليار 1.000 من أكثر -
 صناعية والدعم مناطق إنشاء خالل من واملتوسطة غريةالص املؤسسات لرتقية دج مليار 150 يقارب ما  -

 كما ستعبئ. الغرض لنفس دج مليار 300 إىل تصل قد اليت البنكية القروض وتيسري للتأهيل العمومي
 من قبل الدولة من امليسرة البنكية القروض من دج مليار 2.000 من أكثر األخرى هي الصناعية التنمية
 . املؤسسات العمومية وحتديث البرتوكيمياوية الصناعة وتطوير الكهرباء ليدلتو  جديدة حمطات اجناز أجل

املهين  اإلدماج ملرافقة اخلماسي الربنامج من دج مليار 350 من فيستفيد الشغل مناصب إنشاء تشجيع أما 
 انتظار إنشاء مناصب آليات ومتويل املصغرة املؤسسات إنشاء ودعم املهين التكوين ومراكز اجلامعات خلرجيي
 اليت التوظيف من فرص اهلائل الكم إىل الشغل مناصب إلنشاء العمومية التسهيالت نتائج وستضاف .التشغيل
 إنشاء يف املتمثل بتحقيق اهلدف سيسمح ذلك كل،  االقتصادي النمو ويولدها اخلماسي الربنامج تنفيذ سيدرها
  .املقبلة اخلمس السنوات خالل شغل منصب ماليني ثالث

  

 خالل من املعرفة اقتصاد لتطوير دج مليار 250 مبلغ 2014-2010 الربنامج خيصص آخر صعيد وعلى    
 املرافق ويف كلها للتعليم الوطنية املنظومة داخل اآليل اإلعالم وسيلة واستعمال التعليم وتعميم العلمي البحث دعم

  . العمومية
  

حتقيق نتائج اجيابية يف إحداث التنمية البشرية، وتقليل نسب نه يرتقب من هذا الربنامج أويف األخري نشري إىل     
   .الستكمال حتقيق أهداف األلفية الفقر والبطالة
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  .األلفيةهداف أجهود مكافحة الفقر في الجزائر في ظل تبني نتائج : المبحث الثاني
وهو    )02انظر امللحق رقم ( الن األلفيةإع 2000 سبتمربمن اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف الثامن    

 استئصال الفقر املدقع العمل على األعضاءالدول  إحدىاجلزائر وهي وقررت  ،كناية عن توافق دويل حول التنمية
منذ لتزمت بالرد إودولة القانون و  الدميقراطية لفوائد العوملة، فضًال عن بذل اجلهود من أجل تشجيع أفضلوتقسيم 

 مع اعرتافها بأن الدفاع عن مبادئ الكرامة التحديات اليت تواجه التنمية على أهم 2015ىت حذلك احلني و 
حول األهداف اإلمنائية  التوافق الدويل ويعد ،اإلنسانية واملساواة واإلنصاف هو شأن يتعلق باملسؤولية اجلماعية

 ركز علىيوقوته يف التعبئة واحلشد فهو فعالوة عن بعده الرمزي ،  التنمية خطوة متقدمة جدًا يف مقاربةلأللفية 
حتقيق  ألجل، وقد بذلت اجلزائر جهود جبارة ةالتنمية اإلنسانية كشرط وغاية يف الوقت نفسه لكل مسرية تنموي

، ومنها ما يزال األلفيةمن  األوىلما مت حتقيقه يف السنوات  فمنهاالثمانية للتنمية يف وقتها احملدد،  األلفية أهداف
، وسنحاول من خالل دراستنا هذه الرتكيز على أهم اجلهود والنتائج املرتبطة مباشرة حتقيقه ألجلواصال العمل مت

  .بالفقر والفقراء
 

  .العمالة الكاملةالقضاء على الفقر المدقع والجوع وتحقيق : األولالمطلب 
والغايات  ،2015لول عام القضاء على الفقر املدقع واجلوع حب إىل لأللفية األوليسعى اهلدف التنموي     

الرئيسية احملددة لقياس التقدم الذي حترزه البلدان حنو بلوغ هذا اهلدف التنموي تتمثل يف خفض نسبة السكان 
النصف، وتوفري العمالة الكاملة واملنتجة والعمل الالئق للجميع  إىلدوالر  1,25الذين يقل دخلهم اليومي عن 

  .النصف إىلفض نسبة السكان الذين يعانون من اجلوع مبن فيهم النساء والشباب، وكذا خ
  

  .2015بحلول  النصف إلىتخفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دوالر : والأ
تمع اجلزائري ا هاماً ختذت قضية الفقر بعدً إ     بعد التغيري الذي حدث يف النظام االقتصادي خاصة  ،يف ا

اية الثمانينات، على وجه اخلصوص اليت واجهت البلد خالل التسعينيات  األبعاداملتعددة  واألزمة اجلزائري يف 
ا اجلزائر بالتعاون مع صندوق النقد الدويل واليت  اإلصالحات إىل باإلضافة  إضعاف إىل أدتاهليكلية اليت قامت 

دالت البطالة، وضعف من ظاهرة الفقر حتت تأثري زيادة مع تاملكاسب االجتماعية اليت حتققت من قبل، وعزز 
ة هذه الظاهرة  وإجراءاتالذي جعل السلطات اجلزائرية تتخذ عدة تدابري  األمرالقوة الشرائية للمواطن،  ا

ا التنموية من خالل وضع  إىل حفظ وتعزيز نظام  باإلضافةللحماية االجتماعية،  إسرتاتيجيةوتعزز من سياسا
  .خفيف من وطأة الفقرالضمان االجتماعي وغريها من برامج الت

  

منظومة التضامن املهين املشرتك واليت تشمل املنظومة الوطنية للضمان  إىل باإلضافة: الجهود المبذولة  -1
املهنية والوفيات وغريها، ونظام التقاعد، ونظام  واألمراضوحوادث العمل  األمراضاالجتماعي الذي يغطي 

الذين فقدو  لألجراءلى البطالة الذي يقدم مداخيل تعويضية ، والتأمني عاألجرالتعويضات والعطل املدفوعة 
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بلوغ هدف ختفيض أعداد السكان الذين يقل دخلهم عن دوالر واحد يف  وألجل ،عملهم يف القطاع االقتصادي
ا املسامهة يف حتقيق ذلك، فقامت  جمموعة جديدة من  بإنشاءاليوم عملت احلكومة على إختاذ عدة تدابري من شأ

  :حرمانا، ومشلت ما يلي األكثرالضمان االجتماعي املوجهة لفئات معينة من الناس واملناطق شبكات 
هناك منحة جزافية للتضامن تقدم لألشخاص عدميي  :شخاص العاجزين عن العملعانات لألإتقديم  -

ة هذه وتقدر قيم. األخرىمن برامج املساعدات االجتماعية  مستفيدينالدخل العاجزين عن العمل، والغري 
 إىلدج ومت رفعه 1000مبلغ هذه املنحة كان يساوي  أن إىلدج شهريا، يشار فقط 3000املنحة مببلغ 

  .أخرىالرتاكم مع منح  إمكانيةمع  2008دج سنة 3000
املعوزين  لألشخاصدج 3000مينح هذا التعويض وقيمته : تعويضات على النشاطات ذات المنفعة العامة  -

املعوزين  األشخاصاالجتماعي لعدد ال يستهان به من  باإلدماج اإلجراءسمح هذا والقادرين على العمل، وي
احلياة لدى السكان  إطارال سيما يف املناطق الفقرية ذات النسيج االقتصادي الضعيف من جهة، وحتسني 

 ، ويتمأخرىتطوير النشاطات من جهة  إطاراليت مت وضعها يف  واألمالكصيانة التجهيزات  أعمالبفضل 
  . من هذا التعويض املستفيديناجناز عمليات انتقاء دورية لقائمة 

 2002ماي  08املؤرخ يف  02-09شكل القانون رقم : المعوقين األشخاصلحماية  إعاناتتقديم  -
تمع  باألشخاصواملتعلق  املعوقني وترقيتهم قاعدة قانونية للتشريع احلايل ومطبقا يف جمال محاية هذه الفئة من ا

االجتماعية  لإلعانات أفضلتها، وجتسد ذلك بوضع برامج خاصة وتطويرها، اعتمادا على تكييف وترقي
ذه الفئة اهلشة، وكذا تعزيز  تسمح باحلصول على اخلدمات  إجراءاتاملرتبطة باالحتياجات اخلاصة 

ذلك تقدم منحة  ىلإ باإلضافةوالنقل والسكن،  واإلسعافاتعلى غرار التعليم والتكوين  األساسيةاالجتماعية 
املعوقني  األشخاصمكتسبة، فمثال يستفيد  أوخلقية  إعاقةالذين يعانون من  لألشخاصشهرية خمصصة 

 دينار شهريا 4000سنة وليس هلم موارد، من منحة شهرية تقدر ب  18الذين يبلغ سنهم  %100بنسبة 
شبكة  إنشاءقني وترقيتهم، وكذا محاية املعو  أنشطةصندوق خاص لتمويل  إنشاء اإلطاركما مت  يف هذا 

ذه الفئات حيث بلغ العدد  هيئة بطاقة استقبال  289هلذه املؤسسات  اإلمجايلهياكل متخصصة للتكفل 
  1 .املراكز اليت تسريها احلركة اجلمعوية إليهامقعد تضاف  30.000تقدر بـ 

يستفيد  أنميكن  اإلطارذا ويف ه: والطفولة المسعفة األسرالمحرومين من  لألطفال إعاناتتقديم   -
 أوما  أسرةلدى  األجرمدفوعة  إقامةخمتلفة، من  ألسبابوالذي يتم تبنيه بالكفالة  األسرةالطفل احملروم من 

دج، وتبلغ هذه  1300سنة من منحة شهرية تقدر ب  19شخص ما، كما يستفيد كل طفل يبلغ اقل من 
تأوي  أسرة أوما تقدم هذه املنحة كذلك لكل شخص بطفل معوق، ك األمردج عندما يتعلق  1600القيمة 

  .بدون عمل أوسنة عزباء  19من  أكثرفتاة تبلغ  أوويتابع دراسته،  فأكثرسنة  19شخصا يبلغ 

                                                   
 .2010أوت  ص لقطاع التضامن الوطني واألسرة،وزارة الشؤون الخارجية، اجتماع تقييمي لرئيس الجمهورية مخص 1
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 آلياتاملبذولة لصاحل الفقراء واليت تتضمن عدة  اإلجراءاتمن خالل : تعزيز مجاالت التضامن الوطني -
مؤسسات الرتبية  بإحدىمدرسية لكل طفل حمتاج مسجل  إعانةمنها التضامن املدرسي حبيث يتم منح 

املدرسية لتبلغ  اإلعانةتقييم  إعادةالوطنية، وكذا لكل معاق متمدرس يف مؤسسة دراسية خاصة، وقد مت 
دج لكل طفل حمتاج، زيادة على 2000بعدما كانت تقدر ب  2007/2008دج يف املوسم الدراسي  3000

جانب  إىل، ..)اإلطعاماملدرسية، النقل املدرسي،  األدواتتوفري (للمحتاجني  خرىأعينية  إعاناتذلك تقدم 
، واملسامهة يف متويل املشاريع ..)قفة رمضان، فتح مطاعم الرمحة( تقدمي املساعدات يف شهر رمضان 

  . املختلفة واإلنسانيةاالجتماعية 
 يهدفلى مستوى جمموعة من البلديات، وهي خاليا تضامنية موجودة ع: تنمية برامج الخاليا الجوارية  -

 اليت والتهميش بقع الفقر حتديد إىل اجلوارية واخللية اإلجتماعية التمنية وكالة به تقوم الذي اجلواري النشاط هذا
 احملرومة اإلجتماعية الفئات احليوية بني العالقة إعادة يف واملسامهة اإلجتماعية التنمية وكالة نشاطات تستهدفها

م تلبية من خالهلا ميكن اليت الطرق حنو وإرشادهم بتوجيههم وذلك العمومية قواملراف  يف ووضعهم حاجيا
دف احمللية العمومية والسلطات املرافق خمتلف مع مباشر إتصال  للمواطن املعيشية الظروف حتسني وهذا كله 
  .)..... تعليمال  التشغيل ، الصحة، الرتبية( اإلجتماعية التنمية حماور أهم مستوى على

 .املتضررين من الكوارث الطبيعية والتغريات املناخية لألشخاص اإلنسانيةتقدمي املساعدات  -
والربط  اجناز العديد من مشاريع البنية التحتية اليت يستفيد منها الفقراء كمشاريع توفري املياه الصاحلة للشرب -

 .النائية واملعزولة لألحياءية ، وتعبيد املسالك والطرقات املؤدبشبكة الغاز والكهرباء 
 .تقدمي مساعدات للحصول على السكن الالئق، والقضاء على السكن اهلش -
  تسجيل زهاء  إىلهذه العملية  أفضتحتديد املعوزين غري املؤمنني اجتماعيا لالستفادة من العالج حيث  -

لتعاقدية للعالج يف جلنة ملتابعة تطبيق العالقة ا إنشاء، وقد مت 2009شخص معين سنة  160.000
 .املستشفيات

 .التقدم المحرز في تحقيق الغاية األولى -2
- 1990" رتةـالنصف يف الف إىليقاس التقدم احملرز يف ختفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دوالر 

  : مؤشرات رئيسية بثالث" 2015
 ".2015-1990"ي الفترةالنصف ف إلىنسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دوالر واحد  -  أ

  .نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن دوالر واحد في اليوم معادل بالقوة الشرائية): 14-5(الجدول رقم 

  1990  2000  2005  2008  2009  2015  

نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن دوالر واحد 
  معادل بالقوة الشرائية

1.7  0.8  0.6  0.5  0.5  0.3  

Source : Algérie,  2eme    Rapport national des objectifs du Millénaire pour le Développement, 2009, 
p : 24. 
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سنة  1,7%نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن دوالر واحد يف اليوم قد اخنفضت من  أناملالحظ من اجلدول 
 2000سنة حتقيقها  قد مت األوىلالغاية  أن، وهو ما يعين )من النصف بأكثر( 2000سنة  % 0,8 إىل 1990

تسجل هذه  أن، ومن املنتظر 0,5%حوايل  2009وقد استمرت هذه النسبة يف االخنفاض حيث بلغت سنة  
  .2015حبلول  0,3%النسبة 

  

لرفع األسر الفقرية " التحويالت املطلوبة" حيث يشري مؤشر فجوة الفقر إىل حجم املوارد : فجوة الفقر -  ب

الستهالك كافة السكان عندما يكون  اإلمجاليةجوة كنسبة مئوية من القيمة ويتم حساب هذه الف فوق خط الفقر

تطور ويوضح لنا اجلدول التايل . من الفقراء أيمساو خلط الفقر، حيث ترتفع هذه الفجوة كلما اخنفض دخل 

   .قيمة هذا املؤشر

  .تطور مؤشر فجوة الفقر في الجزائر ):15-5(الجدول رقم 

  1988 1990 2000  2008 2009  2015  
درجة  xمؤشر الفقر(مؤشر فجوة الفقر 

  )عتبة الغذاء) (الفقر
0.4  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  

  0.3  0.3  0.3  0.4  0.5  /  املراد حتقيقها األلفية أهدافتوقعات 

Source : 2eme  Rapport national des objectifs du Millénaire pour le Développement, op. cit, p: 25 
   

الالزمة لدخول  اإلمجاليةفجوة الفقر واليت تعكس حجم الفجوة النقدية  أننالحظ  أعالهن خالل اجلدول م     
عند " 2009-1990"، بقيت تقريبا مستقرة خالل الفرتة)ليصبحوا غري فقراء(الفقراء لوضعهم على خط الفقر 

د جاء هذا عكس توقعات حتقيق وهو ما يعين انه مل يتم تقليص هذه الفجوة طيلة املدة السابقة، وق %0,5
ا 2000سنة  0,4% إىلتقليص هذه الفجوة  إىلواليت كانت ترمي  األلفية أهداف سنة  0,3% إىل، والوصول 
2009.   

ينطبق  األمرمن تلك املوجودة يف املناطق احلضرية وهذا  أعلىفان فجوة الفقر يف املناطق الريفية هي  لإلشارة    
  .2010يف الدول العربية لسنة  اإلمنائية األهدافة حسب تقرير على مجيع الدول العربي

  

 .حصة الخمس األفقر من السكان في االستهالك الوطني -  ت

  .من السكان في االستهالك الوطني األفقرحصة الخمس ): 16-5(الجدول رقم 
  1988  1990  2000  2005  2008  2009  2015  

حصة اخلمس االفقر من السكان يف 

  % االستهالك الوطين

6.5  6.6  7.8  7.3  7.4  7.5  7.8  

Source : 2eme  Rapport national des objectifs du Millénaire pour le Développement, op. cit, p: 26 
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من السكان يف االستهالك الوطين مل تتجاوز يف  األفقرحصة اخلمس  أننالحظ  أعالهمن خالل اجلدول    
ارتفعت من  إذ ،"2000-1990" لنسبة بعض التحسن خالل الفرتة، وقد عرفت هذه ا%8 األحوال أحسن
 2005سنة  7,3%سجلت  إذ، لكن عادت وتراجعت بعد ذلك 2000سنة 7,8% إىل 1990سنة  %6,6

ما مت مقارنتها مع الدول العربية الفقرية فمثال  إذاوتبقى هذه النسبة ضعيفة نوعا ما حىت . 2009سنة  7,5%و 
  1 .9,9% ـب 2008ألراضي الفلسطينية احملتلة سنة قدرت هذه النسبة يف ا

  

   .بما فيهم النساء والشباب توفير العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق للجميع:  اًـ ثاني
قــد متيــز سـوق الشــغل بــاجلزائر و  يعـد تــوفري مناصـب الشــغل أحــد احللـول الناجعــة ملكافحــة الفقـر والتخفيــف منـه،    

بإرتفــاع كبــري يف نســبة البطالــة وصــلت يف بعــض األحيــان إىل  1999مانينيــات إىل غايــة عــام منــذ النصــف الثــاين للث
خــالل هــذه الفــرتة والــيت إتســمت برتاجــع كبــري يف اجلزائــر ، فاألزمــة اإلقتصــادية احلــادة الــيت عاشــتها % 30أكثــر مــن 

الشــغل حبيــث تقلصــت  حجــم اإلســتثمارات وإخنفــاض أســعار الــنفط قــد أدت إىل بــروز إخــتالالت كبــرية يف ســوق
يف نفس الوقـت الـذي سـجل فيـه تزايـد أكـرب لطـاليب العمـل، إضـافة ملـا ترتـب عـن  ،فرص العمل املتاحة بدرجة كبرية

ا اجلزائر وشروعها يف تطبيق خمطط إعادة اهليكلة الذي كانـت أوىل نتائجـه غلـق  اإلصالحات اإلقتصادية اليت باشر
دابري إســتثنائية علـى احلكومــة الشــروع يف إجـراءات وتــ األمــرهـذا  وإســتلزم ،مئـات املؤسســات وتسـريح آالف العمــال

ا الســـلبية خاصـــة يف  للتخفيـــف مـــن حـــدة البطالـــة ومتثلـــت هـــذه اإلجـــراءات يف وضـــع  ،الشـــباب أوســـاطوإنعكاســـا
  .برامج عديدة لرتقية الشغل وإنشاء هياكل متخصصة لتنفيذها 

  

إن إهتمـام الدولـة بقضـايا التشـغيل وتكثيـف : البطالـة تدابير دعـم واسـتحداث مناصـب الشـغل ومكافحـة  - 1
إســـتلزم تـــوفري الشـــروط الالزمـــة لضـــمان الـــيت تفاقمـــت يف تســـعينيات القـــرن املاضـــي، اجلهـــود ملواجهـــة ظـــاهرة البطالـــة 

 قوية ومتخصصـة قـادرة علـى حتمـل حجـم املهـام املوكلـة إليهـاوترتيبات حتقيق األهداف املرجوة وذلك بوضع هياكل 
  :لخيصها فيما يليميكن ت

وتشــرف عليــه الوكالــة الوطنيــة لــدعم تشــغيل الشــباب وهــي مؤسســة : الترتيــب الخــاص بــدعم تشــغيل الشــباب -  أ
سـنة  إنشـاؤهاعمومية مكلفة بتشجيع وتدعيم ومرافقة الشباب البطال الذين لديهم فكرة مشروع إنشاء مؤسسـة مت 

ومــن األهــداف األساســية هلــذا اجلهــاز تشــجيع . 2لاملكلفــة بالعمــل والتشــغي، ووضــعت حتــت وصــاية الــوزارة 1996
الراميـــة إىل ترقيـــة  واإلجـــراءات األشـــكالالشـــباب أصـــحاب املبـــادرات، وتشـــجيع كـــل  خلـــق النشـــاطات مـــن طـــرف

ألصـحاب املبـادرات إلنشـاء مؤسسـات مصـغرة  واالستشـارة تقـدمي الـدعم  األساسـيةتشغيل الشباب، ومن مهامهـا 
الم املستثمر الشاب بـالقوانني املتعلقـة مبمارسـة نشـاطه، وإبـالغ أصـحاب املبـادارات يف خمتلف مراحل املشروع، وإع

                                                   
  : على الموقع 13: ، ص2010السلطة الوطنية الفلسطينية، تقرير األهداف اإلنمائية لأللفية، أوت  1

Arabic.pdf-s/publishing_file/MDG%20Annualgov.ps/new/web_file-http://www.mop       22/09/2011تاريخ االطالع. 
   www.ansej.org.dzموقع الوآالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب،  2
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املقبولــة بالــدعم املمنــوح هلــم واإلمتيــازات املقــررة يف جهــاز املؤسســات املصــغرة، وضــمان متابعــة ومرافقــة املؤسســات 
 .بعد اإلستغالل وحىت يف حالة توسيع النشاط اإلجناز أواملصغرة سواء خالل فرتة 

يكـون  أنويشـرتط الشـباب،  تقوم الوكالة مبنح قروض بدون فوائد من قبل صندوق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل    
كمــا . األقــلمناصــب شــغل علــى  03ن حيــدث االســتثمار املزمــع القيــام بــه أســنة، و  35و  19ســن الشــاب مــا بــني 

لالســــتثمار املــــراد  اإلمجــــايلبلــــغ مــــن امل %1خاصــــة تقــــدر ب  أمــــواليشــــرتط تقــــدميهم ملســــامهة شخصــــية يف شــــكل 
 05عنـدما يفـوق االسـتثمار  %2ملـون دينـار، و 05يقل مبلغ االستثمار عـن  أوتوسيعه عندما يساوي  أو إحداثه

مـن الكلفـة % 29يف حـدود مليـون دج، ويكـون مبلـغ القـرض املمنـوح مـن طـرف الوكالـة  10مليـون دج ويقـل عـن 
مـــــــوع، و  ماليـــــــني 05 تتجـــــــاوز قيمتهـــــــا بالنســـــــبة لالســـــــتثمارات الـــــــيت ال  اإلمجاليـــــــة بالنســـــــبة  %28دينـــــــار يف ا

مــــوع،   10تتجــــاوز  ماليــــني وال 05تفــــوق قيمتهــــا لالســــتثمارات الــــيت  الشــــباب  بإمكــــانكمــــا ماليــــني دينــــار يف ا
حـددت  وقـدختفـيض نسـب الفوائـد علـى القـروض املمنوحـة مـن قبـل البنـوك، هذه املشاريع االستفادة مـن  أصحاب
   1 .حسب طبيعة النشاط واملنطقة اجلغرافية اليت يتواجد فيها خفيضنسبة الت

 

، يشـرف عليـه الصـندوق الـوطين للتـأمني 2003مت اسـتحداثه سـنة : الترتيب الخاص بالعاطلين عـن العمـل -  ب
ومن خالله يتم منح قـروض مـن . سنة 50و  30ما بني  أعمارهمالذين ترتاوح  لألشخاصعن البطالة، وهو موجه 

مــــوع 05بالنســــبة لالســــتثمارات الــــيت ال يتجــــاوز مبلغهــــا  %25دوق يف حــــدود طــــرف الصــــن  ماليــــني دينــــار يف ا
مــوع، و  10بالنســبة لالســتثمارات الــيت ال يتجــاوز مبلغهــا  %20و بالنســبة لالســتثمارات الــيت  %22ماليــني يف ا

خفـــيض نســـب الفوائـــد علـــى تنجـــز يف منـــاطق خاصـــة يف واليـــات اجلنـــوب واهلضـــاب العليـــا، كمـــا يقـــوم الصـــندوق بت
بالنســبة لالســتثمارات الــيت تنجــز يف خمتلــف قطاعــات النشــاط  %60القــروض املمنوحــة مــن قبــل البنــوك يف حــدود 

بالنســبة لالســتثمارات  %80بالنســبة الســتثمارات الــيت تنجــز يف قطــاع الفالحــة والــري والصــيد البحــري، و %80و
بالنســبة لالســتثمارات الــيت تنجـــز يف  %95هلضــاب العليــا، و الــيت تنجــز يف منــاطق خاصــة ويف واليــات اجلنـــوب وا
 2 ).البحرياستثمارات يف قطاعات الفالحة والري والصيد (مناطق خاصة ويف واليات اجلنوب واهلضاب العليا 

 

وتشـــرف عليـــه الوكالـــة الوطنيـــة لتســـيري القـــرض املصـــغر والـــيت أنشـــئت : الترتيـــب الخـــاص بـــالقرض المصـــغر  -  ت
كهيأة ذات طابع خـاص يتـابع نشـاطها وزيـر   2004جانفـي  22املؤرخ يف   04/14: تنفيذي رقممبوجب املرسوم ال
 أداة لتجســيد سياســة احلكومــة فيمــا خيــص حماربــة الفقــر واهلشاشــة هــذه الوكالــةتشــكل و  .واألســرةالتضــامن الــوطين 

مـا،والتنظيم املعم تسيري جهاز القرض املصغر وفق التشريع وتتمثل مهامها األساسية يف دعـم ونصـح ومرافقـة و  ول 
إبالغ املستفيدين ذوي املشـاريع املؤهلـة  بدون فوائد، منح سلف املستفيدين من القرض املصغر يف تنفيذ أنشطتهم،

ضمان متابعة األنشطة اليت ينجزها املسـتفيدون مـع احلـرص علـى احـرتام  مبختلف املساعدات اليت متنح هلم، للجهاز
                                                   

الجريدة والمتعلق بشروط اإلعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها،   2011مارس  06المؤرخ في  103- 11انظر المرسوم التنفيذي رقم  1
 .21- 18: ، ص ص2011مارس  06، الصادرة بتاريخ 14الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

، 2010مبرالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مصالح الوزير األول، التدابير المتخذة لفائدة التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي، ديس 2
ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/meice2010ar.pdf-http://www.premier     22/04/2011تاريخ االطالع. 
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م عنـــد احلاجـــة لـــدى املؤسســـات بنـــود دفـــاتر الشـــروط الـــيت تـــ ربط هـــؤالء املســـتفيدين بالوكالـــة باإلضـــافة إىل مســـاعد
  1.مشاريعهمواهليئات املعنية بتنفيذ 

وهنـــاك جمموعـــة مـــن التـــدابري املصـــاحبة لـــدعم القـــرض املصـــغر كـــالتخفيض يف نســـب الرســـوم اجلمركيـــة، وحقـــوق     
ماليــة شــهرية للتشــغيل ملــدة ثــالث ســنوات  إعانــة، ومــنح مــن الرســم علــى القيمــة املضــافة واإلعفــاءتســجيل العقــود، 

الــيت تصــب يف خانــة توســيع املشــاريع  اإلجــراءاتوغريهــا مــن  اإلمجــايلاملؤقــت مــن الضــريبة علــى الــدخل  واإلعفــاء
  2. االستثمارية للتخفيف من حدة البطالة

  

التنفيـذ مبوجـب املرسـوم وضـع برنـامج عقـود مـا قبـل التشـغيل حيـز :  )CPE( برنامج عقـود مـا قبـل التشـغيل - ث
و يهدف إىل زيـادة العـروض وتشـجيع وتسـهيل إدمـاج املتحصـلني ، 02/12/1998: املــؤرخ فـي  98/402: رقم

عقــد مــا قبــل التشــغيل يف إكتســاب  إيــاهمعلــى شــهادات علميــة يف ســوق الشــغل مــن خــالل الفرصــة الــيت مينحهــا 
 ،وهــم كــل اهليـــآت واملؤسســات العموميــة واخلاصــة جتربــة تســاعدهم علــى اإلدمــاج النهــائي لــدى أصــحاب العمــل

قبــل التشــغيل  وتتكفــل الدولــة بــاألجور األساســية للمــدجمني مــع تكــاليف التغطيــة اإلجتماعيــة طيلــة مــدة عقــد مــا
 3 .الذي ميكن أن يصل إىل سنتني، كما يستفيد املدمج من نظام العالوات يدفــع من طرف صاحب العمل

 

جهاز  إنشاءعلى  2008افريل  30املؤرخ يف  127-08املرسوم التنفيذي رقم نص : اإلدماجبرامج عقود  - ج
االجتماعي للشباب حاملي شهادات  اإلدماج إىلويهدف هذا اجلهاز  ).DAIP(املساعدة على اإلدماج املهين 

االت  ترقية نشاطات التنمية ذات املصلحة احمللية، ال سيما إىلالتعليم العايل والتقنيني الساميني، ويرمي  يف ا
  4.والتهميش واإلقصاءحماربة الفقر  إىل باإلضافةغري املستغلة،  أوواملناطق ذات التغطية غري الكافية 

ضمن املؤسسات االقتصادية العمومية واخلاصة  الدائم للشباب اإلدماجإىل حتفيز  اإلدماجعقود  دفو 
فعيل جهاز املساعدة على اإلدماج املهين مت وضعه تقصد و ، واهليئات اإلدارية العمومية على أساس عقد اإلدماج

حيث اليت تسريه بالتنسيق مع مديرية التشغيل لكل والية،  ∗)ANEM(حتت تصرف الوكالة الوطنية للتشغيل 
املسجلني لدى شبكة و يهدف اجلهاز إىل تسهيل االستفادة من منصب عمل دائم للشباب طاليب العمل ألول مرة 

غيل على املستوى الوالئي، بإدماجهم أكثر يف القطاع االقتصادي العمومي واخلاص ال سيما الوكالة الوطنية للتش
 إىل، ويوجه اهتماما خاصا حلاملي الشهادات بدون وظيفةاجلهاز يويل حيث تشغيل وتوظيف، / عرب برامج تكوين

                                                   
   www.angem.dz/ar: موقع الوآالة الوطنية لتسيير القرض المصغر 1
  : الممنوحة من طرف الوآالة انظر قسم التمويل على موقع الوآالة ن التفاصيل حول السلف والقروض واالمتيازاتللمزيد م 2

ticle&id=84&Itemid=102&lang=arwww.angem.dz/ar/index.php?option=com_content&view=ar  
، الندوة اإلقليمية عن دور اإلرشاد والتوجيه المهني في تشغيل رمحمد قرقب، عرض حول التوجيه واإلرشاد في برامج وأجهزة التشغيل في الجزائ 3

 .11: ، ص2005/ 7/ 13 – 11: الشباب، طرابلس
الجريدة الرسمية  متعلق بجهاز االدماج االجتماعي للشباب حاملي الشهادات،وال 2008افريل  30مؤرخ في  127-08مرسوم تنفيذي رقم  4

 .03: ، ص2008ماي  04، الصادر بتاريخ 23للجمهورية الجزائرية، العدد 
 77-06تصنف الوآالة آمؤسسة عمومية ذات تسيير خصوصي  تحت وصاية وزارة العمل و الضمان االجتماعي بموجب المرسوم التنفيذي رقم   ∗
الذي يحدد مهام الوآالة الوطنية للتشغيل و تنظيمها و سيرها في مجال تنصيب العمال و مراقبة سوق العمل و تأطيره  2006فبراير  18لمؤرخ في ا

حكم في تنظيم و ضمان الت  جمع عروض و طلبات العمل و ربط العالقة بينها، :و تنظيمه و من أهم المهام التي تتوالها الوآالة بموجب هذا المرسوم
 وضع السوق الوطني للشغل و اليد العاملة و تطوره،
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ؤسسات الوطنية للتكوين الشباب حاملي شهادات التعليم العايل والتقنيني السامني خرجيي املثالث فئات وهم 
الشباب  الشباب خرجيي التعليم الثانوي للرتبية الوطنية ومراكز التكوين املهين أو الذين تابعوا تربصا متهينيا، املهين،

  .بدون تكوين وال تأهيل
حل تتم آلية إدماج هذه الفئات الثالثة من طاليب العمل يف عامل الشغل عرب ثالث عقود لإلدماج تربم بني املصا

 1: التالية األشكالحد إتتخذ و التابعة لإلدارة املكلفة بالتشغيل واملستخدم أو اهليئة املكونة واملستفيد، 
 .عقود إدماج حاملي الشهادات، موجهة للفئة األوىل 
 .عقود اإلدماج املهين، موجهة للفئة الثانية 
 .إدماج موجهة للفئة الثالثة/ عقود تكوين  

يندرج هذا الربنامج ضمن برامج تشغيل الشباب بصورة  :)ESIL( بادرة محليةبرنامج الشغل المأجور بم - ح
ا ملواجهة البطالة ، 1990مؤقتة حيث بدا العمل به سنة  وهو مبثابة تدعيم للجماعات احمللية يف إطار جمهودا

سنة  30إىل  19موجه إلدماج الشباب البطال بدون مؤهالت أو مبؤهالت بسيطة الذين ترتاوح أعمارهـم ما بني 
يسمح هذا الربنامج للشباب يف ورشات تكلف بإجناز نشاطات تعود باملنفعة العامة علـى املواطنني يف كل بلدية، 

هذا الربنامج من التشغيل  أندج مع االستفادة من التغطية االجتماعية، كما 2.700بتقاضي منحة شهرية قدرها 
  .ملندجمني يف املؤسساتمرفوق بشرط منح الشغل الدائم جلزء من الشباب ا

برنـامج آخـر يشـبهه إىل حـد كبـري هـو برنـامج النشـاطات ذات املنفعـة العامـة يف نظـام  انـه هنـاك إىل يشار فقط     
الشبكة اإلجتماعية الذي تشرف عليـه مديريـة النشـاط اإلجتمـاعي حلسـاب وكالـة التنميـة اإلجتماعيـة التابعـة لـنفس 

  2.الوزارة
 

  : )TUPHIMO(ليد العاملة لالعامة ذات اإلستعمال المكثف  برنامج أشغال المنفعة - خ
وهو برنامج  تشارك فيه عدة قطاعات يرمي إىل خلق مناصب شغل مؤقتة بصورة كثيفة ويف وقت سريع موجه     

 خبالفو  .أيضا للشباب البطال بدون مؤهالت و باخلصوص يف املناطق النائية واحملرومة اليت مستها البطالة أكثر
 العمومية ذات املنفعة األشغال برنامج يرمي اإلجتماعية الشبكة مبنح املمولة العامة املنفعة ذات اطاتالنش

 القطاع على ذلك يف املشاريع ويعتمد خالل من مضافة إقتصادية قيمة حتقيق إىل العاملة لليد املكثف لإلستعمال
 الذين الصغار للمقاولني األشغال تسلمحيث  .مصغرة مؤسسات وإنشاء املقاولة روح تشجيع قصد اخلاص

ذا متثل"، خاص تكوين أو مكننة تتطلب بسيطة ال أشغال إلجناز صفقات على للحصول يتنافسون  ورشات و
 إنتظار يف تسمح منافع ثالث هلا بديلة صيغة العاملة لليد لإلستعمال املكثف العمومية املنفعة ذات األشغال

                                                   
   http://www.anem.dz: للمزيد من التفاصيل حول هذا البرنامج راجع موقع الوآالة الوطنية للتشغيل 1
، ورقة مقدمة ضمن الملتقى ) - المساهمات وأوجه القصور  - (سياسة التشغيل في الجزائر  مغالم عبد اهللا، حمزة فيشوش، إجراءات وتدابير لدع 2

، جامعة الدولي حول إستراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة ، آلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
  .06: ، ص2011 نوفمبر 16-15يومي المسيلة، 
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 إنشاء وتشجيع عمومية منفعة ذات قطاعية بنشاطات والتكفل تةمؤق مناصب شغل إحداث الدائم توظيف
  1.اإلجتماعية التغطية على باحلصول الربنامج يسمح كما للدوام مرشحة الصغرية املؤسسات

  

من بني أهم الربامج اليت وضعت للتقليل من حدة يعد : )AIG(برنامج النشاطات ذات المنفعة العامة  - د
صول على دخل مؤقت واالستفادة من خدمات الضمان االجتماعي، برنامج البطالة والسماح للبطالني باحل

 وكالة التنمية االجتماعية 1996وتكفلت بتطبيقه منذ سنة  1994النشاطات ذات املنفعة العامة الذي أنشأ سنة 
)ADS(، يدخل هذا الربنامج ضمن الشبكة االجتماعية، إذ يقوم على أساس نظام مساعدة الشباب الذين ليس 

 2800هلم دخل، والذين متنح هلم مناصب شغل مؤقتة للقيام بأشغال ذات منفعة عامة مقابل االستفادة من 
على شكل ورشات  ونظم هذا الربنامج. ج شهريا وتسجيلهم ضمن املستفيدين من نظام الضمان االجتماعي.د

مية وجتديد األجهزة والرتاث عمل حتت إشراف البلديات، للقيام بأشغال الصيانة واخلدمات الصحية والتعلي
  .العقاري يف الوسط الريفي واحلضري

باستحداث النشاطات وتنمية روح املبادرة وذلك : مناصب الشغل في إطار االستثماراستحداث   - ذ
املقاوالتية عند الشباب، ويف هذا اإلطار مت اختاذ إجراءات لتعزيز عملية مرافقة املبادرين الشباب وجتسيد أكرب عدد 

، وقد شرع يف عمليات حماربة البطالة عن طريق االستثمار يف إطار املخطط من املشاريع القابلة للتمويل ممكن
الوطين للتنمية الفالحية والريفية وبرنامج دعم اإلنعاش االقتصادي، والربنامج التكميلي، واملخطط اخلماسي للتنمية 

يف الوصول إىل حتقيق متويل حوايل  CNACو  ANSEJ رمسها جهازيوتتمثل األهداف اليت .  2014- 2010
 55.000مع تقديرات باستحداث أزيد من  2013-2009مشروع كمعدل سنوي خالل الفرتة  17.000

  .منصب مباشر سنويا خالل نفس الفرتة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
 .10: ، ص2000برنامج ومهام ، رسالة وآالة التنمية االجتماعية ، الجزائر، وآالة التنمية االجتماعية،  1
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  نتائج جهود توفير مناصب الشغل والحد من البطالة - 2
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 عدد مناصب الشغل املستحدثة كان يف تزايد مستمر خالل الفرتة أننالحظ  أعالهمن خالل اجلدول     
) ESIL(يب تترا إطاريف  أوالعمومية،  اإلداراتبتلك املستحدثة من قبل  األمرسواء تعلق " 1999-2010"
)TUPHIMO(، )AIG.(  

، تليها ...)اقتصادية، صناعية وجتارية (للمؤسسات العمومية  فيها األكربكان النصيب   لألوىلفبالنسبة     
االستثمارات املنجزة يف قطاع الفالحة، مث مناصب الشغل املستحدثة لدى  إطارمناصب الشغل املستحدثة يف 

  .أعالهيف اجلدول املبينة  األخرىفيما بعد الصيغ  يتلتأ ،الوظيفة العمومية
ا" 2010- 1999"وما يعاب على مناصب الشغل املستحدثة طيلة الفرتة    ليست كلها دائمة نظرا الرتفاع  أ

يف إطار برامج التخفيف من البطالة واليت أغلبها مناصب مؤقتة كعقود ما قبل التشغيل املستحدثة عدد املناصب 
باإلضافة إىل ضعف هذا . )ESIL( ،)TUPHIMO( ،)AIG(يب تترا إطار، ومناصب الشغل يف اإلدماجود قوع

  .الذي يتحصل عليه املوظف يف بعض صيغ التشغيل هذه األجر
 خالل الفرتةاخنفاض معدالت البطالة  إىلدت جهود الدولة املبذولة لتوفري مناصب شغل جديدة أوعموما    
  :وهو ما يوضحه اجلدول التايل" 1999-2010"
  

  "2010-2000" تطور معدل البطالة خالل الفترة): 18-5(الجدول رقم 

 .لإلحصائياتالديوان الوطني : المصدر
  

 إذ ،"2010-2000" فاضا حمسوسا خالل الفرتةمعدالت البطالة قد عرفت اخن أنفاملالحظ من اجلدول     
 35,16%مبعدل اخنفاض  17,7% إىل 27,3%االقتصادي من  اإلنعاشاخنفضت خالل فرتة تنفيذ برنامج 

سنة  15,3%تقلص معدل البطالة من  إذواستمر هذا االخنفاض خالل فرتة تطبيق الربنامج التكميلي لدعم النمو 
 إىل 2010وصل سنة  إذ، وقد استمر تراجع معدل البطالة 33,33%مبعدل  2009سنة  10,2% إىل 2005

10%.   
  
  
  
  
  
  
  

  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  

معدل 
  %البطالة

29.5  27.3  25.7  23.7  17.7  15.3  12.3  13.8  11.3  10.2  10  
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  .فاجلدول التايل يوضح لنا ذلك ة يف سوق الشغلأشاركة املر وفيما يتعلق مب    
  .2010-2002عدد النساء العامالت، ونسبتهن إلى إجمالي السكان المشتغلون خالل الفترة ): 19-5(الجدول رقم 

النسبة من إمجايل السكان   اإلمجايلالعدد   لسنواتا
  %  املشتغلون

2002  883549  14,18  
2003  933024  13,95  
2004  1359254  17,42  
2005  1173873  14,59  
2006  1496864  16,87  
2007  1349258  15,70  
2008  1429584  15,60  
2009  1449216  15,30  
2010  1474000  15,10  

  .اتلإلحصائيالديوان الوطني : المصدر
  

نالحظ من خالل الشكل أن نسبة النساء العامالت من إمجايل السكان العاملني ضعيفة، فهي مل تتجاوز    
ا عرفت حتسنا طفيفا يف السنوات األخرية والذي نتج عنه ارتفاع 2010-2002خالل الفرتة  18% ، رغم أ

أة عاملة يف مجيع القطاعات امر  1474000ما يقارب  2010عدد النساء العامالت، فقد بلغ عددهن سنة 
ولكن هذا االرتفاع كان ناجتا عن زيادة مناصب الشغل املستحدثة من خالل االسرتاتيجيات املختلفة للتشغيل يف 

حول املرأة والشغل، أن اجلزائر حتتل  2012قد كشف البنك العاملي يف تقرير أصدره بداية عام فورغم هذا اجلزائر، 
وجاء يف التقرير أن عدد  ،فريقيا والثالثة عربيا من حيث نسبة مشاركة املرأة يف عامل الشغلاملرتبة األوىل يف مشال إ

    1.مرأةإ 17.279.668حوايل  2011النساء يف اجلزائر بلغ إىل غاية سنة 
  

ية من بني أهم خصائص عمل املرأة اجلزائرية، ارتفاع نسبة النساء فـي بعض الفروع واألسالك املهنفانه  لإلشارة  
سنة ( %60، الصحة )2007سنة ( %60أكثر من ا حيث متثل نسبة النساء العامالت فيه مثل التعليم والرتبية

  2).2008جويلية ( %36,82والقضاء أكثر من ) 2007
  

يســاهم منــو العمالــة وإنتاجيتهــا يف  أنميكــن : لكــل شــخص عامــل اإلجمــاليالمحلــي  النــاتجمعــدل نمــو   - 3
حتســن  أن إنتاجيتهــاعــالوة علــى ذلــك، مــن شــأن التغــريات يف هيكــل العمالــة ويف  ،يحتســني معــدل النمــو االقتصــاد

لـذلك تعتـرب العالقـة بـني فـرص العمـل  ،واألجـورزيـادة فـرص العمـل  دعن إالحيدث هذا  أنتوزيع الدخل، وال ميكن 
 .لجميعالالئق لوالنمو والفقر مهمة جدا لتقييم التقدم احملرز يف توفري العمالة املنتجة والعمل 

  
                                                   

1 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-Law-
2012.pdf   le 17/09/2011. 

  .16:، ص15+بيجين  لجمهـورية الجزائـرية الديمـقراطية الشعـبيةباألسرة وقضايا المرأة، التقرير الوطني ل ةالوزارة المنتدبة المكلف 2
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  "2009-2005" رةــــلكل شخص خالل الفت اإلجمالي، و نمو الناتج المحلي اإلجماليالناتج المحلي  نمو): 20- 5(الجدول رقم 
  2005  2006  2007  2008  2009  

  2.2  2.4  3  2  5.10  % اإلجمالينمو الناتج المحلي 

لكل  اإلجمالينمو الناتج المحلي 
  %عامل  شخص

3.41  0.22  1.14  1.09  /  

  .29: ، ص2010، األلفية أهدافتقرير الجزائر حول : المصدر                 

وتوفري  اإلمجايلنه هناك عالقة ضعيفة ما بني النمو الفعلي يف الناتج احمللي أنالحظ  أعالهمن خالل اجلدول     
االعتماد الشديد  إىل فرص العمل، فالعالقة واهنة ما بني النمو وفرص العمل والفقر، ويعود السبب يف ذلك

الذي جعل النمو  األمرالنفط الدولية، وهو  أسواقللجزائر على عوائد النفط الذي يبقى عرضة لتقلبات 
لكل عامل ال ترتبط بالزيادة  اإلمجايلالزيادة يف الناتج احمللي  جيعلاالقتصادي خالل هذه الفرتة يعرف تقلبات، ما 

ترتبط بالزيادات يف عوائد النفط ومسامهة قطاع النفط  وإمناعات غري النفطية، العاملة يف القطا األيدي إنتاجيةيف 
 .اإلمجايليف الناتج احمللي 

   
ا من العمالة يف اجلزائر غري مستقرة ومؤقتة خاصة ما  اإلشارةجتدر يف األخري و       إىل أن نسبة ال يستهان 

املنفعة العامة ذات اإلستعمال املكثف  أشغال إطار والوظائف يف اإلدماجيعرف بعقود ما قبل التشغيل، وعقود 
يف دائرة الفقر،   إدخالهفقدان الشخص منصب عمله بعد فرتة معينة، وهو ما يعيد  إىللليد العاملة واليت قد تؤدي 

 إلعالةنه هناك مناصب شغل ال حيصل فيها الشخص على مرتب الئق بل جمرد منحة بسيطة ال تكفي أكما 
الوظائف املأجورة مببادرة حملية، واليت من املؤكد شخص مبفرده كا ال خترج الشخص من براثن الفقر خاصة يف  أ

، وتشري بيانات صادرة عن منظمة العمل العربية ومنظمة العمل السلع ذات االستهالك الواسع أسعارظل ارتفاع 
اذ قدرت نسبة البطالة ما بني الدولية أن هناك عدد كبري من الشباب اجلزائري غري منخرط يف سوق العمل، 

  2006.1-2005لعــام ) يف صفوف النساء %32يف صفوف الرجال،  %24(  %27الشباب يف اجلزائـر 
  

  ".2015-1990"النصف في الفترة  إلىخفض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع : اًـ ثالث
  

عن مخس  أعمارهمي الوزن الذين تقل ناقص األطفالعدد : ثنني ومهاإيقاس حتقيق هذه الغاية مبؤشرين     
  .من السعرات احلرارية األدىنسنوات، ونسبة السكان الذين ال حيصلون على احلد 

حوايل  1995عن مخس سنوات فقد بلغت نسبتهم سنة  أعمارهمناقصي الوزن الذين تقل  األطفالنسبة لعدد بالف
حوايل  2002بلغت سنة  إذتفاع ، لكن عاودت االر 2000سنة  %6 إىل، لتنخفض هذه النسبة 10%

، ومن 2009سنة  %3,1 إىلواستمرت يف الرتاجع حىت وصلت ، %3,7بلغت  2006، ويف سنة 10,4%

                                                   
وآثار األزمات االقتصادية العالمية على تحقيقها،  2010األمم المتحدة، جامعة الدول العربية، التقرير العربي الثالث حول األهداف التنموية لأللفية  1

 .15:، ص2010
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حتسن الوضع الصحي باجلزائر، واالهتمام والتكفل  إىل، ويعود هذا االخنفاض 2015سنة  %2,1تبلغ  أناملنتظر 
  1.والطفل بعد الوالدة األمبصحة 

 من السعرات احلرارية األدىنالذين ال حيصلون على احلد للمؤشر الثاين واملتعلق بنسبة السكان بالنسبة  أما    
سعرة حرارية يف اليوم للشخص الواحد، ويستخدم لقياس خط  2100مستوى الطاقة الغذائية يعادل  أن إىلفنشري 

  ".2015- 1988" الل الفرتةــ اجلزائر خ، ويوضح لنا اجلدول التايل نسبة الفقر الغذائي يفالفقر الغذائي يف اجلزائر
  

  ".2009-1988"لسنوات مختارة   تطور نسبة الفقر حسب خط الفقر الغذائي): 21-5(الجدول رقم 

  1988  1990  2000  2004  2008  2009  2015  

  0.9  1.2  1.3  1.6  3.1  3.5  3.6  )%( الفقر حسب خط الفقر الغذائينسبة 

  .42: ، مرجع سابق، ص2010، األلفية أهدافتقرير الجزائر حول : املصدر
  

 إىل 1990سنة  %3,5نسبة الفقر حسب خط الفقر الغذائي قد اخنفضت من  أننالحظ من اجلدول      
املتمثل يف خفض نسبة السكان الذين ال حيصلون على احلد  األلفيةوبالتايل مت حتقيق هدف  2004سنة 1,6%
 %1,2 إىل، واستمر هذا االخنفاض حيث وصلت النسبة 2004 النصف سنة إىلمن السعرات احلرارية  األدىن

لتكون بذلك قد حققت هدف األلفية املتعلق  2015سنة % 0,9تسجل نسبة  أن، ومن املنتظر 2009سنة 
  .ذا الشق

  

  .والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأةجهود تحقيق التعليم االبتدائي : المطلب الثاني
واحلصول عليه يتطلب  ،وسيلة للتمكن من جتاوز الفقر ويعد هذا األخريديدا بالتعليم ، يرتبط الفقر ارتباطا ش  

دف للقضاء على الفقر، كما  إتباع الفقر يعد سببا رئيسيا يف عدم االلتحاق بالتعليم واخلروج منه  أنسياسات 
التعليم دورا رئيسيا يف التخفيف  إضافة إىل هذا أصبح لتحقيق املساواة بني اجلنسني يف، )سير التسرب املد(ا مبكرً 

من الفقر خاصة وان معظم الفقراء يف العامل هم نساء يعانون من التهميش واألمية، األمر الذي استدعى العمل 
ا على اخلروج من دائرة الفقر اعلى متكني املرأة اقتصادي    .واجتماعيا وحىت سياسيا ملساعد

   

  .تحقيق تعميم التعليم االبتدائي: أوال
والذي يقضي بتعميم التعليم االبتدائي للذكور  لأللفيةيندرج هذا املطلب ضمن اهلدف التنموي الثاين         

، وال يقتصر مفهوم تعميم التعليم االبتدائي على جمرد االلتحاق باملدارس، بل يشمل 2015حبلول عام  واإلناث
، وينهون دورة كاملة من أكادمييةوغري  أكادمييةاحلصول على تعليم جيد يكتسب من خالله الطالب على مهارات 

تتمثل يف صايف معدل االلتحاق باملدارس يف مرحلة التعليم  مبؤشراتالتعليم االبتدائي، ويقاس حتقيق هذا اهلدف 
  .سنة 24-15بني  أعمارهمبالقراءة والكتابة لدى البنات والبنني الذين ترتاوح  اإلملاماالبتدائي، ومعدل 

                                                   
1 Algérie, le deuxième rapport sur les Objectifs du Millénaire pour le développement, Septembre 2010, p :40.   
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يعترب االلتحاق باملدارس يف : 2015التعليم االبتدائي بحلول  إتماممن  األطفالجميع  ضمان تمكين - 1
تقدم يف حتقيق تعميم التعليم االبتدائي، وقد كرس القانون اجلديد  إلحراز األساسمرحلة التعليم االبتدائي حجر 

وطنية، املبادئ الدستورية املتعلقة والذي تضمن القانون التوجيهي للرتبية ال 2008يناير  23املؤرخ يف  04-08رقم 
، ودميقراطيته مع مراعاة سنة 16و 6ما بني مبجانية التعليم يف مجيع املستويات وإجباريته جلميع الفتيات والفتيان 

النوع االجتماعي من خالل تعميم التعليم األساسي وضمان تكافؤ الفرص فيما خيص ظروف التمدرس ومواصلة 
  1.ألساسيالدراسة بعد التعليم ا

وعلى صعيد السياسات استكملت اجلزائر اإلصالح الشامل للنظام الرتبوي وهو اليوم حيز التنفيذ، إذ مت 
إصالح املناهج والربامج التعليمية لكل األطوار من االبتدائي إىل الثانوي، كما أعيد النظر يف املواقيت والطرائق 

حيث وضع خمطط لتكوين املكونني ونصبت جلنة االعتماد  واعتمدت املقاربة بالكفاءات يف الرتبية والتعليم
  .واملصادقة اليت تقوم باعتماد الكتب املدرسية اجلديدة وكل الوثائق الرتبوية املرافقة

 إطاروقد بذلت احلكومة اجلزائرية عدة جهود لتحقيق هدف تعميم التعليم، وخصصت مبالغ ضخمة يف      
توفري النقل املدرسي يف  إىل باإلضافةتية للتعليم االبتدائي من مدارس ومطاعم، برامج التنمية الجناز البنية التح
  .طريأاملناطق النائية واملعزولة، وتوفري الت

  

  "2008-2000" تطور عدد المدارس االبتدائية والمؤطرين خالل الفترة): 22-5(الجدول رقم 

  99/00  00/01  01/02  02/03  03/04  04/05  05/06  06/07  07/08  

عدد املدارس 
  االبتدائية

15729  16186  16482  16714  16899  17041  17163  17357  18740  

 354958 345746 343310 339905 337106 329605 331602 327284 326584  عدد املدرسني

  292-291: تقرير عن حالة تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة، مرجع سابق، ص: المصدر
  

نالحظ زيادة يف عدد املدارس االبتدائية كل سنة، حيث بلغ عدد املدارس املنشأة ما  أعالهجلدول من خالل ا    
مدرسة جديدة، كما بلغ معدل زيادة عدد املدارس االبتدائية ما بني  3011حوايل  2008و  2000بني سنة 

وسم ما بني امل 9,97% إىل، ليصل 5,28%حوايل  2004/2005و  2000/2001املوسم الدراسي 
الزيادة يف عدد املدرسني يف الطور  أيضا، كما يتضح من خالل اجلدول 2004/2005و  2007/2008

. مدرس 28.374ما يعادل  07/08و  99/00االبتدائي كل سنة حيث بلغ عدد املدرسني اجلدد ما بني املوسم 
ة اجلزائرية بتحقيق برنامج التعليم اهتمام احلكوم إىلعدد املدارس  أووترجع هذه الزيادات سواء يف عدد املدرسني 

  .لأللفية اإلمنائية األهداف إطارللجميع يف 

                                                   
 04الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العد ويتضمن القانون التوجيهي للرتبية،  2008يناير  23المؤرخ في  04-  08القانون رقم   1

 .07: ، ص2008جانفي  27الصادر بتاريخ 
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عدم االلتحاق  أولتجنب التسرب املدرسي  السعيكما يتضح االهتمام بالتعليم بصفة عامة، وكذا        
 وأدواتمن كتب كل سنة للعائالت الفقرية الدولة  باملدرسة من خالل املساعدات املادية والعينية اليت تقدمها 

تقييمها سنة  أعيداملدرسية اليت  اإلعانةماليني طفل يستفيد سنويا من  03(مدرسية ومساعدات مادية 
وضعت وزارة التضامن لوحدها (، وكذا توفري حافالت النقل املدرسي )دينار  3000لتصبح  2007/2008
الرعاية جانب  إىل، )2008-1999حافلة حتت تصرف البلديات خاصة بالنقل املدرسي من سنة  2721

  .، وتوفري اإلطعام يف الكثري من املدارس)وحدة كشف ومتابعة داخل املؤسسات الرتبوية 1.205إنشاء (الصحية 
 

  ".2008-2000" الميزانية المرصودة للمطاعم المدرسية ونسبة التغطية خالل الفترة) : 23-5(الجدول رقم  

  %التغطية  نسبة  )مليار دينار(امليزانية   لسنواتا

99/00  0,462 12,45  

00/01  1,5  18,00  

01/02  2,0  22,56  

02/03  2,4  30,00  

03/04  3,6  34,84  

04/05  3,9  35,68  

05/06  6,0  46,00  

06/07  6,4  52,00  

07/08  11,80  60,57  

  298:، صتقرير عن حالة تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة، مرجع سابق :المصدر
  

تمع  احلاصل يف امليزانية املرصودة للمطاعم املدرسية التطورعكس ي    اهتمام الدولة مبساعدة الفئات الفقرية من ا
من جهة، ومن جهة ثانية املسامهة يف زيادة عدد املتمدرسني من هذه الفئات وجتنب التسرب املدرسي يف الطور 

ه السياسة تدخل ضمن السياسات احلديثة للتخفيف وهذ ،االبتدائي من التعليم بسبب ارتفاع تكاليف التمدرس
هذه  أدت، وقد ضمنها التعليم منمن الفقر واليت أساسها تسهيل وصول الفقراء إىل اخلدمات األساسية واليت 

نتائج اجيابية يف حتقيق هدف تعميم التعليم االبتدائي، وهو ما يتضح من خالل املؤشرات املستخدمة  إىلاجلهود 
  : يةللقياس التال

  

 .مؤشر صافي معدل االلتحاق بالتعليم االبتدائي  -  أ
 "2010- 2000" معدل االلتحاق بالتعليم االبتدائي خالل الفترة): 24-5(الجدول رقم 

  2000-2001  2005-2006  2009-2010  
موع   إناث  ذكور موع   إناث  ذكور  ا موع   إناث  ذكور  ا   ا

  97.96  97.39  98.50  96.85  95.17  98.48 94.039  92.65  95.35  سنوات 06البالغني 

  95.11  94.23  95.94  94.07  92.70  95.39  90.67  88.19  93.07  سنة 15اىل  06من 

  .46: ، ص2010 ،األلفية أهدافتقرير الجزائر حول تحقيق : المصدر



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

 326 

  

رتفعت نسبة نه هناك تقدما كبريا يف حتقيق تعميم التعليم االبتدائي، فقد اأمن خالل اجلدول نالحظ       
يف  96,85% إىل 2000/2001يف املوسم  94,03%سنوات امللتحقني باملدارس من  06البالغني  األطفال
ااجلزائر  أنوهذا يدل على  2009/2010يف املوسم  97,96% إىللتصل  2005/2006املوسم   بإمكا
  .2015حبلول  %100نسبة  إىلالوصول 

يف املوسم   90,67%سنة فبعدما كانت تسجل 15 إىل 06 من سن املتمدرسني األطفالكما حتسنت نسبة       
من سن التمدرس  األطفالوهذا يدل اخنفاض نسبة  2009/2010للموسم  95,11%سجلت  2000/2001

  ).منهم من مل يلتحق بتاتا، ومنهم املتسربني(الغري ملتحقني باملدارس 
  

 "2008-2000" لتعليم االبتدائي للفترةالمتمدرسين في ا واإلناثعدد الذكور  ):1-5(رقم الشكل 
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  .2010 تقرير عن حالة تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامةالطالب باالعتماد على  إعدادمن : المصدر

  

بني كل دخول  وإناثنه هناك تراجع مستمر يف عدد املتمدرسني من ذكور أنالحظ من خالل الشكل     
 إىل األساسعدم التمدرس، بل يعود يف  إىل، وهذا الرتاجع ال يعود 1999/2000ابتداء من  وآخردرسي م

  .اخنفاض عدد التالميذ خالل هذه الفرتة إىل أدىاخنفاض نسب الوالدات الذي 
هناك نه أيف الطور االبتدائي، وهو ما يعين  واإلناثانه هناك شبه توازن ما بني الذكور  أيضاكما نالحظ    

 إمجايلمن  اإلناث، فقد ارتفعت نسبة متدرس واإلناثمساواة يف فرص االلتحاق باملدارس ما بني الذكور 
رتفعت نسبة متدرس إكما   ،2007/2008للموسم % 47,31 إىل 99/00للموسم  46,75%املتمدرسني من 

سنة % 97,4 إىل، لتصل 2005سنة  96,8% إىل 2000سنة  94,3%سنوات من  06الفتيات البالغات 
2009.1  

                                                   
 .90: ص ،ملحق بيان السياسة العامة للحكومة، مرجع سابق 1
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من  األخريالصف  إىلويصلون  األولنسبة التالميذ الذين يلتحقون بالدراسة يف الصف بأما فيما يتعلق      
 2003/2004 يف املوسم %96.8 وارتفعت إىل، 99/00للموسم الدراسي  %96، فقد بلغت التعليم االبتدائي

 .2015حبلول   %100 ومن املنتظر أن تصل
  

  .سنة 24و 15ما بين  أعمارهمبالقراءة والكتابة لدى البنين والبنات الذين تتراوح  ماماإللمعدل   -  ب
) التعليم إىلالوصول (، ويرتبط هذا املؤشر بااللتحاق بالتعليم إخفاقه أويقيس هذا املؤشر جناح نظام التعليم     

مرحلة   وإمتامهتقدمه  يتأثرة االبتدائية، مرحلة كاملة من التعليم االبتدائي، فبمجرد التحاق الطفل باملدرس وإمتام
للتعليم هي حتسن يف معدل  األساسيةتكون النتيجة  أنكاملة من التعليم االبتدائي جبودة التعليم، فال بد من 

  .بالقراءة والكتابة اإلملام
تمع الدويل  األهدافتندرج ضمن  األميةحملو  إسرتاتيجيةوتنتهج اجلزائر     إىلالذي يرمي احملددة من قبل ا

ائيا، هلذا قامت  األميةحمو  إىل، وتسعى اجلزائر 2012حبلول سنة  %50لالميني بنسبة  اإلمجايلخفض العدد 
، ويف هذا السياق 2016حبلول سنة  اآلفةبتكريس املوارد املادية واملالية والبشرية الضرورية للقضاء على هذه 

بلوغ هذا اهلدف، كما قامت  ألجلمليار دينار  48.6قدر ب  2007خصصت احلكومة غالف مايل سنة 
، من النساء وسكان املناطق الريفية الذين األميةمن  أكثربايالء اهتماما كبريا بالسكان املتضررين بشكل 

خصصت هلم برامج تتماشى وظروفهم االجتماعية والثقافية، كما مشلت هذه العملية الطبقات االجتماعية 
  .، املساجني، والبدوينياملعوزة، مثل املعاقني

  

  .في الجزائر  األميةتطور معدل ): 25-5(الجدول رقم 
  1998  2002  2006  2008  

موع  إناث  ذكور موع  إناث  ذكور  ا موع  إناث  ذكور  ا موع  إناث  ذكور  ا   ا
سنة  15
  فأكثر

23.5  45.7  34.5  20.4  39.7  30.1  18.6  35.9  27.2  17.5  32.7  25.1  

15-24 
  سنة

7.29  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  

 1998سنة  27,03%يف اجلزائر  األمينيع سنة من جممو  24 إىل 15من سن  األمينيقدرت نسبة      

) ذكور  5,6%،إناث 10,8%( 2006سنة  16,4% إىل، لترتاجع )ذكور 7,65%و  إناث %19,38(
يف املناطق   22,46%، وتتوزع ما بني ) ذكور 4,20%، إناث 8,22%( 2008سنة  12,42% إىلوتنخفض 
  .يف املناطق احلضرية 6,47%الريفية و 

  .سنة فيوضحه الشكل املوايل 15القراءة والكتابة لألشخاص الذين يفوق عمرهم  أما عن معدل معرفة
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  . سنة 15معدل معرفة القراءة والكتابة لألشخاص الذين يفوق عمرهم تطور  ): 2-5(الشكل رقم 
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Source : CNES, rapport national sur le développement humain, Algérie 2008, p :26 . 

  

القطاعات الوزارية  تضم األميةحمو  إسرتاتيجية تنفيذ يف تساهممتعددة  أطرافنه هناك أ إىل اإلشارةوجتدر     
ال ،والديوان الوطين حملو األمية وتعليم الكبار التابع لوزارة الرتبية الوطنية من  واجلمعيات النشطة فـي هذا ا

، ومجعيات على املستوى احمللي فاق عددها )، رابطة القلماقرأ( ملستوى الوطين حركات مجعوية منها مجعيات على ا
  .مجعية 308

جهود اجلزائر متواصلة لتحقيق هدف تعميم التعليم للجميع، فقد رصد ضمن الربنامج  أن إىلنشري  األخريويف   
ناء منشآت جديدة وتعزيز مليار دينار للرتبية الوطنية من اجل ب 852مبلغ   2014-2010اخلماسي للتنمية 

  .طريأالت
  

  .المرأةتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين : اًـ ثاني
تمع على حقوق احلياة اليومية سواء كانت هذه  إطاريدخل هذا اهلدف يف       ضمان حصول كل فئات ا

وتوسيع جمال  باملرأةتمام ، واالهواإلناثثقافية بشكل عادل ومتساو بني الذكور  أواجتماعية  أواحلقوق اقتصادية 
، وهو يعد أيضا مدخال أساسيا من مداخل اسرتاتيجيات مشاركتها يف احلياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية

حتقيق هذا اهلدف اختذت السلطات اجلزائرية عدة خطوات  وألجل احلد من الفقر يف تبين سياسة احلكم الرشيد،
   1:نذكر منها

بشأن املساواة ومتكني املرأة من خالل تبين احلكومة ملقاربة النوع االجتماعي حيث جاء اعتماد سياسة وطنية   -
إدماج الطرح اخلاص بالنوع االجتماعي يف كافة الربامج الوطنية  إىلدف  إجراءاتعدة  2007يف برناجمها لسنة 

رتاتيجية وطنية، حتسني مؤشرات إزالة العراقيل اليت متنع االندماج االجتماعي واملهين للنساء من خالل وضع إس
التنمية املتعلقة بالتنمية البشرية ومحاية الفئات احملرومة، وضع اآلليات واهلياكل الضرورية الكفيلة مبساعدة وتدعيم 
النساء الالئي يتواجدن يف وضع صعب سواء يف املدن أو األرياف، مكافحة العنف ضد النساء وتقليص هذه 

 .جراءات للتكفل بالضحايا وكذا وضع سياسة وقائيةالظاهرة من خالل اختاذ إ

                                                   
 .4- 2: ، مرجع سابق، ص ص15+، بيجن  ة وقضايا المرأةباألسر ةالوزارة المنتدبة المكلف 1
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 15املؤرخ يف  19-08مبوجب القانون رقم  وضع التعديل الدستوري األخري حيث ترقية احلقوق السياسية للمرأة  -
الس املنتخبة املعامل يف اجتاه 2008نوفمرب ،  31حيث تنص املادة  تكريس حقوق املرأة وتعزيز حضورها يف ا

الس املنتخبةتعمل الدولة على ترقية احلقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ : "مكرر على أن وهو  ،متثيلها يف ا
 .2012لالنتخابات سنة العضوي ما تكرس من خالل تعديل القانون 

من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد  9/2اجلزائر خبصوص املادة  سحب التحفظ الذي سّجلته  -
وقد مت إقرار هذه املساواة يف . علقة باملساواة بني حقوق األم واألب يف منح اجلنسية اجلزائرية لألبناءاملرأة واملت

من قانون اجلنسية وأعلن رئيس اجلمهورية عن سحب هذا التحفظ مبناسبة االحتفال بالعيد  6اجلزائر مبوجب املادة 
  .2008مارس  8العاملي للمرأة يف 

حيث قام املشرع اجلزائري : لتشريعية الوطنية وتكييفها مع التزامات اجلزائر الدوليةمواصلة مراجعة املنظومة ا -
باختاذ جمموعة من اإلجراءات ترمي إىل ضمان محاية حقوق وحريات اإلنسان بصفة عامة واملرأة بصفة خاصة 

مواطن  كلقوانني لتدار حيث مت إعادة النظر يف جمموعة من ا ،متاشيا مع املعايري الدولية املتخذة يف هذا الشأن
 .النقص اليت تتعارض مع مبدأ املساواة بني الرجال والنساء يف احلقوق

املعدل  01-05 مأدخلت على القانون املتضمن قانون اجلنسية اجلزائرية املعدل باألمر رق جاءت التعديالت اليت  -
تكرس املساواة بني سية اجلزائرية، لاملتضمن قانون اجلن 1970ديسمرب  15املؤرخ يف  86 -70واملتمم لألمر رقم 

األب واألم يف حالة اكتساب اجلنسية و ذلك طبقا للمبادئ األساسية حلقوق اإلنسان واالتفاقية الدولية املتعلقة 
، هذا إضافة إىل منح امتياز حبماية حقوق الطفل وكذا تلك املتعلقة بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  .سية عن طريق الزواج مع جزائري أو جزائريةاحلصول على اجلن
حيث بادرت اجلزائر بالتعاون مع وكاالت األمم ): 2006(إعداد إسرتاتيجية وطنية حملاربة العنف ضد النساء   -

املتحدة بتنفيذ مشروع مكافحة العنف ضد املرأة ومت يف هذا اإلطار، إعداد إسرتاتيجية وطنية حملاربة العنف ضد 
عاما للتدخل من أجل التغيري والغاية األساسية منها هي،  املسامهة يف التنمية البشرية املستدامة  اطار النساء توفر إ

وترقية حقوق اإلنسان واملساواة واإلنصاف بني املواطنات واملواطنني بإلغاء كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء 
  .عرب دورة احلياة

 املكلفة باألسرة وقضايا املرأة  أعدت الوزارة :املرأة وخمططها التنفيذي إعداد إسرتاتيجية وطنية لرتقية وإدماج  -
إىل  2008بالتنسيق مع خمتلف املتدخلني املعنيني بقضايا املرأة، إسرتاتيجية وطنية لرتقية وإدماج املرأة  للفرتة من 

التقدم املسجل لصاحل ، تستعرض فيها  حصيلة 2008جويلية  29، مت اعتمادها يف جملس احلكومة بتاريخ 2013
االت وض ملموس بأوضاع املرأة ومتكنها من  اإلجراءاتتقرتح  و املرأة يف خمتلف ا األولوية الكفيلة بتحقيق 

ا األساسية لتمارس أدوارها التنموية وتشارك بفاعلية أكرب يف خمتلف جماالت احلياة العامة  التمتع حبقوقها وحريا
 للبالد
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تعطي حيزا هاما للربامج املوجهة للنساء خاصة يف املناطق الريفية، إن تنفيذ : ة حملو األميةاإلسرتاتيجية الوطني -
مليار دينار تستهدف بشكل خاص الفئة العمرية  50هذه اإلسرتاتيجية اليت خصص هلا غالف مايل بقارب 

دف إىل تقليص األمية إىل  49و 15املرتاوحة مابني  عليها متاما يف  والقضاء 2012يف حدود  50%سنة و
 .2015آفاق 

والرامي إمجاال إىل املسامهة يف القضاء على التهميش و حتقيق تنمية  )2013- 2007(برنامج التجديد الريفي -
سمح مستقبال متوازنة ومنسجمة  السيما عن طريق دعم املشاريع اجلوارية لسكان املناطق الريفية، حيث سي

استحداث مشاريع استثمارية خاصة يف األنشطة الفالحية  على كرببشكل أاملرأة الريفية وحتفيزها  بتشجيع
  .حىت السياحيةو  واخلدماتية والصناعات التقليدية

لس الوطين لألسرة واملرأة حتت وصاية الوزارة املكلفة باألسرة : دعم اآلليات املؤسسية من خالل إنشاء - ا
). قيد االجناز(وثيق حول املرأة واألسرة والطفولة، مركز وطين للبحث واإلعالم والت2007وقضايا املرأة سنة 

 .مراصد قطاعية جديدة لدعم التشغيل النسوي
  :مبجموعة من املؤشرات تتمثل فيما يلي املرأةتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني ويقاس التقدم احملرز يف حتقيق 

  
 

، وفي كل مراحل التعليم 2005عام  التفاوت بين الجنسين في التعليم االبتدائي والثانوي بحلول إزالة - 1

 .2015في موعد ال يتجاوز 

 .البنين في مراحل التعليم االبتدائي والثانوي والعالي إلىنسبة البنات  -  أ

 إىليف املساواة بني اجلنسني يف مراحل التعليم، من خالل قياس نسبة البنات  أحرزيقيس هذا املؤشر التقدم الذي 

التفاوت بني اجلنسني  إلزالةاملهلة اليت حددت  أنتدائي والثانوي والعايل، ونشري هنا البنني يف مراحل التعليم االب

  . 2005يف التعليم االبتدائي والثانوي قد انتهت عام 
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 %87الذكور يف الطور االبتدائي بقيت ترتاوح ما بني  إىل اإلناثة نسب أننالحظ  أعالهمن خالل اجلدول   
هودات املبذولة لتقريب املدرسة االبتدائية  %90 إىلومل تصل  ،"2007- 2000" خالل الفرتة% 89و رغم ا

 90بلغ التعادل   2008/2009من مقرات سكن العائالت خاصة يف االرياف، ولكن خالل املوسم الدراسي 
تلميذ ذكر متمدرس، وبالتايل هناك حتسن طفيف يف سد الفجوة بني اجلنسني يف معدالت  100ل تلميذة لك

  .2015االلتحاق بالتعليم االبتدائي، وهو ما يستدعي بذل املزيد من اجلهد لتحقيق هذا اهلدف حبلول عام 
التعليم االبتدائي، حيث  من أحسنالذكور هي  إىل اإلناثنسبة  أنبالنسبة للتعليم املتوسط فنالحظ  أما      

لتعرف  2006/2007يف املوسم  %99 إىل، وقد وصلت 2000- 99 املوسمخالل  %92جتاوزت هذه النسبة 
اجلزائر  أحرزت، ولكن مع ذلك 2008/2009يف املوسم  95,03%بعض الرتاجع بعد ذلك حيث سجلت 

  .التفاوت بني اجلنسني  يف التعليم املتوسط إزالةتقدم ملموس يف 
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املوسم خالل )  %127 تجتاوز ( %100الذكور  إىل اإلناثبالنسبة للتعليم الثانوي فقد فاقت نسبة  أما   
 أجاله، ومتكنت اجلزائر من حتقيق املساواة بني اجلنسني يف معدل االلتحاق بالتعليم الثانوي ويف 2000- 1999

 توجتاوز   136,55% إىل 2005، حيث وصلت هذه النسبة عام 2005القانونية اليت كانت قد حددت بعام 
مقارنة بالذكور خالل هذه املرحلة من  اإلناثارتفاع عدد  أسبابوتعود . 2007/2008خالل املوسم  141%

عنه تسرب عدد كبري من التالميذ اغلبهم ما ينتج  اإلجباريمن بينها انتهاء مرحلة التعليم  أسابعدة  إىلالتعليم 
  .لنجاح يف شهادة التعليم املتوسط بالنسبة للذكورضعف نسب ا وثانيايكون من الذكور، 

  .فيما خيص حتقيق املساواة يف التعليم العايل فالشكل البياين التايل يوضح لنا ذلك أما   
  

  "2009-2002"التعليم العالي للفترة مرحلة التدرج من نسبة الذكور واإلناث المسجلين والمتخرجين في ): 3-5(الشكل رقم 
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المسجلين في التدرج ذكور

المتخرجين اناث

المتخرجين ذكور

  
  .2010لسنة  األلفية أهدافالطالب باالعتماد على تقرير الجزائر حول  إعدادمن : المصدر

للطلبة يف التدرج يف التعليم  اإلمجايلالعدد  إىل إناثنسبة املسجلني  أننالحظ  أعالهمن خالل الشكل    
 %60يف تزايد مستمر حيث قاربت  ، وهي2009- 2002اجلامعي تفوق نسبة الذكور وهذا خالل كامل الفرتة 

نسبة املتخرجات  أننالحظ  إذنفسه بالنسبة للمتخرجني يف التدرج  واألمر، )59,1%( 2008/2009يف املوسم 
  .2009-2002خالل الفرتة  %55بكثري من نسبة املتخرجني ذكور حيث جتاوزت نسبة املتخرجات  أعلى

  .)مرحلة التدرج(سد الفجوة بني اجلنسني يف التعليم العايل  اجلزائر متكنت من أنوتدل هذه النتائج على    
مل  ما يعين أن اجلزائرقل من نسبة الذكور أفتبقى نسبة املسجلني إناث  فيما خيص التعليم فيما بعد التدرج  أما 

  .هذه املرحلة من التعليم، وهو ما يوضحه الشكل التايلحتقق سد الفجوة بني اجلنسني يف 
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  "2009-2002"التدرج من التعليم العالي للفترة  ما بعد نسبة الذكور واإلناث المسجلين في مرحلة): 4-5(الشكل رقم 
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  .2010لسنة  األلفية أهدافالطالب باالعتماد على تقرير الجزائر حول  إعدادمن : المصدر

  
املسجالت يف اجلامعة سواء يف مرحلة التدرج  اإلناثط نسبة حسبنا متوس إذانه أ إىل األخرينشري يف  أنبقي      
اجمموع الطلبة املسجلني  إىلما بعد التدرج  أو وهو ما يعين انه هناك مساواة بني  %50تفوق يف العموم  فإ

تمع  إىلاجلنسني يف التعليم العايل يف اجلزائر ويعود ذلك  ال االق املرأة إىلتغري نظرة ا تصادي ودورها يف ا
 يف التعليم املرأةيف اجلزائر واليت عززت من فرص  إصدارهاواالجتماعي والثقايف، واىل القوانني والتشريعات اليت مت 

  .ويف دخوهلا سوق الشغل
  

مساواة كل املواطنني  31يف املادة دستور يكرس ال :نسبة المقاعد التي تشغلهن النساء في البرلمان - ب
جبات بإزالة العقبات اليت تعوق تفتح شخصية اإلنسان وحتول دون مشاركة اجلميع واملواطنات فـي احلقوق والوا

وتضمن قوانني االنتخابات مبدأ التمثيل املتساوي  .الفعلية فـي احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافـية
الس املنتخبة    . والعادل للمرأة و الرجل يف ا

جانفي  12بتاريخ  03- 12بصدور القانون العضوي رقم  احلياة السياسية الوطنية تعززت حظوظ املرأة يفوقد     
الس املنتخبة، متثيل املرأة يفحظوظ توسيع  والذي حيدد كيفيات 2012 حددت املادة الثانية معدلة من  قدو  ا

الس املنتخبة النسب اليت مت االتفاق عليها من  مشروع القانون مستقبال، وهي بالنسبة  اجل متثيل املرأة يف ا
عندما يكون عدد املقاعد يساوي % 30عندما يكون عدد املقاعد أربعة فقط،   %20 للمجلس الشعيب الوطين

 عندما يكون عدد املقاعد% 40، و 14عندما يكون عدد املقاعد يساوي أو يفوق % 35مخسة،  أو يفوق
ال، %50، وبالنسبة للجالية 32يساوي أو يفوق  عندما يكون عدد  30% س الشعبية الوالئية فهيأما يف ا

مقعدا، وبالنسبة للمجالس الشعبية  55اىل 51عندما يكون عدد املقاعد % 35، و47 و 43و 39 و 35املقاعد 
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الس الشعبية البلدية املوجودة مبقرات الدوائر والبلديات  للنساء يف% 30على حصة  فقد نص القانونالبلدية  ا
االيت يزيد عدد سك   .1ألف نسمة 20عن  ا

      

  .نسبة كل من الرجال والنساء في المجلس الشعبي الوطني خالل الفترات التشريعية الثالثة األخيرة ):5- 5(رقم الشكل     

96,66%

3,43%
2002- 1997الفترة التشريعية 

93,06%

6,94%
2007- 2002الفترة التشريعية 

نسبة الرجال 

نسبة النساء 

92,25%

7,75%0

2012- 2007الفترة التشريعية 

  
  .بيانات المجلس الشعبي الوطنيالطالب بناء على  إعدادمن : المصدر

  

  "2013-1998"  حسب الجنس األمةمجلس  أعضاءتوزيع  )27-5(الجدول رقم  أما
  2013-2010  2007-2004  2004-2001  2001-1998  الفرتة الربملانية

  137  140  140  136  )رجال(النواب 

  07  4  4  8  )نساء(النواب 

  144  144  144  144  جمموع مقاعد الربملان

 4,86  2,78  2,78  5,75  %لنساء النواب نسبة ا

  .والمجلس الدستوري األمةالطالب بناء على بيانات مجلس  إعدادمن : المصدر
  

 %8فهي مل تتعدى  ،اجلزائرية يف الربملان بغرفتيه ضعيفة جدا املرأةنسبة مشاركة  أنمن خالل ما سبق نالحظ     

لس الشعيب الوطين خالل الفرتات التشريعية نسبة هلا خالل الفرتة التشريعية  أحسنسجلت  إذالثالثة  يف ا
  %6 األحوال أحسنفلم تتعدى يف  األمةنسبة النساء يف جملس  أما، 7,75%مبعدل  2012-2007 األخرية

  ).الثلث الرئاسي( تكون عن طريق التعيني  األحيانويف اغلب 

                                                   
والذي يحدد آيفيات توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة، الجريدة الرسمية للجمهورية  2012جانفي  12المؤرخ في  03-12القانون رقم  1

 .46: ، ص2012جانفي  14الجزائرية، العدد األول، الصادر بتاريخ 
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حتقيقه التوجه  أراداملستوى املنشود الذي  إىلة مل ترقى بعد اجلزائرية يف احلياة السياسي املرأةمشاركة  أنوهو ما يعين 
عزوف العنصر النسوي خوض احلياة السياسية  إىلوراء تدين نسب مشاركة املرأة  األسبابالسياسي للبالد، وتعود 

إدماجها يف ضعف اهتمام التشكيالت السياسية بقضية املرأة و ، واىل للمرأةبسبب االنشغاالت املتعددة 
 إىل باإلضافة 1).الرتشيح لالنتخابات، تويل مناصب القرار على مستوى هياكل األحزاب(اسات والربامج السي

عدم  إىلالذي يؤدي  األمربشكل خاص،  ناهتماماضعف قدرة النساء على صياغة برامج سياسية تعرب عن 
ن على اكتساب واستقطاب    .تقدمي براجمهن البديلة أثناءالنساء  أصواتقدر

  

متثيل املرأة حظوظ من وسع الذي و  2012لسنة  لالنتخابات لقانون العضويا أن إىل األخرييف  اإلشارةوجتدر    
الس املنتخبة يف د انتخابات يف زيادة متثيل النساء يف الربملان للعهدة التشريعية احلالية بع كان له األثر البالغ ا

بعدما كانت ال تتجاوز  %31.38 إىلاركات يف الربملان ارتفعت نسبة النساء املش ، حيث2012العاشر ماي 
ذا  ،8% عليه ، و وفقا للتصنيف العاملي األخري يف متثيل النساء يف الربملانعامليا  25اجلزائر حتتل املرتبة  أصبحتو

   38املرتبة عامليا، والعراق اليت حتتل  34العربية قبل تونس اليت حتتل املرتبة  تصدر قائمة الدولأصبحت اجلزائر ت
 30وسويسرا اليت حتتل املرتبة  69تتقدم حىت على بعض الدول الغربية كفرنسا اليت حتتل املرتبة  أصبحتكما 

 2 .عامليا
 

  .تحسين الصحة العمومية وضمان تنمية مستدامة للجميع بما فيهم الفقراء: المطلب الثالث
الصحة السيئة متينة ال تنفصم إال بتنمية احلالة االقتصادية العالقة بني الفقر و فالفقر العدو األكرب للصحة، يعد    

فاملياه غري النظيفة واملرافق الصحية غري املالئمة تؤدي إىل حاالت وفاة عالية غالبيتها  .ة للفقراءيواالجتماعية والبيئ
النساء الفقريات أثناء كذلك وفاة العدد الكثري من ، والوزن مقارنة بالعمر،من األطفال إضافة إىل النقص يف الغذاء

هو مرض يأيت من الفقر ويؤدي إليه ) األيدز(وأن فريوس نقص املناعة البشري  ،من النساء الثرييات أكثرالوالدة 
ذا املرض  يف جمال التنمية  أمهية األكثر األمورالصحة من  أصبحتمن هذا املنطلق  ،هم فقراءوأكثر املصابني 

ا، فال ميكن حتقيق تنمية مستدامة بدون بوصفها عامال من العوامل اليت  تسهم يف التنمية املستدامة وأحد مؤشرا
ا، أصحاءسكان  ا، ففي حني متثل الصحة قيمة يف حد ذا والرخاء االقتصادي  لإلنتاجيةتعترب كذلك مفتاحا  فإ

كبريا يف النمو   ثرياتأالعديد من حاالت الرتدي الصحية والصحة املعتلة تؤثر  أنذلك  ،واالجتماعي والثقايف
البشر يقع يف صميم االهتمامات املتعلقة  أنللبيئة والتنمية على " ريو" إعالنمن  األول املبدأوقد نص  ،والتنمية

الصحة ترتبط  أن، وهو ما يعين "ئام مع الطبيعةو حياة صحية ومنتجة يف  احييو  أنبالتنمية املستدامة، وحيق هلم 
  .دامة واحلفاظ على البيئةارتباطا قويا بالتنمية املست

                                                   
 .20:ن، مرجع سابق، صالتقرير الوطني بيج 1

2 Women in national parliaments ; situation as of 31 march 2012,   www.ipu.org/wmn-e/classif.htm   
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 أهدافحتقيق  إىلالكبرية للصحة تسعى اجلزائر كغريها من البلدان السائرة يف طريق النمو  األمهيةونظرا هلذه  
املنظومة  إصالح إطارهلذا انتهجت سياسات خمتلفة يف . يف موعدها، خاصة تلك املتعلقة بصحة السكان األلفية

كسياسة السكان   ،كوضع وإعمال سياسات وبرامج مناسبةجزات هامة  الصحية، حيث عرف قطاع الصحة من
وإسرتاتيجية النوع االجتماعي، واليت حققت نتائج معتربة يف  ،واخلريطة الصحية اجلديدة ،وبرامج الصحة اإلجنابية

انية جمال صحة األمومة وفيات األمهات واألطفال والتكفل باألشخاص املسنني الذين يستفيدون من اخلدمات ا
 .مبا فيها الدواء

  

 :مين وضع صحي جيد للسكانأالجهود المبذولة لت: أوال
  .عدد السكان يف اجلزائر هو يف تزايد مستمر أن إىلنشري  أناجلهود املبذولة ال بدا  إىلقبل التطرق 

  ".2010-2000" تطور عدد السكان في الجزائر خالل الفترة): 28-5(الجدول رقم 

  % نسبة النمو الطبيعي   ن باملليونعدد السكا  لسنواتا

2000  30,4 1,48 
2001  30,9  1,55 
2002  31,3  1,53  
2003  31,8  1,58  
2004  32,4  1,63  
2005  32,9  1,69  
2006  33,4  1,78  
2007  34,1  1,86  
2008  34,5  1,92  
2009  35,2  1,96  
2010  36,0  2,03  

  .لإلحصائياتالديوان الوطني : المصدر

عدد السكان يف اجلزائر يف تزايد مستمر، حيث ارتفع حبوايل مخس ماليني  أننالحظ  أعالهاجلدول  من خالل    
نسبة  2000نسبة النمو الطبيعي يف تزايد حيث سجلت سنة  أن، كما 2010و  2000ونصف ما بني سنة 

سكان يف ، وقد استمر عدد ال2010سنة % 2من  أكثر إىلوترتفع  2007سنة  1,69% إىللتنتقل  %1,48
مليون  37من  أكثر إىليصل  أنمليون نسمة ومن املنتظر  36.3حبوايل  2011قدر سنة  إذاجلزائر يف االزدياد 

واالقتصادي  واألمينعامل االستقرار السياسي  إىلوراء التزايد املستمر للسكان  األسباب، وتعود 2012سنة 
البرتول ما نتج عنه زيادة مناصب الشغل  أسعارفاع ، ارتاألمناستتباب ( الذي شهد حتسنا خالل هذه الفرتة 

كل هذا انعكس على زيادة القدرة الشرائية للمواطن ) األجورارتفاع  إىل باإلضافةواخنفاض معدالت البطالة 
 5,44انتقلت من  إذ 75,5%مبعدل  األخريةوحتسن الوضعية الصحية، وزيادة نسبة الزواج حيث ارتفعت هذه 

وهي عتبة قياسية مل يتم تسجيلها من  2007نسمة سنة  ألفلكل  9,55 إىل 1999نسمة سنة  ألفلكل 
  1.قبل

                                                   
 .316:تقرير حول تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة، مرجع سابق، ص 1
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  .تآوالمنشالهياكل القاعدية   - 1
برامج التنمية املختلفة اجناز عدة هيكل قاعدية من مراكز صحية  إطارويف " 2010-2000"شهدت الفرتة    

  .وهو ما يوضحه اجلدول املوايل، الريفية وعيادات ومستشفيات عرب كافة مناطق الوطن مبا فيها املناطق
  

  .2010-99الهياكل الصحية المنجزة خالل الفترة ): 29-5(الجدول رقم 

 
 أكتوبروملحق بيان السياسة العامة للحكومة  2008-199، حصيلة المنجزات االقتصادية واالجتماعية األولمصالح الوزير : المصدر
2010.  

  

-1999" ربا خالل الفرتةـرا معتاهلياكل القاعدية للصحة قد عرفت تطو  أننالحظ  أعالهمن خالل اجلدول      

مستشفى  22 إىل" 2003-1999"مستشفى خالل الفرتة 11فقد ارتفع عدد املستشفيات املنجزة من " 2010
مستشفى وهو ما يعادل عدد  11 إنشاءلوحدها  2010و  2009وعرفت سنيت  ،"2008- 2004" خالل الفرتة

 إذواملراكز الصحية زيادات معتربة  تالتخصصاادات متعددة ، كما عرفت العياألوىلاملستشفيات املنجزة يف الفرتة 
، وقد مت استحداث منشآت جديدة 2010- 99خالل الفرتة  286، 150على التوايل  اإلمجايلبلغ عددمها 

 مت اجناز مخسة منها خالل الفرتة إذوالطفولة  األمهاتتتمثل يف عيادات التوليد ومركبات  واألمومةحلماية الطفولة 
، وفيما خيص قاعات العالج واليت تنتشر كثريا يف 2010و  2009خالل سنيت  08و  ،"2004-2008"

  ".2010-1999" قاعة عالج خالل الفرتة 1382 إنشاءفقد مت  األرياف
من  %55تستحوذ العاصمة لوحده على  إذوما يعاب على هذه اهلياكل سوء توزيعها على الرتاب الوطين  

 %2، بينما يف اجلنوب الغريب نسبة %20، والغرب %22يتعدى ذلك يف الشرق اهلياكل الصحية يف حني ال 
  1.%1واجلنوب الغريب 

  
  
  
  

                                                   
 ..33:، ص2010-2009، 07لياس، عماري عمار، من اجل تنمية صحية مستدامة في الجزائر، مجلة الباحث، جامعة ورقلة، العدد بومعراف ا 1

موع   2010جوان -2009  2004-2008  2003- 1999     ا

  44  11  22  11  مستشفيات

  150  43  59  48  عيادات متعددة االختصاصات

  286  79  78  129  مراكز صحية

  13  08  05  /  والطفولة األمهاتبات عيادات التوليد ومرك

  1382  18  530  548  قاعات العالج 
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هودات تبقى اجلزائر تصنف ضمن الدول     .على الصحة ويبني لنا اجلدول التايل ذلك إنفاقا األقلورغم هذه ا
  

  ".2009-2002" على الصحة ونصيب الفرد منه خالل الفترة اإلنفاقتطور حجم ): 30-5(الجدول رقم  

  . /http://www.who.int/ar: على الموقع لمنظمة العالمية للصحةلمجموعة تقارير : المصدر
  

خاصة بعد  اإلمجايلالناتج احمللي  إىلالصحي  اإلنفاقمن خالل اجلدول نالحظ انه هناك حتسن يف نسبة      
حسبما جاء  2010سنة  %8 إىل، ليصل 2009سنة  5,8% إىل 2005سنة  3,5%انتقل من  إذ 2005سنة 

 06لقطاع الصحة بتاريخ  جلسة االستماع اليت خصصها الرئيس أثناءيف العرض املقدم من طرف وزير الصحة 

ما قورن  إذا، ويعكس هذا املؤشر مدى اهتمام الدولة بصحة مواطنيها، ومع ذلك يبقى ضعيف 20101سبتمرب 
قارناها مع بعض الدول العربية  إذا، وحىت ما %16و  %9بالدول املتقدمة واليت ترتاوح فيها هذه النسبة ما بني 

  .مثال ردنواألجندها اقل من املغرب ولبنان  فإننا
هذه النسبة  أنعلى الصحة فنجد  اإلنفاق إمجايلاحلكومي على الصحة من  اإلنفاقنسبة  إىلما نظرنا  إذا أما    

على الصحة  اإلنفاقمن  األكربالدولة تغطي النصيب  أنوهو ما يعين  %86و  %72تراوحت ما بني 
 11,9%و  8,4%ريبا حمصور ما بني فنجده تق اإلنفاق إمجايلعلى الصحة من  اإلنفاقوخبصوص مؤشر 

رغم الزيادات اليت تشهدها النفقات العامة   %10، وهو ثابت تقريبا يف معدل 2006حد سجله سنة  كأقصى
ن عدد السكان يف أعلى القطاع الصحي، خاصة و  باإلجيابتلك الزيادات ال تنعكس  أنكل سنة، وهو ما يعين 

 اإلنفاقنه ال يوجد هناك حتسن كبري يف نصيب الفرد من أسنة، مما يعين  هو يف تزايد مستمر كل رأينااجلزائر كما 
 أناملالحظ من اجلدول  إذاحلكومي على الصحة  اإلنفاقالصحي، و يؤكد هذا الكالم نصيب الفرد اجلزائري من 

 واإلمارايتنصيب املواطن القطري  أنمع العلم  ،"2005-2003"دوالر خالل الفرتة 73متوسطه مل يتعدى 
 3000يتعدى  واألملاينوالفرنسي  األمريكيونصيب املواطن  ،دوالر 600واللبناين خالل نفس الفرتة يفوق 

قيمة له سنة  ألعلىوصل  إذ" 2008-2006"نصيب املواطن اجلزائري قد عرف حتسنا خالل أنومع  ،دوالر
اخلدمات  إىلعدالة يف الوصول انه ال يزال بعيدا عن املستويات املطلوبة لتحقيق ال إالدوالر  234ب  2008
حول ملف السياسة  2008من افريل  13رئيس اجلمهورية يف اجتماع جملس الوزراء يف  أكدهوهو ما . الصحية

                                                   
  .2010موقع وزارة الشؤون الخارجية، جلسات التقييم من قبل الرئيس،  1

w.mae.dz/ma_ar/stories.php?story=10/09/05/6979566http://ww    22/09/2011تاريخ االطالع. 

  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  

  PIB %  3.5  4.1  3.6  3.5  4.2  4.4  5.4  5.8على الصحة من  اإلنفاق

 اإلنفاق إمجايلاحلكومي على الصحة من  اإلنفاق
  على الصحة

/  80.8  72.5  75.3  81.1  81.6  86.1  86.2  

  10.8  10.6  10.7  11.9  9.5  8.4  10  /  اإلنفاق إمجايلعلى الصحة من  اإلنفاق

احلكومي على الصحة  اإلنفاقنصيب الفرد من 
  ) األمريكيف بالدوالر مبتوسط سعر الصر (

/  71  68  81  120  141  234  /  
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مستوى التغطية الصحية ما زال بعيدا عن االحتياجات الوطنية بسبب قدم  أن إىل أشارالصحية الوطنية، حيث 
ال الصحي، وعدم توافق اخلريطة الصحية واالحتياجات املطروحة التجهيزات والبىن التحية ونقص العاملني   . يف ا

  

 .هيلهاأوتتوفير الموارد البشرية   - 2
 أسنانوجراحوا عامون ومتخصصون،  أطباءتوفري املوارد البشرية من  جانب توفري اهلياكل عملت الدولة على إىل 

  .وممرضون وقابالت ومساعدون طبيون وغريهم
 

 .2004-1999 تطور القوة العاملة في القطاع الصحي في الجزائر خالل الفترة ):6-5(رقم الشكل 

0
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30962 32332 33654 35368 36347 37720

اجمالي الموظفون في قطاع الصحة

االطباء فقط

 
  .المتعلقة بالصحة لإلحصاءالديوان الوطني  إحصائياتالطالب بناء على  إعدادمن : المصدر

  

خالل الفرتة  خرىألهناك تزايد يف عدد موظفي قطاع الصحة من سنة  أننالحظ من خالل الشكل      
ونفس الشيء بالنسبة لعدد  16,1% ـب 2004و  2000حيث قدر معدل الزيادة ما بني سنة  2004- 1999
 2000و 2004حيث بلغ معدل الزيادة ما بني سنة  ألخرىزيادة مستمرة من سنة  اآلخرالذي شهد هو  األطباء

  .16,66%حوايل 
 1457ـقدرت نسبة التغطية بطبيب عام واحد ل إذ 2009ا سنة وقد عرف عدد موظفي املصاحل الطبية ارتفاع     

وتقين  نسمة 3241واحد لـ أسناننسمة، وجراح  4492نسمة، و صيديل واحد لـ 2052نسمة وأخصائي واحد لـ
  .نسمة 370واحد يف الطب لـ

يقدر  إذ، للصحة حسب بيانات املنظمة العاملية واملمرضني ضعيفة األطباءتبقى نسبة التغطية من  هذاورغم     
طبيب، ومتوسط عدد العاملون  12 ـنسمة ب10.000لكل  2010-2000خالل الفرتة  األطباءمتوسط عدد 

 إىل األوربية، بينما تصل هذه التغطية يف املتوسط يف الدول 19.5 ـنسمة ب 10.000يف التمريض والقبالة لكل 
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نسمة حسب بيانات منظمة  10.000لكل  من عمال التمريض والقبالة 28نسمة و  10.000طبيب لكل  32
عامل متريض وقابلة لكل   40.3طبيب و  24.5 إىلتصل نسبة التغطية هذه  األردنويف  ،الصحة العاملية

  1 .2010- 2000نسمة خالل الفرتة  10.000
سبتمرب  16مع رئيس اجلمهورية ضمن جلسات االستماع بتاريخ  همصغر لوزير الصحة يف اجتماع  أكدوقد 

احلاجيات  أن إذشبه الطيب الذي يتعني استدراكه  أعوانقطاع الصحة مازال يعاين من نقص يف  أن 2008
  2.إطار 40000تقدر ب  2015و  2010املنتظرة ما بني  اإلضافية

  

وزارة الصحة تسعى لتحسني اخلدمات املقدمة للمواطنني، حيث تقوم بتوفري التكوين  أن إىل اإلشارةوجتدر       
صل ملستخدميها، حيث استفاد موظفيها من تكوينات سواء داخل الوطن أو خارجه من خالل ملتقيات املتوا

فعلى سبيل املثال مت إدخال مادة لفائدة األطباء والقابالت العاملني يف مراكز  ،وأيام دراسية خمتصة ودورات تدريبية
برامج الصحة اإلجنابية كما مت تكوين مقدمي  التخطيط العائلي، تتضمن األخذ بعني االعتبار النوع االجتماعي يف
 .اخل....اخلدمات يف جمال الكشف املبكر والتكفل بالنساء ضحايا العنف

فـي تطبيق الربنامج الوطين املتعلق بتنظيم طب فرتة ما قبل الوالدة وما  2006كما شرعت وزارة الصحة فـي أفريل 
دف تقليص  2009إىل  2006ار ثالث سنوات أي من وطب املواليد حديثي الوالدة وهذا على مد ،بعدها

 2.07، بغالف مايل يقدر بـ 2008سنة  %30السنة األوىل ليصل إىل  %5نسبة وفـيات األمهات واملواليد بنسبة 
املتعلق بتنظيم طب فرتة ما قبل  2005نوفمرب  10املؤرخ فـي  439- 05مليار دينار تطبيقا للمرسوم التنفـيذي رقم 

  .وما بعدها وطب املواليد حديثي الوالدة وممارسة ذلكالوالدة 
، خاصة عن طريق ترقية وتطوير لألدويةتوفري كامل  إىلواىل جانب اهلياكل القاعدية واملوارد البشرية تسعى اجلزائر 

ديد جت إىل باإلضافة، األخريةيف السنوات  األدويةتقليص فاتورة استرياد  هالوطين للدواء، الذي نتج عن اإلنتاج
 .باألشعةجتهيزات بعض املستشفيات، واقتناء جتهيزات جديدة يف جمال العالج 

  

  .التقدم المحرز في مجال تحسين الصحة العمومية:  اًـ ثاني
تطوير وتنمية املنظومة الصحية يف اجلزائر والتكفل اجليد بصحة  ألجلاجلهود املبذولة من طرف الدولة  أدتلقد   

 األمهات، وحتسني صحة األطفالئج اجيابية انعكست على معدل احلياة، ونقص وفيات حتقيق نتا إىلاملواطن، 
  .وغريها من املؤشرات االجيابية

  
  
  

                                                   
1 Organisation mondiale de la Santé, Statistiques sanitaires mondiales, Genève, 2011, pp :115-118.  

  . شفيات، وزارة الصحة والسكان وإصالح المست2009وزارة الخارجية، االجتماعات التقييمية  2
http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?page=6&topic=09/11/04/9831311  
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 .في الحياة عند الوالدة األملمعدل   - 1
 

 "2010-2000" في الحياة خالل الفترة األملتطور معدل ): 31-5(الجدول رقم 

  

  

  
 .2008تقرير التنمية البشرية في الجزائر : المصدر                         

  .2010و  2008ورية مع وزير الصحة لسنتي همن االجتماعات التقييمية لرئيس الجم أخذهماتم    *
  

" 2010-2000"العمر املتوقع عند الوالدة قد عرف حتسنا خالل الفرتة أننالحظ  أعالهمن خالل اجلدول    

، حيث كان ال يتجاوز 2010سنة  76.3 إىل، ليصل 2006سنة  75.7 إىل 2000سنة  72.5حيث انتقل من 

حلياة الطويلة قيمة يف حد أن ا إىلسنة غداة االستقالل، ويعود االفرتاض الكامن وراء اختيار هذا املؤشر  45

ا، و  ن الفوائد واملزايا املختلفة مثل التغذية الكافية والصحة اجليدة ترتبط ارتباطا وثيقا بارتفاع العمر املتوقع عند أذا

  .دامليال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  2000  2002  2004  2006  2008* 2010*  
  /  /  74.6  73.9  72.5  71.5  ذكور
  /  /  76.7  75.8  74.4  73.4   إناث

  76.3  75.7  75.7  74.8  73.4  72.5  المجموع
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  ".2015-1990"بمقدار الثلثين في الفترةدون سن الخامسة  األطفالخفض معدل وفيات  - 2
  .دون سن الخامسة ومعدل وفيات الرضع األطفالتطور معدل وفيات ): 32-5(الجدول رقم 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
ما  فبعد  دون سن اخلامسة األطفالنالحظ انه هناك تراجع حمسوس يف معدل وفيات  أعالهمن خالل اجلدول  

، واستمر هذا 2000سنة  طفل 1000لكل 43 إىل، اخنفض 1990طفل سنة  1000لكل 55,7 كان يبلغ
وسجلت سنة ، 2008سنة  29,8/1000 إىل، ليصل 2005سنة  35,3/1000 ـقدر ب إذاملعدل يف الرتاجع 
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ية لقطاع لرئيس اجلمهور  ألتقييميوالدة حية حسبما جاء يف االجتماع  1000وفاة لكل  24,2حوايل  2009
  .اإلناث نسبتها عند أعلىنسبة الوفيات عند الذكور ، وتعد 20091الصحة سنة 

هذا املعدل كان يبلغ  أنمن سنة فنالحظ من اجلدول  األقل األطفالوفيما خيص معدل وفيات الرضع وهم   
، واستمر يف 2000سنة  36,9/1000سجل  إذتراجعا  اآلخرهو  ليعرف، 46,8/1000، 1990سنة 
فقد بلغ  2008سنة  أما، )2000عن سنة  17,61%مبعدل نقصان (  2005سنة  30,4بلغ  إذخنفاض اال

  .2015حبلول عام  15,6/1000 إىليصل  أنظر نت، ومن امل25,5/1000
  

االهتمام  إىلمن مخس سنوات،  األقل األطفال أويعود هذا الرتاجع يف معدل الوفيات سواء بالنسبة للرضع،       
عملية التكفل باألمومة واملتابعة الصحية فقد عرفت ف ،حة املرأة يف جمال مراقبة احلمل وحتسني الوالدةصلاملوىل 

أما نسبة الوالدات اليت تتم يف  ،2006سنة  %89,4وصلت إىل أكثر مــن  إذارتفاعا كبريا ملرحلة ما قبل الوالدة 
فـي تطبيق  2006ارة الصحة فـي أفريل كما شرعت وز . 2006سنة  %96,5الوسط الصحي العمومي فقدرت بـ 

الربنامج الوطين املتعلق بتنظيم طب فرتة ما قبل الوالدة وما بعدها وطب املواليد حديثي الوالدة وهذا على مدار 
السنة  %05تقليص نسبة وفـيات األمهات واملواليد بنسبة  ألجل  2009إىل  2006ثالث سنوات أي من 

م ـــــــــــمليار دينار تطبيقا للمرسوم التنفـيذي رق 2.07، بغالف مايل يقدر بـ 2008سنة  %30األوىل ليصل إىل 
املتعلق بتنظيم طب فرتة ما قبل الوالدة وما بعدها وطب املواليد حديثي  2005نوفمرب  10املؤرخ فـي  05-439

  .املعدية باألمراض جانب االهتمام بالرضع الذين يعانون من نقص الوزن و إىلهذا . الوالدة وممارسة ذلك
  

البالغني سنة، والذي يعد مؤشرا ضمن مؤشرات حتقيق هدف  لألطفالبالنسبة للتحصني ضد احلصبة  أما     
من اجل وقف انتقال هذا املرض  %90من  أكثريغطي  أن، والذي من املطلوب األطفالختفيض معدل وفيات 

يق هذا اهلدف، واملالحظ من اجلدول انه ارتفع من حتق ألجلالشديد، فقد سخرت وزارة الصحة جمهودات كبرية 
عدم حتقيق نسبة  أسباب، وتعود 2006سنة  %90,6 إىل، ليصل 2000سنة  %83اىل  1995سنة  77%
 إىلوقيمة التحصني ضد احلصبة وغريها من اللقاحات،  أمهيةمن  األسرنقص الوعي لدى  إىلمن هذه  أعلى

، وبعد املراكز الصحية عن السكان يف املناطق الريفية واملناطق اناألحيجانب نقص هذه اللقاحات يف بعض 
  .املعزولة
 2015حبلول عام  %100حتقيق نسبة  ألجلوهو ما يستدعي بذل املزيد من اجلهود من السلطات املعنية      

 بأمهية األسرعية جانب زيادة تو  إىل، األريافتقريب املراكز الصحية من املواطنني يف  أوعن طريق توفري اللقاحات 
  . املختلفة اإلعالمهذا التلقيح عن طريق وسائل 

  
  

                                                   
 : على الموقع 2010سبتمبر  06وزارة  الشؤون الخارجية، االجتماع التقيمي لقطاع الصحة، بتاريخ  1

http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?story=10/09/05/6979566   11/10/2011تاريخ االطالع. 
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 .األمهاتصحة تحسين   - 3
 الصحة جمال يف الوطنية واألولويات األساسية امللفات من والطفولة األمومة ومحاية اإلجنابية الصحة تعد     

 العائلي التخطيط على يزالرتك خالل من العمومية، الصحة سياسية أهداف ضمن إدراجها مت وقد والسكان،
 اهـاملي ريقـــط املتنقلة عن أو جنسيا نقلةـــاملت راضـــــــــــــــاألم على القضاء و الوالدة ومتابعة األم صحة حبماية اخلاص

(M TH)  الكبد والتهاب واإلسهال والكولريا التيفويد كحمى. 
 تأمني والطفولة، األمومة وضع حتسني الجم يف املستشفيات وإصالح والسكان الصحة قطاع يضمن وعليه 

مت تطبيق  2000يف جمال مراقبة احلمل وحتسني الوالدة، ففي سنة  املرأةعن طريق التكفل بصحة  اإلجنابيةالصحة 
شرعت وزارة الصحة يف تطبيق الربنامج  2006برنامج خاص بالوالدة بدون خماطر على املستوى الوطين، ويف سنة 

ظيم طب فرتة ما قبل الوالدة وما بعدها وطب املواليد حديثي الوالدة، كما مت انشاء وحدات الوطين املتعلق بتن
الطبية  اإلطاراتقاعات الوالدة مع تكوين ورسلكة  تأهيل وإعادةللعالج املكثف للحوامل على مستوى كل والية 

كل هذه  ،1الرتاب الوطيناملراكز والعيادات املوجودة على مستوى كامل  إىل باإلضافةوشبه الطبية، هذا 
  .وتقليل نسبة الوفيات األمتصب يف خانة االهتمام بصحة  اإلجراءات

  

 ".2015-1990" في الفترة أرباعبمقدار ثالثة  األمهاتخفض معدل وفيات   -  أ
  

  ".2008-1990" خالل الفترة األمهاتتغير معدل الوفيات عند  ):33- 5(رقم الجدول 

  1990 1999  2005 2006 2007  2008  2009  2015  

نسبة وفيات االمهات 

  مولود حي 100.000/

215  117,4 99,5  92,6  88,9  86,2  81,4  57,8  

Source: Rapport national sur les Objectifs du Millénaire pour le développement 2010 , p :82 
 

رفت اخنفاضا يف اجلزائر مولود حي قد ع 100.000 لكل األمهاتنسبة وفيات  أنفاملالحظ من اجلدول      
واستمرت  31,44% ـبنسبة تقدر ب 1999سنة  117,4 إىل، تراجعت 1992سنة  215 ـفبينما كانت تقدر ب

، وحسب ما ورد يف تقرير حول 2009سنة  81,4 إىل توصلو ، 2005سنة 99,5يف الرتاجع حيث بلغت 
باملقارنة مع  2008هدت تراجعا يف اجلزائر سنة فان هذه النسبة ش 2010يف الدول العربية سنة  اإلمنائية األهداف

ا إالالسنوات املاضية  ) 2009سنة  19/100000( كاألردنال تزال مرتفعة مقارنة ببعض الدول العربية   أ
 ). 36/100000(وتونس  ،)2007عام  14,6/100000(والسعودية 

                                                   
  على الموقع  28:واقع ومعطيات، ص...الوزارة المنتدبة المكلفة باألسرة وقضايا المرأة، المرأة الجزائرية 1

famille.gov.dz/pdf/moussanef.pdf-http://www.ministere  
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قدمة، خاصة وان اغلب الوالدات ويرجع هذا االخنفاض يف وفيات االمهات اىل حتسن اخلدمات الصحية امل
  .جهاز صحي متخصص كما يوضحه الشكل املوايل إشرافتتم حتت  أصبحت

  

  نسبة عمليات الوالدة التي يشرف عليها جهاز صحي متخصص ):7-5(الشكل رقم 

0
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76

91,2 94,3 95,3 96,5 97 97,2

  
  .2010 لأللفية اإلنمائية األهدافتقرير الجزائر حول  إحصائياتالطالب بناء على  إعدادمن : المصدر  

  
جتاوزت يف  إذجهاز طيب متخصص قد ارتفعت  إشرافنسبة الوالدات اليت تتم حتت  أننالحظ من الشكل      

، وهو ما يدل على قدرة النظام الصحي يف اجلزائر على تقدمي الرعاية املطلوبة من 1999بعد سنة  %90العموم 
ا وزارة الصحة من توفري املوارد خالل كفاءة بشرية مدربة، ويف خمتلف منا هودات اليت تقوم  طق الوطن بفضل ا

  .البشرية خاصة القابالت وكذا تكوينهن وتدريبهن
  

ل مكافحتها ضمن خواليت تد األمراضاجلزائر تبذل جهود جبارة ملكافحة العديد من  أن إىل اإلشارةوجتدر    
 إمكانياتذلك  ألجلاملعدية، وقد سخرت  األمراضوبعض ا واملالري، كمرض السيدا ومرض السل األلفية أهداف

، ولكن رغم ذلك يعرف مرض السيدا ارتفاعا يف عدد ذلك ألجلمراكز متخصصة  وأنشأتمادية وبشرية، 
  .اإلصابات به وهو ما جعل الدولة تتخذ إجراءات إضافية للحد منه يف اآلونة االخرية

  

 أمل حتسني مؤشر خالل من والسيما الصحية، الرعاية نواتج من  قتحقورغم ما  اجلزائر أن إىل كما نشري     
ا واألطفال، إال الرضع بني فيما الوفيات معدالت ختفيض الوالدة، عند احلياة  من جديدة صحية حتديات تواجه أ
ا ا على التأثري شأ  املتغرية االحتياجات يف أساسا اجلديدة، التحديات وتكمن .حىت اليوم حتققت اليت إجنازا

 جانب فإىل ،املرض خريطة تغري وكذا السكاين، اهلرم وتغري الدميوغرافية، التحوالت ظل للسكان، يف واملتزايدة
) ..السكري الدم، ضغط السرطان، ( أو املزمنة املتنقلة، غري باألمراض يسمى ما تنامي نالحظ املتنقلة، األمراض

  .1ذلك عن النامجة املتنامية والتكاليف

                                                   
ب، جامعة  المجلد ، 2009 جوان - 31 العددعياشي نورالدين، تطور المنظومة الصحية الجزائرية، بحوث اقتصادية، مجلة العلوم اإلنسانية ، 1

 300:ص نة،منتوري، قسنطي



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

 346 

   ..وتوفير السكن الالئق كفالة االستدامة البيئية: اًـ ـــثالثـ
القضــاء علــى الفقــر يعتــرب أحــد األســاليب املهمــة لتحقيــق التنميــة املطــردة، باعتبــاره يضــمن نوعــا مــن العدالــة  إن    

االجتماعيـــة بــــني الفئـــات املختلفــــة للمجتمـــع، لكــــن يف نفــــس الوقـــت جيــــب مراعـــاة أن الفقــــراء هـــم أكثــــر املتــــأثرين 
الركــــائز  إحــــدىضــــمان االســــتدامة البيئيــــة تعتــــرب  هلــــذا، بــــالكوارث البيئيــــة النامجــــة عــــن تفــــاقم حــــدة املشــــاكل البيئيــــة

 لأللفيــةالتنمويــة  األهــدافللتنميــة املســتدامة، وهــي ذات طبيعــة متداخلــة تــؤثر علــى القــدرة علــى حتقيــق  األساســية
 واملـــأوىتعلقـــة بتـــوفري امليـــاه والصـــرف الصـــحي والغـــذاء امل األساســـية اإلنســـانية، ويـــرتبط تقـــدمي االحتياجـــات األخـــرى
   .بتحقيق استدامة البيئة وبتقدمي اخلدمات البيئية املستمدة من نظم املوارد الطبيعية أساسياارتباطا 

زيادة نسب التصحر واجلفاف  إىل باإلضافة األخرية اآلونةزيادة معدالت النمو السكاين يف  أدتويف اجلزائر     
اليت سادت البلد  األمنية واألوضاععمرانية،  ألغراضالزراعية  األراضيسبل املعيشة يف الريف، واستغالل وتدهور 

 اإلنتاج هددوهو ما . زيادة تركز السكان يف املناطق احلضرية وضواحيها إىلمن القرن العشرين  األخريةيف العشرية 
واملسنني من بني الفئات  األطفاللفئات الضعيفة مبا فيهم الذي يعد الفقراء واو الغذائي يف البلد،  واألمنالزراعي 
املياه الصاحلة  إيصالزيادة الطلب على اخلدمات احلكومية واالستثمارات يف  كما عمل علىتضررا به،   األكثر

للشرب، والصرف الصحي والبنية التحتية والطاقة والكهرباء والسكن، وهو ما اثر من جهة على زيادة نفقات 
  .ومن جهة ثانية على زيادة التدهور البيئي ،الدولة

 

على ثالثة حماور رئيسية فيما يتعلق بالتقدم احملرز يف كفالة البيئة وحتقيق يف دراستنا ز يكرت سوف نقتصر الو     
بتحقيق التنمية البشرية، وحتسني سبل املعيشة للمواطنني خاصة  األوىلالتنمية املستدامة، واليت ترتبط بالدرجة 

والصرف الصحي، وحتسني حياة السكان عن  املأمونةراء منهم، وهي تلك املتعلقة باحلصول على مياه الشرب الفق
  .طريق توفري مساكن الئقة

 .للماء في الحضر والريفالحصول باطراد على مصدر محسن  : أوال
يضمن اجناز سياسات زراعية توفري املياه له عالقة مباشرة بتنمية سبل العيش املستدامة للفقراء، فمن جهة  إن   

يليب احلاجة ملياه الشرب ويعزز صحة املواطن  أخرى، ومن جهة )خلق الثروة(الغذائي  األمنتعزيز  إىلهادفة 
 .والنظم البيئية

ا من جهة ثانية اتبعت اجلزائر اال ألجلو     تنموية يف جمال  إسرتاتيجيةستجابة للطلب املتزايد على املياه، وندر
  :ملائية مبنية على احملاور التاليةاملوارد ا
التقليدية وغري التقليدية وذلك لضمان تغطية االحتياجات املنزلية  أشكاهلازيادة تعبئة املوارد املائية يف  -

 .والصناعية والفالحية من املياه
 .خلدمةوتطوير اهلياكل القاعدية لنقل مياه الشرب وتوزيعها لتقليص اخلسائر وحتسني نوعية ا تأهيل إعادة -
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 إلعادةوتطوير البنية التحتية ملرافق الصرف الصحي ومعاجلة املياه القذرة وتصفيتها  تأهيل إعادة -
 .استخدامها

 .الغذائي األمن إسرتاتيجيةحتديث وتوسيع املناطق املسقية لدعم  -
 .القانوين واملؤسسايت والتنظيمي لضمان حوكمة املياه وحتسني مؤشرات التسري اإلطار إصالح -

شبكات توزيع مياه الشرب  تأهيل إلعادةوخبصوص التزويد مبياه الشرب شرع يف تنفيذ برنامج واسع النطاق    
امتد مدينة وجتمعا سكانيا مبدن وهران واجلزائر العاصمة وقسنطينة، و  30، ومس هذا الربنامج حوايل 1999سنة 

رسم اخلرائط، اكتشاف (ياه العمومية خلدمة امل األساسيةليشمل مجيع عواصم الواليات، وهو يغطي اجلوانب 
ووسائل مؤسسات توزيع املياه على  أنشطةكما مت حتويل ). والتكوين اآليلالتسربات، والتسيري التجاري والتسيري 

اجلزائرية للمياه والديوان الوطين  إىلوكذلك املصاحل البلدية ذات الصلة ) EPDEMIA(املنازل والفالحة والصناعة 
ة لتشغيل اهلياكل املائية لضمان استمراريتها وتسيريها الفعال لمستق أخرىهيئات  إنشاءكما مت للصرف الصحي،  

 2007مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وجتاري لتسري النظم املائية، يف بين هارون سنة  أول إنشاءحيث مت 
يف املدن الرئيسية، من خالل  ذلك مت التنازل عن تسيري اخلدمات العمومية للمياه والصرف الصحي إىل باإلضافة

، وقصد 2005هذه العملية سنة  وبدأت ،مع متعاملني يتمتعون بشهرة عالية إبرامهااهلدف، مت  إدارةعقود 
للوكاالت اليت  األساسيةاعادة صياغة النظم  2008للموارد املائية، متت عام  أفضلمتكاملة  إدارة إىلالوصول 

لس الوطين االستشاري للموارد املائيةاملنحدرة، كما مت األحواضتشرف على    . جتديد كيفيات سري ا
 أفضلتدعم قطاع املوارد املائية مبجوعة مشاريع استثمارية قصد تغطية  يف التسيري اآللياته هلذ وباإلضافة    

  .لالحتياجات من املاء املختلفة
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  ".2010-1999" فير المياه خالل الفترةالمشاريع االستثمارية المنجزة لتو ):  34-5(الجدول رقم 
  1999 -

2003  

2004  2005  2006  2007  2008  2009 -

  2010جوان

موع  ا

1999 -

2010  

  48  09  01  02  01  17  09  09  السدود

مشاريع التزويد باملاء 

  الصاحل للشرب

/  393  773  196  196  220  350  2128  

  56  07  05  12  04  20  08  /  حمطات التصفية

اه حمطات جتميع مي

  البحريات

/  /  /  /  /  /  18  18  

  3462  171  206  169  169  335  284  /  خزانات املياه

  10767  170  280  389  319  438  393  5316  اآلبارحفر 

  496  33  13  35  319  30  19  47  احملاجز املائية

حمطات حتلية مياه 

  البحر 

      01  00  01  02  04  

، وملحــق بيــان السياســة العامــة للحكومــة 2008-1999االقتصــادية واالجتماعيــة  الطالــب بــاء علــى حصــيلة المنجــزات إعــدادمــن : المصــدر
  .2010 أكتوبر

نه هناك تطور ملحوظ يف عدد اهلياكل اخلاصة بتعبئة املوارد املائية، خاصة أ أعالهيتضح من خالل اجلدول      
عدد  أنالوطن، فاملالحظ  أحناءبعثها، وذلك يف مجيع  أعيد أومشاريع كربى  إطالقمت  أين 2004بعد سنة 

سدود، ليصل جمموع السدود  09بلغ  2010و 2009سد، وسنيت  17لوحدها بلغ  2005السدود املنجزة سنة 
، وبالنسبة ملشاريع التزويد باملاء الصاحل للشرب عرفت هي اسد 48 إىل 2010-1999املنجزة خالل الفرتة 

 إىل 2005، لريتفع عدد املشاريع املنجزة سنة 2004مشروع سنة  393 إنشاءمنوا ملحوظا حيث مت  األخرى
، وقد وصل جمموع املشاريع املنجزة بعض الرتاجعمشروع جديد، لكن سجل عدد املشاريع بعد ذلك  373
خزانات املياه، حفر ( األخرى، ونفس الشيء بالنسبة للهياكل 2010-1999مشروع خالل الفرتة  2128
الل الفرتة ــــــــــــــــــــــــــبئر خ 10767الذي بلغ  اآلبارملحوظا خاصة حفر  اتزايدعرفت  إذ) ، احملاجز املائية،اآلبار
مني أهذه املشاريع مت استحداث مشاريع خاصة بتحلية مياه البحر اليت تسمح بت إىل وباإلضافة، 1999-2010

املناطق اليت  إىلدود الواقعة مشال البالد توجيه املوارد اليت تتوفر عليها الس وإعادةتزويد املدن الكربى مبياه الشرب، 
 .واجلزائر العاصمة تعرف عجزا يف التزود مبياه الشرب، وتركزت هذه احملطات خاصة يف والية وهران
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حتسن نسبة السكان الذين يستخدمون مصادر مياه للشرب حمسنة  إىلهذا التطور يف اهلياكل  أدىوقد     
  :ويوضح لنا الشكل البياين ذلك

  .تطور نسبة السكان الذين يستخدمون مياه شرب محسنة): 8-5(كل رقم الش

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

1990 2000 2006 2010

57,80%

88,90% 85,10%
95%

  
  .2010 لأللفية اإلنمائية األهدافتقرير الجزائر حول . تقرير حول تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة: المصدر

من املياه قد عرفت  على مصادر حمسنة نسبة السكان الذين حيصلون أننالحظ  أعالهمن خالل الشكل 
ا، رغم 2010سنة  %95 إىل، وصلت 1990سنة 57,8%حتسنا ملحوظا فبعدما كانت تبلغ  عرفت  أ

، وقد 2006سنة  85,10% إىل 2000سنة 88,9%بعض التذبذب خالل هذه الفرتة حيث اخنفضت من 
 إىل 1999لرت سنة  123حيث انتقلت من تزامن هذا التحسن مع زيادة حصة الفرد اليومية من مياه الشرب 

 .2007لرت سنة  160
  

 .مرافق سليمة للصرف الصحي إلىالوصول  - 1
  

  .للصرف الصحي أحسنبنظام  نسبة السكان الموصولون):  9-5(الشكل رقم 
  

0,00%
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40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

1987 2000 2006 *2009

51,70%

91,60% 92,70%
86%

  
 374: سابق، ص تقرير حول حالة تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة، مرجع: المصدر

 . 107: ، ص2010لسنة  لأللفية اإلمنائية األهدافتقرير اجلزائر حول *
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للصـرف  أحسـننالحـظ انـه حـدث حتسـن ملحـوظ يف نسـبة السـكان املوصـولني بنظـام  أعـالهمن خالل الشكل    
ـــا إال. 2006و  2000يف ســـنة  %90، جتـــاوزت 1987ســـنة % 51,7الصـــحي، فبعـــدما كانـــت تبلـــغ نســـبتهم   أ

، ومع ذلك تبقى هذه النسبة اقل مما هـو مسـجل يف دول اخللـيج العـريب )%86( 2009عرفت تراجعا طفيفا سنة 
ــا حســب تقريــر  حــوايل  2010للــدول العربيــة لســنة  اإلمنائيــة األهــدافحيــث تبلــغ نســبة تغطيــة الصــرف الصــحي 

الصـرف الصـحي جلميـع السـكان، وتعـود  حتقق الغايـة املتمثلـة يف تـوفري أنوتكاد هذه الدول باستثناء عمان  98%
، وكـذا ارتفـاع السـكنات الفوضـوية األريـافاالرتفاع املستمر لسـكان  إىلختلف اجلزائر يف حتقيق هذه الغاية  أسباب

حتسـنا حيـث انتقـل مـن  األخـرالشـبكة الوطنيـة للصـرف الصـحي فقـد عـرف هـو  طـولعـن  أمـا. يف املناطق احلضرية
  .2008كلم سنة 40.000 إىل، 2007كلم سنة 36000

  

 .عن طريق توفير مساكن الئقةتحسين حياة السكان  - 2
يندرج برنامج العمل الذي بادر به قطاع السكن والعمران، ضمن مكافحة الفقر والتهميش، وذلك عن طريق     

حتسني نوعية ( تسهيل احلصول على سكن، وحتسني شروط حياة السكان يف املناطق املختلفة من الوطن 
يف املسكن الواحد، خفض عدد  لألشخاص، خفض العدد املتوسط واألريافت العمومية يف املدن اخلدما

  ).املساكن اليت مل يتم وصلها بشبكة الصرف الصحي وشبكة التزود باملاء الشروب والكهرباء والغاز
مريبا وانتشارا  اظاظتاكالسكن يف اجلزائر تطورا هائال خاصة يف املناطق احلضرية اليت عرفت  حظريةوقد عرفت     

 1962عقب أزمة عقد التسعينات، فبعدما كان عدد املساكن ال يتعدى مليوين مسكن سنة للمساكن العشوائية 
اية سنة بلغ  ويعكس . 2009- 2005" يف الفرتة أجنز، منها مليون سكن 1سكن 7090000حوايل  2009مع 

  .هذا التطور اجلهود املبذولة يف قطاع السكن والعمران
هذه العملية، فقد تقرر  إىلالسلطات العمومية اهتماما كبريا  أولتوفيما يتعلق بالقضاء على املساكن اهلشة فقد 

وحدة سكنية من السكن العمومي االجياري للقضاء التدرجيي على  70.000ختصيص حصص سنوية تبلغ 
 نـــــــــــــــــــــرة ما بيــيون سكن، وقد مت يف الفتوايل نصف ملـــــــــــــــحب 2007املساكن اهلشة اليت قدر عددها سنة 

ألف وحدة  100كما مت برجمة إجناز مسكن عرب الوطن   200.000تسجيل وتوزيع ما يقارب " 2005-2008"
 إطارختصص ألصحاب السكنات اهلشة بغية القضاء عليها، ويف  2008لسنة  يسكنية يف قانون املالية التكميل

هذا تقدم   إىل باإلضافة، وحدة سكنة جديدة 300.000تقرر اجناز" 2014- 2010"اخلماسيبرنامج التنمية 
  .يئتها وترميمها إلعادةمالية للقاطنني باملساكن القدمية  إعاناتالدولة 

  
  
  

                                                   
  : لوزارة السكن والعمران، على الموقع 2010وزارة الشؤون الخارجية، اجتماعات تقييمية  1

http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?story=10/09/01/2919142  
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  .في مختلف الصيغ" 2010-1999"عدد المساكن التي تم انجازها خالل الفترة): 35-5(الجدول رقم 
موع   2009- 2004  2003- 1999    2009-1999ا

  485.909  251.315  234.594  السكن العمومي االجياري

  397.985  151.213  246.772  السكن االجتماعي التسامهي

  44.742  44.742  /  )الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط+عدل(البيع باالجيار 

  94.287  40.496  53.791  )الرتقوية(غريها من املساكن 

  288.178  129.486  158.692  البناء الذايت

  428.035  428.035  /  السكن الريفي

موع    1.739.118  1.045.269  693.849  ا

  .وزارة السكن والعمران إحصاءات .2008-1999من اعدد الطالب بناء على حصيلة المنجزات االقتصادية واالجتماعية : المصدر
  

 "2009-1999"عدد السكنات املنجزة خالل الفرتةنالحظ انه هناك تطورا يف  أعالهمن خالل اجلدول       
خالل  أجنزوحدة سكنية، كان مليون منها قد  ألفمن مليون وسبعمائة  أكثرهذه السكنات  إمجايلحيث بلغ 

 رتةــالل الفــــــــــــــــــــــــــــمسكنا ريفيا خ 428.035من  أكثراجناز  أيضاكما نالحظ   ،"2009-2004" الفرتة
 جزة خالل الفرتةــــــــالسكنات املن إمجايلمن  %40.94مثلت نسبة السكنات الريفية (" 2004-2009"
والذي يشمل فئة الفالحني الذين يقطنون خارج النسيج العمراين قصد تثبيتهم بالقرب من ، " )2004-2009"

ا البالد جراء األزمة األمنية و يأيت مشروع السكن الريفي بعد عملية النزوح الريفي اليت شهد. أراضيهم ومزارعهم
اإذ أدى غياب األمن وشعور اآلالف من العائالت  مهددة يف أرواحها إىل خلق وضع من الفوضى متثل يف  بأ

وقد أدى . ظهور بناءات الصفيح على مشارف املدن وبروز جتمعات سكنية انعدمت فيها أدىن ضروريات احلياة
د من املتاعب اجتماعية و الصحية للسكان، وقد عجلت هذه ذلك كله إىل خلق وضع اجتماعي مزري زا

األوضاع إىل دفع السلطات العمومية بالتفكري جليا يف خلق مشروع السكن الريفي، وتنوي اجلزائر اجناز 
  ".2014-2010"برنامج التنمية اخلماسي إطاروحدة سكنية ريفية يف 770.000

  

كن اليت عرفت تزايدا كالسكن االجتماعي املخصص للفئات ونفس الشيء ينطبق على الصيغ األخرى للس     
الدنيا، وهو سكن ممول من طرف الدولة أو اجلماعات احمللية وموجه فقط لألشخاص الذين مت تصنيفهم حسب 
دخلهم الشهري وهم ضمن الفئات االجتماعية املعوزة واحملرومة اليت ال متلك سكنا أو تقطن يف سكنات غري 

من السكنات املنجزة للسكن االجتماعي  %20ا شروط النظافة والصحة حيث ختصص الدولة الئقة تنعدم فيه
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 إنشاءعلى  األراضيواىل جانب بناء السكنات تقدم الدولة قروض عقارية بفوائد خمفضة قصد مساعدة مالكي 
  .سكنات

مساكنهم فقد  إىلوب والغاز الكهرباء واملاء الشر  إيصالوتتواصل جهود الدولة يف حتسني حياة املواطن يف       
، كما ارتفعت نسبة الربط بالغاز 2010عام %  98 إىل 1999عام  84,6%ارتفعت نسبة الربط بالكهرباء من 

  1 .2010عام  44% إىل 1999عام  30,2%من 

  

ا أزمة أن إىلنشري      هودات اليت تبذهلا الدولة، وإن خفت حد لبات كون الط. السكن ال تزال قائمة رغم ا
تظل يف ارتفاع وهي مرتبطة بظواهر اجتماعية وطبيعية عديدة منها ارتفاع عدد السكان، وزيادة نسب الزواج 

 األمراملواطنني مساكنهم مما يزيد  إثرهاوالنزوح الريفي، والكوارث الطبيعية كالزالزل والفيضانات واليت يفقد على 
املقررة األممية للحق  "راكيل رولنيك" دةيالذي جعل الس األمر وهو. جانب سوء التوزيع وعدم عدالته إىل، ∗تعقيدا

ا التفقدية ملعاينة وضعية السكن باجلزائر بتاريخ  احلكومة  ، تدعو2011جويلية  09يف السكن الالئق عند زيار
. السكن باجلزائرإىل مراجعة سياستها املتعلقة بإجناز و توزيع السكن، مؤكدة وجود أزمة مزمنة يف قطاع  اجلزائرية

شددت املقررة األممية على وجوب إشراك ممثلي املواطنني يف رسم سياسة سكنية ناجعة، تقوم على الشفافية يف  و
  .اإلجناز والتوزيع مع تنويع العرض

ا خالل وقفت وقد       على موقفها وبنت اجلزائريون، يعيشها اليت لسكنا أزمة حقيقة على للجزائر، زيار
 تقوم حقيقية دميقراطية تبين وجوب رأت كما االجتماعي، السكن توزيع عمليات صاحبت اليت االحتجاجات

 جتاوز من ميكنها ما اإلمكانيات من متتلك أخرى، البلدان من العديد عكس اجلزائر كون السكنية، السياسة عليها
ا املعيشي طاراإل وحتسني األزمة ا خالل من والحظت مناسب بشكل تسري ال األمور بأن مقرة. لسكا  مع لقاءا
ا تفقدية جوالت خالل ومن اإلنسان حقوق ونشطاء النقابات و احلكومة يف أعضاء  وجود األحياء لبعض قاد
 يقيمون كانوا نياجلزائري من فقط %10 كون االستعماري، العهد عن موروث الالئق للسكن مزمن هيكلي عجز
 عانتها اليت املشاكل أن إىل مشرية السكن مشاريع أخر اإلرهاب أن كما. االستعمارية الفرتة أثناء الئق سكن يف

 البناء انتشار ميزها القطاع يف فوضى عنه نتج التسعينات، خالل األمنية األزمة و الثمانينات خالل اجلزائر
  .وفيضانات زالزل من الطبيعية الكوارث كذا و اإلرهاب من هروبا ملدنا حنو السكان لنزوح باإلضافة القصديري،

 وانتقدت. االكتظاظ على عالوة الئق، سكن إىل اجلزائريني من كبري عدد افتقاد إىل األممية املقررة أشارت كما    
  .الشاليهات يف الوضع غرار على احلياة، مدى سكنا بات املؤقت السكن أن ورأت اإلجيار، أسعار يف املضاربة

                                                   
  :لوزارة الطاقة والمناجم، على الموقع 2010عات تقييميه ، اجتماةوزارة الشؤون الخارجي 1

http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?story=10/08/16/3108920    23/03/2011تاريخ االطالع. 
ة في معظم األحيان ال تتوفر على شروط الحياة الكريمة، آما لها أثار سلبية على صحة المواطن، هناك عائالت عدة ال زالت تقيم في بيوت جاهز ∗

سنة آما هو الحال في  30هذه العائالت فقدت مساآنها بفعل العوامل الطبيعية آالزالزل والفياضات، منها ما تقطن في هذه المساآن منذ أآثر من 
خطر األمنيونت الناجم عن المواد التي تم تركيبھا في إنجاز البنيات الجاھزة والتي ال تتعدى بواطن والية الشلف وتهدد هذه السكنات صحة الم

ببومرداس وضواحيها، وفيضانات باب الواد،  2003، إلى جانب المتضررين من زلزال ماي  سنوات 10مقاومتھا للعوامل الطبيعية أكثر من 
منهم ما يزالون لحد اآلن  يسكنون الشاليهات مما يهدد صحتهم ويتنافى مع توفير السكن الالئق  وغرداية وغيرها من المدن الجزائرية،  والذين

 . للمواطن
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 األراضي بتوفر مرهونة القطاع يف العمومية االستثمارات كون العجز، مسؤولية العمومية السلطات ومحلت     
 فإن املتحدة، األمم ملمثلة األويل التقرير حسب و. االحتياجات و الطلب على تبىن أن من بدال للدولة التابعة

 سياسة غياب ظل يف الئقة، غري سكنات يف املقيمني واطننيامل احتياجات جانب أغفلت سياسة أرست احلكومة
 ما الكم، على والرتكيز السكن، قطاع يف اإلعالمي اجلانب إغفال منتقدة املطروحة، األزمة ملعاجلة مضبوطة
 يف املواطن ثقة فقدان إىل أدى ما السكن، توزيع يف السرية حملها لتحل للمواطنني، بالنسبة الشفافية حيجب
  .االحتجاجات إىل اللجوء مثة من و العمومية، اتاملؤسس

 على يقوم السكن، لطلبات موحد وطين سجل كإرساء جزئيا، ولو األزمة لعالج وصفة األممية املقررة وقدمت     
 والدوائر والواليات للبلديات اإللكرتونية املواقع عرب املستفيدين قوائم نشر يتم أن على السكن، لطاليب التنقيط

 يف احلق عن املدافعني على التضييق عدم إىل دعت كما للسكن، مستقل مرصد إنشاء احلكومة على حةمقرت 
ا قالت واليت املستأجرين، ضد املمارسة الطرد ظاهرة استفحال إىل وأشارت. السكن  دخول منذ تضاعفت إ
  .املستأجرين ضد كاملال لصاحل منحازا اعتربته الذب التنفيذ، حيز 2008لـ املدنية اإلجراءات قانون

 اهلشة السكنات ألصحاب منح وتقدمي اإلجيار سوق وتنظيم بتسقيف احلكومة املتحدة األمم موفدة طالبت و
 فيها الكرمية احلياة أسباب توفري إىل دعت كما. اهلشة السكنات ظاهرة استفحال إىل مشرية التشريعات، وحتسني

  1.عاجلة إجراءات اختاذ مع
برنامج التنمية  إطاراجلزائر تواصل جهودها يف توفري السكن الالئق للمواطن ففي  أن إىل رةاإلشاجتدر       

مليون وحدة سيتم تسليمها خالل  1,2مليوين وحدة سكنية جديدة منها  إنشاءتعتزم " 2014- 2010"اخلماسي
اية  أشغاليتم الشروع يف  أنالفرتة اخلماسية على  صص غالف مايل يف جوان ، وقد خ2014اجلزء املتبقي قبل 

مليار دوالر من اجناز هذه السكنات  50مليار دج أي ما يعادل  3700من  بأكثرلقطاع السكن قدر  2010
  2 .االعتبار للنسيج العمراين وإعادة

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
 .22/10/2011تاريخ االطالع     http://www.elbilad.net/archives/1296: جريدة البالد على الموقع 1
 . ، مرجع سابق2014- 2010برنامج التنمية الخماسي األول،  مصالح الوزير 2
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  .إنجاحهاومتطلبات  ، تحدياتهاجهود مكافحة الفقر: المبحث الثالث
حتسني إىل  والبطالة، العديد من الربامج واألنشطة اهلادفة رالفق اهريت، يف مواجهة ظاجلزائرية تبنت احلكومة    

االقتصادي بدءا من سنة  واإلنعاشبرامج التنمية  واإلقتصادية للفئات الفقرية، كان من أمهها الظروف املعيشية
 أطراف جهود مجيع تضافرهذه اجلهود تواجهها جمموعة من العوائق والتحديات، واليت تفرض  أن إال، 2001

تمع من دولة وقطاع خاص وجمتمع مدين  جتاوزها، وحتقيق الغايات الطموحة لتلك الربامج يف التخفيف  ألجلا
  .من الفقر وحتقيق التنمية املستدامة

  

  .تحديات مساعي وجهود مكافحة الفقر في الجزائر: المطلب األول
 األهدافالعوائق، تقف حائال دون حتقيق مجيع تواجه جهود احلكومة اجلزائرية يف احلد من الفقر جمموعة من 

  :املسطرة ضمن اسرتاتيجيات التنمية واحلد من الفقر اليت تنتهجها، وميكن حصر هذه املعوقات يف النقاط التالية
  

  . نتشار الفساد وتقويضه لجهود التنميةإستمرار إ: أوال
تستشري يف ظله اجلرائم بأنواعها  ، حيث دارةصورة من صور سوء وختلف اإلكما ذكرنا سابقا هو الفساد   إن    

 ملسؤولني احلكومينيلبعض االشخصي  اإلثراءتقرتف حبق اجلميع فيزيد من حّدة الفقر، يف مقابل زيادة حّدة و 
وتوفري االمتيازات للفاسدين، كما تساهم جرائم الفساد وخطورة املشاكل اليت تنتج عنها إىل  النفوذ، وأصحاب

القانون والنظام مما تؤدي إىل انتهاك حقوق اإلنسان واستشراء  أركانمية وتعمل على تداعي تقويض جهود التن
وبالتايل فقدان هيبة ومصداقية الدولة بني املواطنني  ،الذي يتسبب يف االضطرابات االجتماعية والتهميش اإلقصاء

 شفافية واملساواة ومكافحة اجلرائم بأنواعهااإلدارة الرشيدة اليت تقوم على أسس الكفاءة وال أما .ويف احمليط الدويل
ا بتوافق اآلراء وجعل اإلدارة العامة شفافة ونزيهة وعلى قدر عاٍل من الكفاءة تسّخر جهودها  إذ، فتحدد أولويا

م أصحاب املصلحة احلقيقية يف ختصيص  يف خدمة املواطنني بشكل عام والفقراء والضعفاء بشكل خاص كو
  .املوجهة لرفاهيتهم املوارد اإلمنائية

 ألجلهيئة وطنية مستقلة  وإنشاء، يف اجلزائرداآلليات القانونية املطلوبة إلجناح حماربة الرشوة والفسارغم توفر و     
فضال عن إنشاء وتنصيب أقطاب  ،دعم هذه اهليئة بأداة عملية متمثلة يف ديوان مركزي حملاربة الفسادذلك، و 

ال زال يستشري  الفساد أن إالّ   ،سع ملتابعة وحماكمة مرتكيب اجلرمية املنظمةقضائية ذات إختصاص إقليمي وا
  .الدخل احملدود وأصحاباملتضررين منه هم الفقراء  وأكثروينخر يف اقتصاد البلد، 

  

ملوارد الدولة، وغش يف اجناز  وإهدارنتشار جرائم الفساد من رشوة، واختالس للمال العام، إاستمرار  إن    
وغريها من اجلرائم سوف يعيق ويثبط جهود  واألدويةاد للمواد االستهالكية الفاسدة ري يع والبىن التحتية، واستاملشار 

عن طريق توجيهها  أومكافحة الفقر، عن طريق زيادة تكلفة املشاريع املوجهة للفقراء مما يقزم حجمها وعددها، 
 إحصائياتنه ال توجد هناك أورغم ). لة يف التوزيعسوء وعدم العدا(يستحقها  ال نمل أولغري وجهتها الصحيحة 
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ضمن مؤشرات  األخريةتصنيف اجلزائر يف املراتب  أن إال، كما راينا سابقا  وطنية رمسية عن مقدار الفساد يف اجلزائر
ا عن جرائم عديدة قياس الفساد وفق منظمات وهيئات دولية ، وما تنشره اجلرائد الوطنية اليومية يف صفحا

  .كربأالسليب على جهود مكافحة الفقر  وتأثريهن حجمه ومقداره كبري، أد، يوحي بالفسا
  

   .الفاعلة في المجتمع األطراف مشاركةضعف : اًـ ثاني

ا يف ختفيف حدة الفقر ولكنها ال تقضي على مكافحة الفقر قد تلعب دورً  ألجلإن كل اجلهود املبذولة      
إسرتاتيجية للتنمية االقتصادية واالجتماعية تعتمد علي البشر كشركاء يف ألن ذلك مرتبط بوجود  ،الفقر وأسبابه

تمع املدين والقطاع اخلاص يف جهود مكافحة  إشراكالتنمية وليس كعبء على التنمية، ومن هذا املنطلق يعد  ا
  . كما رأينا يف فصولنا السابقة   ضروريا أمراالفقر 

ستدام، واستئصال الفقر وتقليص الالمساواة بني السكان، عملت ترقية النمو االقتصادي امل إطارويف     
السلطات اجلزائرية على مضاعفة فرص التواصل بني الفئات الفقرية والسلطات الوطنية واحمللية والرد على 

دف  م، وذلك عن طريق اعتماد املقاربة التشاركية يف برامج التنمية احمللية واليت  م وطلبا يز تعز  إىلانشغاال
كرب أ وإشراكدف حتقيق الالمركزية يف اختاذ القرار االقتصادي  ،التشاور حول خطط التنمية الريفية مع املعنني

تمع املدين، وتوسيع وترقية احلوار مع اجلمعيات، وخلق  بسط لتسهيل تنمية الشراكة بني أ إطارشرحية من ا
وهلم لتدابري تنفيذ الربامج التنموية وتسريها، وتطوير فحوص القطاعني العام واخلاص، واخنراط الفئات السكانية وقب

واقع عملي  إىلهذه املقاربة مل ترقى  أن إال ،احلسابات الداخلية للمشاريع مبشاركة ممثلني عن فئات السكان املعنية
ظرا لعدم ، وبقيت جمرد فكرة مل جتسد على ارض الواقع، نإنشائهاسنوات من  أربعمن  أكثربالشكل املطلوب منذ 

   .جدية السلطات
تمع املدين  أما عن       قليلة  فهيواليت تعمل يف ميدان التنمية ومكافحة الفقر والتهميش،  يف اجلزائرمنظمات ا
 تكاد تكون حمصورةاجلمعيات الوطنية املعتمدة  أغلبية أنتركيبة هذه املنظمات فسوف جند  إىلما عدنا  فإذاجدا، 

واجلمعيات اخلريية فعددها  واإلسعافاجلمعيات يف جمال التضامن  أمان والتعليم والتكوين، يف جمال الثقافة والف
ذلك فهي ال تعدو سوى مجعيات تقدم مساعدات بسيطة للفقراء ال تغين وال تسمن من جوع  إىل فةاباإلضقليل، 

ا و هذه اجلمعيات  أننظرا حملدودية مواردها املالية، كما   أو إسرتاتيجية أييف إعداد  إشراكهانادرا ما يتم استشار
  . برنامج وطين ملكافحة الفقر على مستوى احلكومة

نشاطه حمدود يف املسامهة يف جهود مكافحة  اآلخربالنسبة للطرف الثالث وهو القطاع اخلاص فيبقى هو  أما    
ه وتوسيع نشاطه اإلنتاجي يف استثمارات زيادة له دور مهم يف ذلك عن طريق أنالفقر يف اجلزائر، على الرغم  من 

االت اليت ترتبط بالفئات االجتماعية الفقرية الدولة ال زالت  أنوذلك بسب  واملشروعات املتوسطة والصغرية، ا
ال واسعً وحتتكر القطاعات احليوية، هي املسيطرة على االقتصاد اجلزائري،  ا لالستثمارات اخلاصة ومل تفتح ا

والدليل على ذلك مناصب الشغل املستحدثة اليت يوفرها القطاع اخلاص  ،األجنبية أوالوطنية املرتبطة بالفقراء سواء 
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االقطاعات احلكومية، رغم توفرها واليت تبقى ضئيلة مقارنة باملناصب اليت  زيادة يف السنوات ال بعض عرفت أ
وكثرة البريوقراطية  إلجراءاتاذلك يبقى مناخ االستثمار يف اجلزائر غري مشجع بسب  إىل باإلضافة، األخرية

ثر سلبا على دور القطاع اخلاص يف املسامهة يف معاجلة مشكلة أوانتشار الفساد، وهو ما اإلجراءات اإلدارية، 
  .الفقر 

قضايا الفقر، فال تثري طرح ومعاجلة بعيدة عن تبقى  يف اجلزائر خاصة احلكومية منها اإلعالموسائل  أنكما     
للبحث يف  باستضافة مثال خرباء اقتصاديني واجتماعيني وسياسيني يف حصصها وبراجمهامثل هذه القضايا 

اجلرائد اليومية فهي  أما، فقط ، وتبقى دائما تشيد باملنجزات اليت حتققتجناعة يف احلد من الفقر أكثرسياسات 
اطق يف الوطن تعاين من عن من توريبورتاجالتقارير  إعدادهاتساهم ولو بشكل بسيط يف قضايا الفقر عن طريق 

نشرها لبعض العوائق اليت تواجه جهود الفقر كقضايا الفساد، وسوء استغالل السلطة،  وأيضاالفقر والتهميش، 
  .، مما يساهم ولو بالشيء القليل يف إيصال مشاكل وانشغاالت الفقراء إىل املسؤولني وأصحاب القراروغريها

  

  .تمكين الفقراء ضعف: اًـ ثالث
 األبعادعتماد الفقر متعدد إحد االسرتاتيجيات احلديثة للحد من الفقر، وذلك بعد أ أصبحالتمكني اليوم  إن     

رئيسية  أهدافيف فصلنا الثالث على حتقيق مخسة  رأيناالفقر املادي، وينطوي التمكني كما  أوبدل فقر الدخل 
 األسواقاحلكم الوطين، وتطوير وتنمية  ، وحتسني احلكم احمللي، وحتسنياألساسيةاخلدمات  إىلوهي الوصول 

  .العدالة أولصاحل الفقراء، ووصول الفقراء للنظام القضائي 
السلطات اجلزائرية بذلت جمهودات  أننالحظ  فإننايف اجلزائر،  اقع التمكني من هذه الزاوياو  إىلما نظرنا  وإذا     
التعليم، الرعاية الصحية ( األساسيةول للخدمات نسبة للوصفبالمتكني الفقراء لكنها تبقى غري كافية،  ألجل

 أن األلفية أهدافنا من خالل عرضنا للتقدم احملرز يف حتقيق ظفقد الح.....) املياه والكهرباء والطرق، إمدادات
، فقد وصلت النسبة الصافية األخريةاملؤشرات الدالة على االستفادة هذه اخلدمات قد حتسنت يف العشر سنوات 

سنة  15و  6وجتاوزت نسبة متدرس الفئة العمرية بني ، 98,16%سنوات  06 أعمارهمالبالغة  ألطفالالتمدرس 
 باإلضافة ،2011سنة  %19 إىل األميةتنخفض نسبة  أن، ومن املنتظر 2010/2011خالل املوسم  %95,5

ريفية واحملرومة، وتقدمي غلبهم يعيشون يف املناطق الأتلميذ  700.000من  أكثرضمان النقل املدرسي لفائدة  إىل
الرعاية الصحية تقدمي للتالميذ عن طريق املطاعم املدرسية، و  اإلطعامتوفري للتالميذ احملتاجني، و مساعدات عينية 

  .العائالت الفقرية أربابهلم واليت خففت نوعا ما على كاهل 
حتسن يف مؤشرات قياسها فقد  ىاألخر وبالنسبة لوصول املواطنني خلدمات الرعاية الصحية فقد عرفت هي       

ما قبل  األطفالدون سن اخلامسة بفضل تعزيز الربنامج الوطين لرعاية  واألطفال، األطفالاخنفضت نسبة وفيات 
 تاخنفضخمتصني، حيث  بإشرافالوالدة وبعدها، وتوفري اهلياكل اخلاصة بالوالدة حىت يف بعض املناطق النائية 

مؤهلني، كما مت تعميم التلقيح ضد احلصبة، واخنفضت  أشخاصمتابعة من طرف  غري األوساطنسبة الوالدات يف 
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املزمنة واخلطرية، كاملصابني  باألمراضالدولة عناية باملصابني  أولتلدى الوالدة، كما  األمهاتمسببات وفيات 
  .األمراضمراكز خاصة مبعاجلة مثل هذه  تأوأنشمبرض السيدا والربو والسرطان، 

  

هودات املبذولة الزالت املنظومة الصحية يف اجلزائر ال لكن رغم      للمتطلبات الكايف باحلجم تستجيب ا
 متويلي نظام واعتماد التسيري، مستويات حتسني ضرورة يستدعي ما وهو ،الفعالية ضعف ظل يف للسكان، املتنامية
 العالج تكاليف حتمل على اقدر  الفقرية، وحيسن من للفئات االجتماعية املعطيات االعتبار بعني يأخذ

 األقلمن الفقراء واحملرومني، والعدد  األكربخاصة يف املناطق الريفية واملعزولة اليت تضم العدد  ،الصحية واخلدمات
ان كانت موجودة إمن املراكز الصحية اليت حىت و   أواملادية  اإلمكانياتختلوا من وسائل الرعاية الصحية سواء  فإ

الضغط على املستشفيات املوجودة يف عواصم املدن،  الذي يبقي األمرتخصصني، وهو امل ألطباءاالبشرية خاصة 
قل جودة، وانتشار بعض الظواهر السلبية كالبريوقراطية واحملسوبية فيضطر الفقراء أمما ينتج عنه تقدمي رعاية 

باهضة والذي يكون  بأمثانالج القطاع اخلاص لتلقي الع إىلللجوء  ناألحياالدخول احملدودة يف بعض  وأصحاب
من نقص توفر املعلومة  أيضاهلذا فان سكان هذه املناطق يعانون  باإلضافة .أخرىعلى حساب حاجات ضرورية 

 األميةبسبب انتشار  وإماوالتوعية  اإلعالمإما بسبب نقص  ،، والوقاية منها، وتوفر العالجاألمراضحول خمتلف 
  .خرىأمن مناطق  أكثريف تلك املناطق 

  

وبالنسبة لتوفري خدمات الكهرباء والغاز واملاء الشروب والسكن، فقد حققت اجلزائر نسب متقدمة يف توفري     
 %98وصلت نسبة التغطية بالكهرباء ف، األخريةهذه اخلدمات بفضل برامج التنمية املنتهجة يف العشر سنوات 

، كما 2010وهذا سنة  %93 إىلد باملاء الشروب ، ووصلت نسبة الربط بشبكة التزوي%44الغاز  إيصالونسبة 
من  %41و  من السكنات احلضرية%59سكن من بينها  1045000تسليم " 2009-2004"مت خالل الفرتة

على هذه اخلدمات هم الفقراء  احلصولبقي املتضررين من عدم يورغم كل هذه االجنازات . السكنات الريفية
ذه اخلدمات الذين يعيشون يف املناطق الريفية امل  إذعزولة، ويف جنوب البالد، حيث تتفاوت نسب التغطية 

  .الفقراء أوضاع تأزمتنخفض دائما يف هذه املناطق مما يزيد من 
  

حيث ينبغي يف  بالنسبة للمدخل الثاين والثالث للتمكني واملتعلقان بتحسني احلكم احمللي واحلكم الوطين، أما     
مبان يهلم، ويستج أفضلاحل الفقراء، ويقدمان خدمة ن جعلهما يعمالن لصأهذا الش م ألولويا   وحاجيا
جل دعم هذا املطلب، حيث قامت مبراجعة كل من أمن  إجراءاتختذت عدة إ اإلطارالدولة يف هذا  أنفنالحظ 

رفع (والتحصيل  املالية احمللية للعمل على حتقيق المركزية مصاحل الوعاء بإصالحقانون البلدية والوالية، كما قامت 
النسبة اجلزئية من ناتج الرسم على القيمة املضافة على الرخص والرتاخيص يف جمال العمران لصاحل اجلماعات 

، كما قامت برسكلة وتكوين لصاحل ..)االجيارية، اإليراداتمن ناتج الضريبة على  %50احمللية، منح البلديات 
م مضاعفة فرص التواصل  ومتتاحمللية،  اإلطارات بني املواطنني والسلطات الوطنية واحمللية والرد على انشغاال
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م مبا يعرف باملقاربة التشاركية  دف حتقيق الالمركزية يف القرار  أووطالبا التسامهية، وكذا تعزيز التشاور 
تمع املدين،  وإشراكاالقتصادي  ج الدعم برنام إطارخاليا تنشيط ريفية بلدية يف  وإنشاءاكرب شرحية من ا

والذي يفتح فضاء حوار ونقاش وتوجيه وتبادل معلومات بني خمتلف الفاعلني " 2013- 2007"والتجديد الريفي
يف جمال التنمية احمللية، وبالنسبة للحكم على املستوى الوطين والذي يعىن باختيار سياسات االقتصاد الكلي اليت 

 2004- 200االقتصادي  اإلنعاشبرنامج  إطارية يف تصب يف صاحل الفقراء، فقد مت تنفيذ عدة برامج تنمو 
دف  2014-2010املخطط اخلماسي  إطاريف  أخرى، ومت برجمة مشاريع 2009-2005والربنامج التكميلي 

تسيري  ألجل إصالحاتالقيام بعدة  اإلطاراحلد من الفقر وحتسني املستوى املعيشي للمواطن، كما مت يف هذا  إىل
  بإصالحالنظام احملاسيب املايل للدولة، والقيام  إصالحتعزيز مراقبة النفقات العمومية حيث مت للمال العام، و  أجنع

، كما مت حتسني حوكمة املؤسسات العمومية املالية أدائهماحتسني وعصرنة  ألجلكل من النظام الضرييب واجلمركي 
 بإعداداليت تتعلق  واإلصالحات، التأميناتاليت متت يف كل من القطاع البنكي وقطاع  اإلصالحاتمن خالل 

  .وتنفيذ ومراقبة ميزانية الدولة
  

اواليت تصب كلها يف خانة حتسني احلكم احمللي والوطين جند  اإلجراءاتهذا الكم اهلائل من  إىلوبالنظر        أ
تناسبهم، ومل يتم  مل تعزز بالقدر الكايف مشاركة املواطنني مبا فيهم الفقراء يف اختيار السياسات التنموية اليت

م حىت على املستويات احمللية يف تصميم وتنفيذ املوازنات  إشراكهم باستثناء بعض املشاريع اجلوارية (واستشار
، حيث بقيت اجلماعات احمللية تعاين دائما )2007فيه سنة  ءالبدالتجديد الريفي الذي مت  إطارللتنمية الريفية يف 

واىل  ،)التمويل أوالمركزية حقيقية سواء يف التسيري  ليس هناك(باملركز  أساسا من مشاكل التمويل وبقيت مرتبطة
الوطين  أووتسري املال العام سواء على املستوى احمللي  اإلنفاقجانب هذا هناك نقص يف املعلومات حول سياسة 

تمع املدين، وحيد من مس األموالالذي يقيد الرقابة على  األمروهو    .اءلته للحكومةالعامة من طرف ا
 

التمكني االقتصادي ويتطلب  إطارلصاحل الفقراء والذي يندرج يف  األسواقاملدخل الرابع واملرتبط بتطوير  أما    
السلطات اجلزائرية  أنلنشاط القطاع اخلاص ملا له من دور يف رفع النمو واحلد من الفقر، فاملالحظ  أكثرحتفيز 

وعوامل جذب  األعمالز هذا القطاع من خالل العمل على حتسني مناخ على حتفي األخريةعملت يف السنوات 
والتدابري ملنح االمتيازات  اإلجراءاتبتبسيط و حول االستثمار،  اإلعالماالستثمار، حيث قامت بتعزيز نشاطات 

تسهيل احلصول على التمويل (واملرافقة ، )ANSEJ, ENGEM, CNAC(حتسني فعالية هيئات الدعم  إىل إضافة
صناديق لالستثمار لصاحل م ص  إنشاءالنسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، حتسني فعالية صناديق الضمان، ب
قاعدة معطيات  وإنشاء، كما وضعت نظام معلومات اقتصادية خاص بقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة )م

املؤسسات   إلنشاءلسجل التجاري احلصول على ا إجراءاتختفيف  إىل باإلضافةوبطاقة مطابقة هلذه املؤسسات، 
دف  الدعم من قبل الوكالة  آلياتتطوير القرض املصغر حيث قامت بتوسيع  إىلكما اختذت الدولة تدابري 
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م اخلاص، كما عززت املوارد  الوطنية لتسيري القرض املصغر، لتشمل مجيع املواطنني الراغبني يف ممارسة نشاط حلسا
  . ∗ رفع قيمتهااملخصصة للقرض املصغر حيث مت

  

مؤسسات  إنشاءحتفيز الشباب على  إطارعديدة ومتنوعة تدخل يف  إجراءاتهذا هناك  إىل باإلضافة     
متكني فقراء الريف من التغلب على الفقر  إطارويف . اجلبائية املؤقتة، والقروض امليسرة اإلعفاءاتاقتصادية منها 

 مةابإق 2004اون مع وزارة الفالحة والتنمية الريفية يف اجلزائر سنة قام الصندوق الدويل للتنمية الزراعية بالتع
 مليون 29,8 تكلفته بلغت الذي املشروع من األكرب اجلزء مشاريع لصاحل هذه الفئات حيث مول الصندوق

 07اجلزائر، وميتد الربنامج ملدة  إىل الصندوق من أمريكي مقدم دوالر مليون 17,6 قيمته بقرض أمريكي دوالر
مشاريع ريفية صغرية وقد مت اختيار مشال والية املسيلة   إنشاءمساعدة الفقراء على  أهدافهسنوات، ومن بني 
  1.كموطن هلذا الربنامج

 

اولكن يبقى يعاب على مثل هذه املشاريع االستثمارية  ال يتم توزيعها بعدالة ومساواة بني  األحيانيف بعض  أ
تمع، وحىت بني املناطق، بسبب نقص املعلومات حول هذه  إماال يستفيد الفقراء من نسبة كبرية منها  إذ فئات ا

بسبب االفتقار للمسامهة املالية الشخصية يف  وإمااملشاريع الن غالبيتهم موجودين يف الريف ويف مناطق معزولة، 
ك يعاين العديد من الفقراء ذل إىل باإلضافةالقرض من البنك،  أوالضمانات املطلوبة ملنح الدعم  أوهذه املشاريع، 

فضال عن انتشار البريوقراطية، وعدم وجود مؤسسات مالية  ،فكرة ملشروعهم إعدادمما يصعب عليهم  األميةمن 
  .خمتصة يف تقدمي القرض املصغر

  

ائر للتمكني واملتمثل يف تشجيع الفقراء للوصول للقضاء والعدالة، فقد عملت اجلز  األخريوفيما يتعلق باملدخل     
العدالة اليت جاءت تطبيقا لتوجيهات وتعليمات رئيس  إصالحعلى بناء دولة احلق والقانون من خالل العمل على 

تكييف ومراجعة التدابري القانونية التنظيمية  إىلاجلمهورية ومشلت تنفيذ جمموعة واسعة من النشاطات خصصت 
 .العقابية نظام املؤسسات إصالح أخرياياكل و الوسائل و وعصرنة تسيري القطاع و تدعيم اهل وتنمية املوارد البشرية

دف  للمواطنني  األساسية كرب للحريات واحلقوقأضمان محاية  إىلتكييف ومراجعة هذه التدابري  أعمالو
تمع من كافة  محاية إجراءاتتعزيز  وأخريا ،من العدالة أكثروتسهيل االستفادة  ومن ضمن  .اإلجرام أشكالا

 أشهر 3معاجلة امللفات عن طريق احملاكم اجلزائية يف اجل ال يتجاوز  آجالختفيض  اإلصالحليت مشلها ا األمور
القضاء  أماماحلصول على اخلدمات القضائية، عن طريق توعية القاضي للتكفل باملواطن منذ رفع دعواه  وتيسري

                                                   
دج ألجل 30.000وبالتحديد السلفة بدون فوائد التي تبلغ  2010-2005خالل الفترة  ENGEMقدرت حصيلة القرض المصغر الذي تمنحة  ∗

بناء وأشغال  6فالحة،  19خدمات،  21ت، الصناعا 25الصناعات التقليدية،  %29: سلفة موزعة كاألتي  197060شراء مواد أولية، بحوالي 
التقليدية التي تسيطر عليها النساء في الريف، كما استحوذت الفالحة على نسبة معقولة،  تعمومية، فالمالحظ أن اكبر نسبة تذهب إلى الصناعا

يؤكد أن هذا النوع من القروض ، وهو ما 40والرجال على  60وبالنسبة لتوزيع هذه السلف حسب الجنس فقد استحوذت النساء على نسبة 
. التقليدية والحرفية والفالحية تيشجع سكان الريف الفقراء خاصة النساء منهم على استحداث مشاريع صغيرة عادة ما تكون في الصناعا

    /http://www.angem.dz: وللمزيد حول القرض المصغر راجع الموقع
 :على الموقع ، بيان صحفي الفقر على التغلب من الريف فقراء تمكينلدولي للتنمية الريفية، الصندوق ا 1

http://www.ifad.org/media/press/2004/4_a.pdf    22/09/2011تم االطالع عليه بتاريخ. 
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لتحديث العدالة  باإلضافةاملواطنني، استقبال على مستوى احملاكم لتوجيه  وأيامشباك واحد  إنشاءجانب  إىل
لطلب املواطن وبصفة خاصة طلب املتقاضي يف عالقاته مع  أفضلدف تلبية  أوال ،بتطوير العدالة االلكرتونية
واالتصال بتحسن حمسوس للخدمة  لإلعالمالتكنولوجيات احلديثة  إدخالوقد مسح  ،خمتلف املؤسسات القضائية

 إىل باإلضافة .مللف العدالة واملساجني آليةتسيري ومتابعة  أنظمةاملواطنني بفضل وضع احتياجات  العمومية وتلبية
م من  بزيادةهذا مت حتسني التغطية القضائية سواء عن طريق املوارد البشرية  عدد القضاة والتحسني املتواصل ملؤهال

 إىل 1999يف مطلع سنة قاضي  2500وانتقل عدد القضاة الذي كان يبلغ   .خالل تنفيذ برنامج تكويين هام
العديد حماكم  إنشاءكما مت تعزيز و تطوير اهلياكل والوسائل حيث مت   ،20101 جويلية أخرقاض يف  4055

مالحق للمحاكم على مستوى البلديات مع مراعاة الكثافة  إنشاء إىل فةاباإلضالقضاء على مستوى الواليات، 
  .قضائية متخصصة يف القضايا املدنية أقطاب إقامةجانب  إىلالسكانية وبعد احملاكم، 

  

 22املؤرخ يف  06-01القانون رقم (تعلق باملساعدة القضائية امل األمرحتسني الوصول للعدالة مت تعديل  وألجل    
ومبوجب هذا ) واملتعلق باملساعدة القضائية 1971 أوت 15املؤرخ يف  57-71رقم  لألمرواملكمل  2001ماي 

احملرومني لتسهيل الوصول للعدالة وتشمل املساعدة  األشخاصساعدة القضائية بقوة القانون لفائدة القانون متنح امل
احملامني واحملضرين  أجورتكفل خزينة الدولة بالنفقات اليت تنتج عن اللجوء للقضاء، السيما فيما خيص دفع 

، كما مت )واحملكمة العليا وجملس الدولة كمة االستئنافاالبتدائية وحم(القضائيني وهذا على مستوى مجيع احملاكم 
من الفئات اهلشة عن طريق بناء ممر دخول للمعاقني حركيا يف كل احملاكم، وقد  لألشخاصتسهيل الوصول 

العدالة بتحسن نوعي للخدمة العمومية للعدالة، ولكن  إصالح إطارمسحت هذه االجنازات اليت مت جتسديها يف 
 األحكامتنفيذ  أنري يعاين من عدم االستقاللية الكاملة خاصة السلطة التنفيذية، كما يبقى النظام القضائي اجلزائ

رمني خاصة املتورطني يف قضايا الفساد الكربى تبقى حمدودة مما يضر مبصلحة الفقراء   .ومعاقبة ا
  

  .الدور المحدود للبرلمان الجزائري في معالجة مشكلة الفقر: رابعا
 عملية ويف عامة بصفة الفقراء بتخفيض أعداد املعنية السياسات صياغة يف للغاية مهماً  وراً د الربملانات تلعب     

 التنمية يف عملية مساعدة للربملانيني وميكن. اخلصوص وجه على الفقراء ختفيض أعداد إسرتاتيجيات وثائق وضع
م  من بدءاً  السياسات وضع عملية مجيع مراحل يف الفقراء أعداد ختفيض أولويات وترتيب حتديد خالل من بلدا
  .السياسات تقييم وإصالح إىل وتنفيذها السياسات صياغة

  

 يعادة ما ينحصر دوره يف الدور التقليد إذويعاين الربملان اجلزائري من حمدودية دوره يف القضايا التنموية،      
ية، على العكس من الدور الذي من للربملان وهو املوافقة على السياسات واخلطط اليت حتّضرها السلطة التنفيذ

يضطلع به وهو املشاركة بفعالية يف حتضري اخلطط اإلمنائية والسياسات والقوانني اليت تساهم يف احلد  أناملفروض 

                                                   
  2010سبتمبر  21لقطاع العدالة في إطار جلسات االستماع بتاريخ  وزارة الشؤون الخارجية، تقييم 1

http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?story=10/09/21/1869492    13/11/2011تم االطالع عليه بتاريخ. 
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البالد خاصة  أحناءالربملانيون هم من ميثلون الشعب يف مجيع  أنمن الفقر ومحاية الفئات املستضعفة، من منطلق 
م  أنيف  أمالقوة  بأكثرن عادة ما يشاركون يف االنتخابات التشريعية الفقراء منهم الذي يغري الربملان اجلديد حيا

  . األحسنحنو 
  

م  أنكما       باملواطنني التابعني للمنطقة  مولقاءاالكثري من نواب الشعب يف الربملان اجلزائري تنقطع اتصاال
م وبالتايل ال ميكن ا بعد انتخا املسامهة يف  أوداخل قبة الربملان  مشاكلهموطرح  مانشغاالنقل  اليت ميثلو

دف ملساعدة هؤالء الفقراء،  نفسه بالنسبة لدور الربملان اجلزائري  والشأنصياغة برامج محاية اجتماعية حصيفة 
حمصور ضعيف و  اآلخريف مكافحة الفساد الذي يعد سببا قويا لتفاقم ظاهرة الفقر يف اجلزائر، حيث كان هو 

ا بارزا يف يكون له دورً  أنفقط يف املوافقة على القوانني املقدمة من احلكومة للوقاية واحلد من الفساد، دون 
ا كل يوم خاصة الكبرية منها،  صرامة يف كبح  أكثراقرتاح قوانني تكون  أوالكشف عن قضايا الفساد اليت نسمع 

الذمة املالية للمسؤولني مل يتم االلتزام به من طرف الكثري  إقرار مجاح الفساد ومعاقبة املتورطني فيه، وحىت قانون
ا القانون أعضائهمن املسؤولني يف الدولة ومع ذلك مل يتدخل الربملان الن من بني    .من مل يلتزموا 

ا واىل جانب هذا ال توجد هناك معارضة حقيقية يف الربملان اجلزائري، خاصة يف ظل التحالف الذي كان قائما م
، هذا التحالف الذي  )جبهة التحرير الوطين، حركة جمتمع السلم، التجمع الوطين الدميقراطي( األحزاب أقوىبني 

، وبالتايل كانت املوافقة على القوانني )من النواب ينتمون هلذا التحالف % 64(يف الربملان  األغلبيةكان ميثل 
حقيقي مع احلكومة لتسهيل تبين سياسة منو اقتصادية  ، ومل يكن هناك عمل تشاركيآليةاملطروحة للنقاش شبه 

تشريعات تضمن منح حقوق األراضي واملياه والتقنيات احلديثة إىل الفقراء يف  كتبين ،خاصة تعمل لصاحل الفقراء
املناطق الريفية، وتتيح هلم الفرصة للحصول على املعلومات بشأن األسواق، وطرق أفضل، ومتكينهم من لعب دور 

تبين الربملان لتشريعات كافية توفر للقطاع اخلاص احلوافز  أو. يف املؤسسات احمللية ذات الصلة بالفقراءأفضل 
املالئمة كأسعار صرف أفضل، واإلعفاءات الضريبية، وتوفري الدعم لغايات االستثمار يف جماالت ذات صلة 

  .  باحتياجات الفقراء
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 . داشمكافحة الفقر في ظل الحكم الر  جهود إنجاحمتطلبات : المطلب الثاني
يف اجلزائر، ويتطلب جناح هذه اجلهود  رفع مستوى التنمية واحلد من ظاهرة الفقر ألجلتقوم الدولة جبهود جبارة 

  :نذكر منها ما يليتوفر جمموعة من الدعائم اليت تقف يف وجه التحديات اليت تواجهها،  هدافهاأ وحتقيق
  

  . ةتشاركيطبيعة  متطلبات عامة ذات: أوال
هناك جمموعة من املتطلبات ينبغي حتقيقها حىت تكون نتائج برامج التنمية اجيابية، وتساهم فعال يف التخفيف     

، فاحلكومة ليست معنية وحدها بتحقيقها، وإمنا ينبغي من حدة الفقر يف اجلزائر، هذه املتطلبات هلا طبيعة تشاركية
تمع    : وميكن حصرها يف النقاط التالية مسامهة كل الفاعلني يف ا

  

توزيع الثروة وختفيف  إعادة أساسوطنية ملكافحة الفقر، مبنية على  إلسرتاتيجيةتبين احلكومة اجلزائرية  -
تمع، وتقدمي املساعدات املادية وغري املادية  األعباء فقرا  األكثر لألفرادعلى الفئات املعوزة والفقرية يف ا
الشفافية، واملساواة والعدالة يف التوزيع، بعيدا عن كل  أساسقائمة على  إلسرتاتيجيةاتكون هذه  أنبشرط 
ينبغي على السلطات املعنية بالتعاون مع اجلماعات  اإلطارويف هذا . الفساد واحملسوبية واحملاباة أشكال
تضررا من  األكثر ألماكناعدد الفقراء، (العمل على توفري قاعدة بيانات تتصل مبوضوع الفقر  واألهليةاملدنية 
 ...)....الفقراء حسب املنطقة، أولوياتالفقر، 

 

اليت  أنواعهاالفساد مهما اختلفت  أشكالمكافحة ظواهر الرشوة، واختالس املال العام، والتبذير، وكل  -
الفاسدين، ما عمل على عدم حتقيق نتائج  باقتصاد البلد، ووجهت جزء كبري من موارده حنو جيوب أضرت
العمل على توضيح الرؤيا حول إجراءات التعاون وكذا مرضية من جهود مكافحة الفقر يف اجلزائر، جد 

اعتماد اجلدية يف معاقبة كبار ، و والتنسيق والتكامل بني املؤسسات احلكومية بشأن تقويض ظواهر الفساد
منظومة القيم األخالقية  يف تطوير لإلسهامسوء اإلدارة واستغالل املنصب  أواملسؤولني املتهمني بالفساد 

االت احلياتية والتنظيمية واعتزاز تمع بالقوانني النافذة يف خمتلف ا يئة وتشجيع املواطن جانب  إىل، أفراد ا
ملمارسة حقوقه يف املشاركة يف صنع القرارات وإقامة حوارات بشأن السياسات العامة وبناء القدرات وتوزيع 

لتزام وتآزر وتعاون مث التوافق بني اجلميع لتفعيل مبادئ ا ضمانرة احلكم، وبذلك املسؤوليات ذات الصلة بإدا
إىل جانب تعزيز مشاركة وسائل اإلعالم املختلفة واألجهزة  .الشفافية واملساءلة والوقوف باملرصاد ضد الفساد
 .الرقابية يف الكشف عن مواطن الفساد والفاسدين

 

بني اجلنسني وغريها، يف  أوؤ الفرص والتمييز سواء بني املناطق العمل على احلد من ظواهر عدم تكاف  -

االت املختلفة خاصة فرص التشغيل، والتعليم والصحة واملرتبطة  تثمني قدرات النمو مع  .بالفقر أساساا

. ركزهموكذا مناطق مت يستفيد منها الفقراء مباشرة، ويتعلق األمر برتقية القطاعات اليت ،واإلنتاجية لدى الفقراء
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وحتسني قاعدة  التفاوتعلى تنفيذ برامج عمومية لالستثمار يف تقليص  الذي يعتمد األمروسيساهم هذا 

 . موارد الفقراء
 

تمع املدين والقطاع اخلاص، للعمل سويا على تعزيز  إقامة - القانونية  األطرشراكة حقيقية بني الدولة وا

برامج وخطط تنموية ذات طبيعة  إقامةالفقر، وكذا العمل على والتنظيمية الالزمة جلهود مكافحة  واإلدارية

 عرب ،األطرافالشراكة بني هؤالء  لبناء السليمة األسس وهو ما يتطلب وضع. تشاركية تعمل لصاحل الفقراء

تمع املدين والقطاع اخلاص القيام باملهام املنوطة  منظمات على يسهل الذي والتشريعي السياسي اجلو توفري ا

 .املؤسسية الستقالليةا احرتام ظل التنمية واحلد من الفقر يف إحداثما يف 
 

تمع املدين خاصة تلك   - تطوير التعاون يف اجلوانب املتعلقة مبحاربة الفقر، وحشد جهود الدولة وا

ال لالستفادة من التعاون  الدول والدويل، واكتساب خربات  اإلقليمياجلمعيات واهليئات العاملة يف هذا ا

 .اليت تنشط يف جمال التنمية ومكافحة الفقر تواجلمعياواملنظمات 

املدخل الصحيح لتوليد الطاقة املعنوية  واليت تعداملشاركة الشعبية يف اختاذ القرارات ومتابعة تنفيذها تعزيز  -

ا، فضالً  قوق األساسية حق من احلهي عن أن هذه املشاركة  أو الشحنة الروحية اليت ال تتحقق التنمية بدو

، أي متكني الناس املهمشني واملستبعدين من " منهجية سياسية للتمكني" املشاركة الفعالة هي ف ،لإلنسان

ا هلذا . العملية السياسية وتعريضهم لعمليات التحول اليت تنطوي عليها التنمية السوية جيب أن تتعدي كو

تمعات احمللية يف املشر  وعات املناسبة هلا مع بقاء هيكل السلطة أو القوة ومع جمرد أداة الستطالع رأي ا

أن تتجاوز الدميقراطية التمثيلية  أنينبغي على املشاركة كما . هي عليه ما ىبقاء التمايزات االجتماعية عل

الس املنتخبة الدميقراطية التشاركية  ، إىلاليت تقوم علي عالقة غري مباشرة بني املواطن والدولة من خالل ا

مل  هذه املشاركة شكلية أو حىت سلبية، ماوقد تظل يت تقوم علي روابط أكثر مباشرة بني املواطنني والدولة، ال

تغريات يف عالقات الثروة والسلطة جتعل لصوت العمال وذوي الدخول املنخفضة والفقراء وزنا  تستند إىل

الس  ميارسوا أن من األفراد متكن نصفةم ونظم قوانني وضع هذا حتقيق، ويتطلب يعتد به يف مثل هذه ا

تمع جانب إىل متفانية جهود وبذل ا، حقوقهم ويتمتعوا حبقوق  معنيون اجلميع أن فكرة لتطبيق املدين ا

 التمييز وأشكال االجتماعي  والنوع الفقر بسبب مضاعف حرمان من يعانون الذين أولئك اإلنسان، خاصة

 1 .األخرى

                                                   
مدني في التنمية اإلنسانية مقاربة ثقافية، ورقة مقدمة ضمن الملتقى الوطني حول التحوالت السياسية وإشكالية التنمية زدام يوسف، دور المجتمع ال 1

 .10: ، مرجع سابق، ص"واقع وتحديات" في الجزائر
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التنمية على استحداث وجتريب مداخل جديدة للتنمية يكون أساسها  جيب أن يعمل املسئولني عن -

من أجل حتقيق وتغطية احتياجات التطور والتكامل االقتصادي  ،املشاركة األهلية اجلادة والكاملة

م اإلدارية    .واالجتماعي والثقايف يف نطاق وحدا

الس احمللية مزيداً من الصالحية واالستقاللية الواسعة  - الس احملليةمنح ا باألخذ بالالمركزية  وتعزيز دور ا

لتمكني املواطن  ،اإلدارية يف احملافظات اإلدارية واملالية يف أوسع صورها، وإحالة املشاريع املركزية إىل الوحدات

  .من املطالبة حبقوقه وتقييم مستوى أداء اإلدارات احمللية) املستفيد النهائي(

التشريعية والرقابية مبا يتماشى وخدمة  أدوارهيف مكافحة الفقر من خالل تفعيل  تعزيز دور الربملان اجلزائري -

تمع املدين بينه وبنيترتيبات تعاون الطبقات اهلشة والفقرية، ووضع  تعزيز عالقة املواطنني  دف ،هيئات ا

يعاين منها املواطنني املختلفة اليت  مبجلس النواب وإتاحة الفرصة أمام اجلمعيات األهلية يف طرح املشكالت

ميشا بأكثرخاصة تلك املتعلقة   .الفئات فقرا و

 

 .متطلبات حكومية: اًـ ثاني
على احلكومة اجلزائرية بذل املزيد من اجلهود، ملواجهة التحديات اليت تقف حائال دون حتقيق النتائج املرجوة من 

لذلك ينبغي عليها االلتزام بتحقيق مجلة من براجمها التنموية، خاصة تلك املتعلقة بالتخفيف من حدة الفقر، 
  :أمههااملطالب 

تمع وحتديد اإلطار التشريعي الرشيد و  االلتزام مببادئ احلكم - صياغة فلسفة ورؤية حديثة لدور الدولة يف ا
احلاكم واملنظم للجهاز اإلداري املطلوب لتحقيق التناسق والرتابط بني تشكيالت النظام اإلداري من خالل 

الثقة  وإعادة ،يق االختصاصات وتصميم أساليب االتصال والتواصل املبنية على تقنية املعلوماتتنس
ا على تنفيذ املشاريع واخلطط والربامج من خالل تطوير وتصويب معايري احلوكمة  مبؤسسات الدولة وقدر

 .فساد أووالشفافية وبسط حكم القانون على اجلميع دون أي حماباة 
ا املختلفة على مستوى  وإدارةعلى تنسيقه لرسم  جلهاز احلكومي والعملاوتطوير  إنشاء - عملية التنمية مبحتويا

تسريع وترية النمو  مع العمل على. الدولة، والعمل على اجناز مشاريع للتنمية االقتصادية والبشرية معا
يساهم ما قد . وامل اخلارجيةتبعيته للع االقتصادي كأساس لتقليص الفقر وحتسني تنافسية االقتصاد واحلد من

اآلثار املباشرة وغري املباشرة على خلق فرص العمل واملداخيل اجلديدة  من خالل: بطريقتني يف تقليص الفقر
 انعكاسه اإلجيايب على مداخيل ميزانية الدولة اليت ميكن أن يعاد استخدامها يف دعم من جهة، وعرب

   .ةالقطاعات اليت يستفيد منها الفقراء مباشر 
 .وحتسني تدفق املعلومات منها وإليها بشفافية عالية وترشيدها، إدارة النفقات العامة أداءالرتكيز على تفعيل  -
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ا مع  أنواعهامتابعة ومراقبة االستثمارات بكل  آلياتتطوير  - على دور االستثمارات  التأكيدلضمان كفاء
 .اخلاصة يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية

» ذكورا وإناثا«نشر روح وفكر ريادة األعمال بني الشباب كيز على سياسة التشغيل من خالل الرت  -
وتشجيعهم على إنشاء وتنمية املؤسسات متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة وتطويرها لتكون قادرة على 

م يف دعم هؤالء بادر بوضع الربامج واآلليات اليت تسهتأن  على احلكومةويفرض هذا . املنافسة واإلبداع
مع بسط ، بطريقة إجيابية ومستدامة البلدالشباب ليصبحوا قادرين على اإلبداع واملسامهة الفعالة يف تنمية 

 .املسطرة أهدافهاحتقيق  ألجل مراقبة الدولة على تنفيذ هذه املشاريع
ا، وذلك يف إطار املستويات الوسطى والدني باجتاهيف عملية اإلصالح من قمة اهلرم اإلداري  االنطالق -

تمع والتطورات احلاصلة يف تقنيات وأساليب ووسائل اإلدارة  التغريات اليت تطرأ على حتديد دور الدولة يف ا
ا الدولة منذ بداية  اإلصالحاتواالستمرار يف تنفيذ العامة،  اجلديدة وتعميقها سواء  األلفيةاليت باشر

السياسية اليت  اإلصالحات أو، ...)رائب، وامليزانية العامة قطاع اجلمارك والض إصالح(االقتصادية منها 
اإلصالح  وان تبتعد عنطابعًا مؤسسيًا  هذه تتخذ برامج اإلصالح أناالقتصادي، بشرط  اإلصالحتدعم 
على الرؤية احلالية واملستقبلية لدور الدولة يف ظل التغريات السياسية واالجتماعية  ، وان تعتمدالرتقيعي

يتم حتويل بعض  أنية يف إطار تفعيل هذا الدور وتعزيزه يف بعض القطاعات احملورية، على واالقتصاد
النشاطات لصاحل القطاع اخلاص يف إطار السياسة االقتصادية الشاملة، يف مقابل تفعيل دور الرقابة احلكومية 

تمع  .على أداء األجهزة العامة واخلاصة ومبا يتماشى مع مصاحل ا
منوا  األقلفرص العمل وتطوير البىن التحتية يف املناطق  إجيادواجلهوي من خالل  اإلقليميتوازن االهتمام بال -

اجتماعي شامل وفعال للفقراء ومتكني  أمانتوفري نظام و . واملناطق الصحراوية األرياففقرا خاصة يف  واألكثر
ت رعاية اجتماعية تتماشى مع وتوفري خدما, الشرائح الفقرية اقتصاديا وخلق اقتصاديات حملية مستدامة

تمع املديندور القطاعات الرمسية مع العمل على تفعيل  ،املمارسات الدولية أفضل يف جمال متكني  وا
 .اخلدماتهلم خمتلف وتوفري  وحمدودي الدخل الفقراء األشخاص

مستويات لفقراء، الن العمل على تطوير سياسة التعليم والتكوين مبا يتوافق مع اجتاهات التنمية احملابية ل -
سوق العمل املنظمة، مما يعرضهم  إىلال متكنهم من الدخول  الفقرية التعليم واملهارات املتوافرة لدى الفئات

والرسكلة يف خمتلف  التأهيل إعادة، ويتحقق ذلك من خالل دعم مشاريع دائما للوقوع حتت خط الفقر
إعادة النظر للفئات العاملة يف خمتلف املراحل واملواقع، و  اتاإلمكانيالقطاعات لرفع القدرات البشرية، وتطوير 

 بنظام التعليم العام واالعتماد يف بناءه على متطلبات سوق العمل وحاجته من الكوادر املؤهلة واملتخصصة
 النفاذ إىل البىن التحتيةمساعدة الفقراء على تنمية املوارد البشرية و العمل على جانب  إىل، األميةوحماربة 
 على الفقر، من خالل انعكاسه على إنتاجية الفقراء ملموسةاملدى البعيد األثر األكثر  يف ما خيلق ،األساسية

 .وحتسني ظروفهم
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دعم الفئات الفقرية واملهمشة، ودفع احلكومة لتبين سياسات داخلية وخارجية تنحاز ملصاحلهم ولقيم العدل  -
عادات متس مصاحل املهمشني والفقراء، مع العمل على  أو أعراف أوقوانني  أليواملساواة، ومناهضة 

تمع بكل الطرق م لالندماج يف ا  .مساعد
حزمة للحماية االجتماعية تركز بصورة مباشرة على خفض الفقر، وختفيف البطالة والتامني ضدها  إقامة -

 .صحي قوي ومتكامل تأمييناالجتماعية لضمان نظام  التأمينات أنظمةوتفعيل وتطوير 
 تعزيز قابليات القطاع اخلاص وتوسيع مسامهته يف تطوير االقتصاد وتقوية بنيته التنظيمية واملالية واإلدارية -

 .التنمية إحداثيف تنفيذ املشاريع والربامج اليت ختفف من وطأة الفقر وتساهم يف  لإلسراع

  .متطلبات متعلقة بالمجتمع المدني: اًـ ثالث
مع أمهيتها -الدولةـ  فإن النقاش ينبغي أال يتجه فقط إىل  ،اليت تعرفها اجلزائر إلصالحوايف إطار منظومة التغيري     

تمع املدين  وإمنا ينبغي أن ميتد أيضا إيل حتديث وتفعيل -القصوي يف معاجلة ظاهرة الفقر اليت أدوار مؤسسات ا
تمع املدين ف األخريةة يف السنوات العشر ال زالت تعاين منها اجلزائر رغم اجلهود احلثيثة اليت بذلتها الدولة خاص ا

الذراع األمين للحكومات ليس فقط يف عملية التنمية ولكن أيضًا يف السعي إىل تعبئة موارد وطاقات  أصبحاليوم 
بًا للعوز  تمع يف هذه العملية وعدم ترك أحد خارجها  معطلة سواء اقتصادية أو بشرية، وإشراك خمتلف فئات ا

تمع يف خمتلف ميادين حتقيق العدالة االجتماعية ومكافحة الفقر، والعمل واحلرمان ، مبا يسهم به من دور فاعل با
الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا ، خاصة يف ظل اخلريي والثقايف والبيئي واالجتماعي والتعليمي وحمو األمية

تمع  هذه الشراكة املبينةمؤسسيها،  أهماليت تعد اجلزائر من بني احد " النيباد"  على مدى مشاركة األشخاص وا
  : أمههاتفعيل دور هذه املنظمات ينبغي حتقيق مجلة من املطالب  وألجل ،املدين يف عملية تنفيذ براجمها وأنشطتها

  
تمع املدين - تمع املديننجاح ف: توفري اإلطار القانوين املناسب لعمل منظمات ا يف التأثري  منظمات ا
لى عملية صنع السياسة مرتبط باإلطار القانوين اليت تضعه الدولة لتنظيم وجود ونشاط هذه املنظمات ع

ا املختلفة  مبعىن هل هو إطار قانوين منظم أم مقيد؟ كما يرتبط األمر نفسه مبدى استجابة الدولة مبؤسسا
تمع ومؤسساته تطوير القوانني املنظمة هليئات العمل على  ، هلذا ينبغيللمطالب والضغوط القادمة من ا

تمع املدين يف اجلزائر لتتوافق مع متطلبات العصر احلديث، وتسهيل عملها يف مكافحة الفقر ودعم العدالة  ا
 القطاعات الرمسية وبني  فيما بينها للتكامل متعددة أمناط وخلق استقالليتها املالية وتعزيز االجتماعية،

 20121قانون جديد متعلق باجلمعيات يف اجلزائر سنة  إصدارنه قد مت أ إىل ار، ونشري يف هذا اإلطواخلاصة
حتديد شروط وكيفيات تأسيس اجلمعيات وتنظيمها وسريها وجمال تطبيقها، وقد ميز  إىليهدف هذا القانون 

 عالقة ةهلا أي تكون أن حبيث ال ميكن وتسميتها وعملها دفها فيما يتعلق واألحزابالقانون بني اجلمعيات 
                                                   

 15الصادر بتاريخ  02دد متعلق بالجمعيات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةـ الع 2012جانفي سنة  12مؤرخ في  06-12قانون رقم  1
 .33: ، ص2012جانفي 
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 مهما يكن وصايا أو هبات أو إعانات منها تتلقى أن ميكنها أم هيكلية، كما ال تنظيمية  أكانت سواء ا
اخنراط اجلمعيات الوطنية املعتمدة  بإمكانيةمتويلها، كما مسح القانون  يف تساهم أن أيضا هلا وال جيوز شكلها

مماثلة يف ظل احرتام القيم  أهداف أونفسها  افاألهدتنشد  أنوالتعاون معها بشرط  أجنبيةيف مجعيات 
ا، كما منع القانون على أي مجعية احلصول على  واألحكاموالثوابت الوطنية  التشريعية والتنظيمية املعمول 

ما عدا تلك الناجتة عن عالقات التعاون املؤسسة  أجنبيةومنظمات غري حكومية  أجنبيةموارد من تنظيمات 
 أجنبيةمجعيات  بإنشاءكما مسح القانون ،  ذا التمويل للموافقة املسبقة للسلطة املختصةقانونا، مع خضوع ه

 .يف وضعية قانونية جتاه التشريع املعمول به يف اجلزائر أعضاؤهايكون  أنبشرط 
 

تمع املدين ووسائل   -  اإلعالمتعزيز االتصال والتنسيق بني الفاعلني السياسيني وهيئات ومنظمات ا
تعميق التنسيق بني لضمان دعم جهود وخطط العاملني يف ميدان التنمية ومكافحة الفقر، و  املختلفة

دف العمل على رفع صوت املهمشني والفقراء أمام  تمع املدين يف إطار هيئة تنسيقية موحدة  منظمات ا
 .العامليالوطين و الرأي العام 

 

تمع املدين بدعم الفئات الفقرية واهل - شة، من خالل الضغط على احلكومة لتبين سياسات قيام منظمات ا
ما تتمتع به هذه املنظمات على  األمروبرامج تنحاز ملصاحل هذه الفئات ولقيم العدل واملساواة، ويتوقف هذا 

 –مهارات االتصال  -تنمية روح العمل اجلماعي –بناء اهلياكل التنظيمية ( من قدرات إدارية ومؤسسية 
 .أو ما يطلق علية عملية بناء القدرات) التخطيط اإلسرتاتيجي

 

تمع املدين بدور املراقب على سياسات احلكومة خاصة تلك املتعلقة بالتنمية وحماربة   - قيام منظمات ا
الس احمللية  بالفقر، وذلك بالتعاون مع ممثلي الشع يف الربملان، وكذا التعاون مع وسائل  أوسواء يف ا

 . املرئيةاملرئية منها وغري اإلعالم
 

تعزيز عالقة اجلمعيات واهليئات العاملة يف ميدان التنمية وحماربة الفقر لالستفادة من اخلربات وتطوير   -
 .والدولية من اجل التنمية ومكافحة الفقر اإلقليميةاالسرتاتيجيات احمللية، وكذا العمل على تقوية التشاركات 

تمع منظمات على  - ما  يف تنظيمها، الدميقراطية من أدىن حد حتقيق قوق،باحل املطالبة قبل املدين ا
 وعن عن الدولة الصادرة التحديات خمتلف مواجهة يف قوية مؤسسات منها تشكل لقواعد ختضع جيعلها
تمع على طابعها املهين  تركيزهاو  ،يف البلد السياسي الدائروالتنافس الصراع  أمام وبقائها حمايدة. ا

بغض النظر عن  ملدنيةااألمر الذي يتطلب توسيع دائرة احلوار مع كافة املنظمات واالجتماعي واحلقوقي، 
 .ودميقراطيته ومهنيته عملهاالسياسية والوصول إىل ميثاق تفاهم يؤكد على استقاللية  أوجذورها الفكرية 
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تمع منظمات تعي أنضرورة  - أن  أي ،حملهم باحللول ال الناس مبشاركة يكتمل دورها أن دوما املدين ا
مصاحل  عن ويعرب حمايد، غري موقع من التنموي باملسار تزاملواال املصداقية قوامه متثيلي، غري الدور يكون
 1.الناس

 

تمع املدين مساحة واسعة   - لكي تكون إسرتاتيجية القضاء على الفقر فّعالة، ينبغي أن تُعطى منظمات ا
تمع، وينبغي أن ال ُتصنف نش يفللعمل  ا أعمال غري قانونية أو ُمعارضةأوساط ا ا ُمسبقا على أ بل   اطا

ا ممثل شرعي للفقراء وشريك أساسي للدولة   .الفقر من أجل احلد من ظاهرةينبغي أن ينظر إليها على أ
تمع املدين ميكن أن تكون أكثر مرونة واستجابة حلاجات الفقراء، كما ميكن أن   - ذلك أن منظمات ا

سبية يف تعزيز أساليب املشاركة يف التنمية باعتبارها تعمل من خالل االتصال الوثيق مع يكون هلا ميزة ن
 2 .الفئات االجتماعية املستفيدة من نشاطها

 
 إذا إالنه ال ميكن التصدي جلميع التحديات الداخلية اليت تواجه جهود مكافحة الفقر، أ إىلنشري  األخريويف   

قتصادي دويل ابيئة دولية قائمة على نظام قيام  اومن أوىل شروطهبكل حرية، الشعوب حقها يف التنمية مارست 
املساس بسيادة الدول وعدم القانون الدويل ، و اإلنسان، واحرتام حقوق جديد على أساس املساواة يف السيادة

  .سلحة لنزاعات املا والسالم يف العامل، واالبتعاد عن األمن وإحداث، والشعوب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
 شراآة " :ةواالجتماعي والتنموية االقتصادية القمة في المدني المجتمع دورآامل مهنا، اليات تفعيل دور المجتمع المدني، ورقة مقدمة ضمن ندوة  1

 .11: ، ص2008، مفوضية المجتمع المدني، الجامعة العربية، القاهرة "التنمية أجل من
، على 11:، مرآز أبحاث فقه المعامالت اإلسالمية، صمن ظاهـرة للـفقر المشارآة السياسية للفقراء آآلية للحدمحمد، حمادي نبيل، زيدان  2

  .15/11/2010: ه بتاريختم االطالع علي   www.kantakji.com/fiqh/Files/.../2115.doc: الموقع 
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  :صةخال
سياسة احلكم الراشد اليت تبنتها اجلزائر من خالل الشراكة  إطارتعزيز التنمية ومكافحة الفقر ويف  ألجل     

للتقييم من قبل النظراء تكرست هناك صلة وثيقة بني برامج  اإلفريقية اآللية، وضمن "النيباد" إفريقيااجلديدة لتنمية 
 اإلشكالياتتشابه يف  أوجهر املتعلق باحلكامة، خاصة وانه هناك عمل احلكومة اجلزائرية وبرنامج عمل اجلزائ

جمموعة من برامج التنمية كان أوهلا  إىل احلكم الراشداملطروحة واحملاور املوضوعية املتناولة، وقد ترمجت سياسة 
  خرهاوآ، )2009-2005(، مث تاله الربنامج التكميلي لدعم النمو )2004- 2001(االقتصادي  اإلنعاشبرنامج 

، ومسحت هذه الربامج التنموية من حتقيق مجلة من النتائج )2014-2010(كان برنامج التنمية اخلماسي 
االجيابية انعكست على حتسن العديد من مؤشرات التنمية البشرية، فارتفعت معدالت النمو خالل فرتة تطبيق 

   اإلمجايلتفع نصيب الفرد من الناتج احمللي هذه الربامج، مبا فيها معدالت النمو خارج قطاع احملروقات، كما ار 
، بعدما كان يتجاوز 2009سنة % 17ما دون  إىلاخنفض معدل الفقر البشري  إذكما تراجعت معدالت الفقر، 

اية التسعينيات% 26   .يف 
  

 تدخل ، واليتاإلمنائية األلفية أهدافومن خالل جهود مكافحة اليت بذلتها اجلزائر ضمن جهودها لتحقيق       
والغايات حىت قبل  األهدافسياسة احلكامة الرشيدة، استطاعت اجلزائر حتقيق العديد من  إطاريف  األخرىهي 

 إىلاملوعد احملدد هلا، فتمكنت من ختفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دوالر واحد يف اليوم 
من السكان يف  األفقرحصة اخلمس حتسن قليال من  أن، كما استطاعت 2015النصف قبل حلول سنة 

 أناالستهالك، وبفضل تدابري دعم واستحداث مناصب الشغل ومكافحة البطالة املنتهجة استطاعت اجلزائر 
اخنفاض  إىل أدى، ما 2010سنة  %10 إىل 2000سنة  %29.5ختفض من نسبة البطالة حيث تراجعت من 

  .2009سنة  %1.2 إىل 2000سنة  %3.1نسبة الفقر حسب خط الفقر الغذائي من 
  

كتحسني معدل االلتحاق بالتعليم حتسن يف العديد من مؤشرات التنمية البشرية،   أنكما استطاعت اجلزائر       
وعززت متكنت اجلزائر من تقليص الفوارق اجلنسية يف كل مراحل التعليم، كما ،  االبتدائي، وختفيض معدل االمية

االت كالتعليم والصحة والقضاء، اجلزائرية يف سوق ا املرأةحظوظ  من مشاركة  أن إاللشغل، خاصة يف بعض ا
  .يف احلياة السياسية بقيت ضعيفة نوعا ما املرأة

  

، واليت انعكست األلفيةمن  األوىلاليت عرفها هذا القطاع يف العشرية  اإلصالحويف جمال الصحة وبفضل برامج     
الفرد منه، وكذا حتسني اهلياكل القاعدية واملوارد البشرية يف هذا  على الصحة، ونصيب اإلنفاقعلى ارتفاع حجم 

، فارتفع اليت تصب يف خانة التخفيف من حدة الفقر األهدافمن حتقق العديد  أنالقطاع، استطاعت اجلزائر 
، كما اخنفضت معدالت وفيات 2010سنة  76.3 إىل 2000سنة  72.5يف احلياة عند الوالدة من  األملمعدل 

ن عند الوالدة،  األمهاتدون سن اخلامسة، وحتسنت صحة  طفالاأل جانب هذا  إىلواخنفضت معدالت وفا
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، فقد األساسيةاجلزائريني فيما يتعلق حبصوهلم على بعض اخلدمات  أوضاعحتسن من  أناستطاعت اجلزائر 
، كما 2010سنة  %95 إذ وصلت إىلارتفعت نسبة السكان الذين يستخدمون مصادر مياه شرب حمسنة 

، ونسبة الربط 2010سنة  %98 إىلارتفعت نسبة ربطهم مبرافق الصرف الصحي، وارتفعت نسبة الربط بالكهرباء 
من مليون ونصف  أكثر، وفيما يتعلق بتوفري السكن الالئق للمواطن ورغم اجناز 2010سنة  %44 إىلبالغاز 

روحا بشدة، ما جعل احلكومة تواصل جهودها ، ال زال مشكل السكن مطاألخريةمليون سكن يف العشر سنوات 
  ".2014-  2010"اخلماسيبرنامج التنمية  إطارمن املنتظر اجناز مليوين سكن يف  إذ نيف توفري السك

  

بفضل اجلهود اليت تبذهلا الدولة لتحقيق التنمية " 2010- 2000" ورغم ما حتقق من اجنازات خالل الفرتة     
تمع اجلزائري يعاين من بعض املشاكل على غرار مشكل البطالة، البشرية املستدامة واحلد من  الفقر، ال زال ا

والفقر، والسكن، والصحة، والتدهور التدرجيي ملستويات املعيشة وغريها، بسبب املعوقات والتحديات اليت حالت 
استمرار انتشار الرشوة  رأسهاعلى  يأيتدون حتقيق ما كان متوقعا من برامج التنمية اليت رصد هلا مبالغ ضخمة، 

 وإدارتهوتبذير املال العام وسوء تسيريه  إهدارجانب  إىلوالفساد وتغلغلهما يف خمتلف قطاعات وهياكل الدولة، 
ميش  إىل أضف تمع األخرى األطرافذلك  تمع املدين وعدم ، الفاعلة يف ا يف  إشراكهماالقطاع اخلاص وا

 أناملصاحل مبا فيهم الفقراء، دون  وأصحابمية، وكذا نقص متكني املواطنني سياسات مكافحة الفقر وبرامج التن
ننسى الدور احملدود للربملان اجلزائري يف معاجلة مشاكل الفقر والبطالة، وغريها من املشاكل اليت يتخبط فيها 

تمع اجلزائري   . ا
  

 الكفيلة لتجاوز هذه العقبات واآللياتلسبل ا على احلكومة اجلزائرية البحث عن الزامً  أصبحمن هذا املنطلق     
ا منذ سنة  األهدافحتقيق  ألجلاحللول املناسبة  وإجياد  2001املنشودة واملسطرة ضمن برامج التنمية اليت باشر

  .   ، وبرامج العمل الوطين يف جمال احلكامةلأللفية اإلمنائية األهدافواستكماال لتحقيق 
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  .ةـــالخاتم
فرصة  من وفرهي ملاحلكومات الدول خاصة النامية منها،  اا حقيقيً مطلبً احلكم الراشد اليوم إرساء مبادئ يشكل     

للموارد  كونه يساعد على االستخدام الفاعل،  مكاسب مجة على مستوى النمو االقتصادي املستقر مثمرة حتقق
ته للاملالية وحسن استغالهلا، عن طريق  يف والرقابة ، وتعزيزه لقيم الشفافية واملساءلة وأنواعه أشكالهفساد بكل جما

تمع للمسامهة اجلادة يف حتقيق الرشادة وحسن تدبري  لألطرافالفرصة  وإتاحتهالعامة،  األموالإدارة  الفاعلة يف ا
  .هلذه الدولالسياسات العامة  وأولويات أهداف يساعد على حتقيقاملال العام مبا 

  

التخفيف  رأسهاوعلى  لأللفية اإلمنائية األهدافلسياسة احلكم الراشد دور فاعل وحموري يف حتقيق  أنكما      
 األبعاداملفهوم املعاصر متعدد  إىل، الدخلمن الفقر، خاصة بعدما انتقل الفقر من مفهومه التقليدي املبين على 

اقتصادية واجتماعية وثقافية وحىت  أبعادله  أصبحبل  والذي ال يعين فقط جمرد احلاجة لتحقيق الرغبات املادية،
مبا فيهم الفقراء يف اختاذ القرارات اليت  األفرادمشاركة  أساسهاحلكم الراشد  أن، من منطلق سياسية وسيكولوجية
م وتليب  متؤثر يف حيا باختاذ  اجليدة للحكم اإلدارةوفرصهم يف احلياة الكرمية، كما تسمح ، وتعزز متكينهم أولويا

مبا يضمن تلبية السليمة واالستخدام العقالين ملوارد الدولة  اإلدارةاحلكومات لسياسات مناصرة للفقراء مبينة على 
محاجيات الفقراء ومساع    .أصوا

  

ت ، كما اشرتك"النيباد"  إفريقيااملبادرة اجلديدة لتنمية  إطارواجلزائر كانت سباقة لتبين سياسة احلكم الراشد يف     
لتجسيد منها أطلقت عدة برامج إصالحية كمحاولة ، وضمن هذا الطرح للتقييم من قبل النظراء اإلفريقية اآلليةيف 

أهداف النيباد املختلفة ومنها اإلدارة االقتصادية السليمة القائمة على إدارة جيدة للمالية العامة وتعزيز املساءلة 
شفافية املوازنة، وحماربة الفساد، وكذا تعبئة املوارد احمللية ألجل حتقيق التنمية والنزاهة وكفاءة النظم النقدية واملالية، و 

املستدامة اهلادفة إىل احلد من الفقر، كما أطلقت مشاريع تنموية ضخمة يف إطار احلكم االقتصادي الرشيد، 
والتخفيف من الفقر، وقد  هادفة من ورائها حتسني املستوى املعيشي لألفراد، وحتقيق التنمية البشرية املستدامة

  .تزامن هذا مع جهود الدولة يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية اجلدية
  

 اإلشارةالعام واحلد من الفقر مع  اإلنفاقومن خالل دراستنا ملوضوع احلكم الراشد كمدخل حديث لرتشيد     
موعة من النتائج والتوصيات ميكن إدراتللتجربة اجلزائرية،    :جها يف النقاط التاليةوصلنا 

  

 .نتائج الدراسة -1
  :ميكن إمجاهلا يف النقاط التالية    

تمع حيقق لكي داشالر  احلكم عن العام، للصاحل غىن ال -  املوارد ضوء يف رفاه ممكن أقصى واالقتصاد ا
مواردها  ةدراإ على قدرات الدولة نطاق لتوسيع اا ضروريً شرطً  االلتزام مببادئه املتاحة، كما يعد احملدودة
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تمع هي  واإلدارة وحكم القانون،والشفافية واملساءلة  املشاركةف حتقيق التنمية  قواماجليدة يف مجيع قطاعات ا
 . األفراداالقتصادية واالجتماعية املستدامة اليت تركز على 

 

أي أن اهلدف يف   . يةإمنا هو وسيلة لتحقيق تنمية البشر ورخاء البشر   ، د ليس هدفا يف حد ذاتهاشاحلكم الر  -
جيوز التضحية باإلنسان ومتطلباته أو أمنه من أجل حتقيق  لذلك ال  ، اية األمر يرتبط بالبشر وباإلنسان

م ولكنه ينجح عندما يؤمن األفراد  ، ايفرض فرضً  ا واليأيت قصرً  وهو ال  . احلكم الرشيد مهما كانت مستويا
م  د يف حقيقة األمر اشاحلكم الر النتائج، هلذا يعد كم حيقق أفضل بأسلوب معني يف تنظيم احلومسؤوليا

امتداد ملبدأ اإلدارة الرشيدة اليت هي أفضل الطرق وأكملها لتحقيق األهداف اليت تسعي إليها احلكومة 
تمع  . وا

 

 ، وان يقومريةاإلداو  واحمللية الوطنية املستويات مجيع الراشد احلكم يسود أن جيب املستدامة التنمية لتحقيق  -
تمع املواطنني ومشاركة التسري، يف الشفافية على  ىف واحملاسبة واملساءلة ،واملسئولية القرار صنع يف املدين وا

 التكلفة وخفض العامة األموال واستخدام املوارد بتخصيص يتعلق فيما واضحة أسس توفرينبغي  كما،التنفيذ
 .جتماعيةاال القضايا إىل واإلنتباه اإلنفاق وترشيد

  

 تقليل إىل الفساد العام وحاالت القطاع يف واملساءلة الشفافية انعدام قبيل من احلكم يف الضعف أوجه تؤدي -
مواطنيها خاصة الفقراء منهم، فالفساد حيرم الفقراء من نصيبهم  وأولوياتتلبية حاجيات  على الدولة قدرة

وجهات غري مشروعة، ما يقلل من   إىليوجه موارد الدولة ، و األساسيةالعادل من املوارد االقتصادية واخلدمات 
ا وبراجمها التنموية   .كفاءة وفعالية سياسا

 

احلكم الرشيد خاصة الشفافية واملساءلة  وأسسمبادئ  إرساءاجليدة ملالية الدولة  اإلدارةتتطلب  أصبحت -
تمع من قطاع خاص وجمتمع مدين، خ وتعزيز  األفراداصة يف ظل تنامي حاجيات اطر املشاركة للفاعلني يف ا

يقلل من الفساد وسوء التسيري، واستغالل املال  أننه أهذه املبادئ من ش فإرساءوحمدودية موارد الدولة، 
 .احلكومةاملسطرة  هدافالأمبا حيقق  اإلنفاقالعام، وباملقابل يساعد ويدعم التسيري اجليد للموارد وترشيد 

وحاسم لفعالية  أساسيد مكافحة الفقر احمللية منها والدولية، فهو شرط د مالزما جلهو اشبات احلكم الر  -
 ألطيافاملشاركة  أبوابيعزز النمو ويضمن اجيابية مناخ االستثمار، ويشجع التمكني، ويفتح  إذالتنمية، 

تمع يف خمتلف مناحي احلياة، كما انه يضمن سيادة وحكم القانون ما يسهل حصول الفقراء على نصيبهم  ا
 .من التنمية، وحيفظ حقوقهم خاصة يف ظل تنامي ظاهرة الفساد

 

يف هذه  أنفسهممشاركة الفقراء  أمهيةتعتمد االسرتاتيجيات احلديثة للتخفيف من حدة الفقر على  -
تسهيل القوة للخالص من الفقر، وهو ما يتطلب من احلكومات  أسباباالسرتاتيجيات، ومتكينهم من 

 األسواق، وتسهيل هلم فرص احلصول على العيش الكرمي بتنمية وتطوير األساسيةوصوهلم للخدمات 
تمعية، وتسهل   وصوهلملصاحلهم، واختيار السياسات االقتصادية املناسبة اليت تفتح هلم باب املشاركة ا
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للموارد والفرص بأقل التكاليف وبأقصى سرعة، كما تتطلب هذه االسرتاتيجيات تطبيق الالمركزية يف صنع 
قرار ملا حتققه من تعزيز لتمكني املواطنني من املشاركة الفعالة واحلقيقية يف إدارة الشؤون العامة وضمانا ال

 .، وتوزيع عادل للدخولإدارة موارد الدولةالنتهاج سياسات حملية سليمة وكفؤة يف 
 

تمع سواء القطاع اخلاص  األطرافيعد تعزيز مشاركة  - تم أوالفاعلة يف ا ينبغي  أولوياتع املدين منظمات ا
ا، وتفعيلها ملا حتققه مشاركتها من نتائج اجيابية يف جهود الدولة يف احلد من الفقر،  للحكومات االلتزام 

 وإحداثاملسامهة اجلادة يف هذه اجلهود عن طريق توفري مناصب الشغل  بإمكانه أصبحفالقطاع اخلاص 
 إننفسه بالنسبة للمجتمع املدين الذي  األمروهو للفقراء،  يةاألساساملشاريع التنموية اليت توفر اخلدمات 

 بإمكانهيف السياسات العامة وجعلها تصب يف صاحل الفقراء كما  التأثري فبإمكانهله الفرصة الكافية  أتيحت
ذه السياساتييم هذه السياسات والرقابة عليها، و متابعة وتق  .فرض املساءلة على من يتولون القيام 

ا خاصة تتطلب  - االسرتاتيجيات احلديثة ملكافحة الفقر ضرورة أن تضطلع اهليئات التشريعية باملهام املنوطة 
املؤدية للتخفيف من حدة الفقر، وهو ما يتطلب منها الرتكيز يف أولويات املوازنة على حاجيات الفقراء 

يف الرقابة على األموال العامة، والتخفيف من الضرائب اليت تثقل كاهلهم، كما تستدعي منهم ممارسة دورهم 
 اإلنفاقسوء تصريفه، ما حيقق يف النهاية ترشيد أو العام  للمالومساءلة احلكومة عن كل هدر واختالس 

 .الفقراء وأولوياتويليب حاجيات 
جلديدة د يف اجلزائر، وبناء دولة احلق والقانون، تبنت اجلزائر مبادرة الشراكة ااشمبادئ احلكم الر  إرساء إطاريف  -

احلكم الرشيد  أنحيث تعترب هذه املبادرة وكانت من بني الدول اخلمس املؤسسة هلا، " نيباد" إفريقيالتنمية 
لفشل سياسات التنمية يف  األولمبادئه وحتارب الفساد الذي تعتربه السبب  إلرساء، لذا تسعى التنمية أساس

آلية التقييم من قبل النظراء واليت تعد  آللية انضماما اإفريقيدول مشال  أولكما تعد اجلزائر   اإلفريقيةالدول 
ا وفقا للمبادئ الواردة بإعالن  الدميقراطية واحلكم " ختتص بتقييم أداء برامج الدول اإلفريقية األعضاء 

تقرير هلا حول  أول وأصدرت، 2005، وقد خضعت اجلزائر للمراجعة سنة "السياسي واالقتصادي الرشيد
، حيث مشل عرض مفصل 2008 التقييم سنة آليةالوطين يف جمال احلكامة والذي يندرج حتت برنامج العمل 
ا يف نت إطاريف جلهود اجلزائر   .للتقييم اإلفريقية لآللية انضمامها إطارفيذها لاللتزامات اليت تعهدت 

السياسي،  أواالقتصادي  تعزيز احلكم الراشد يف البالد، سواء يف اجلانب ألجلرغم جهود اجلزائر اليت بذلتها  -
النظام الضرييب واملايل وحتسني مناخ  وإصالحالعدالة، وحماربة الفساد،  وإصالحبدًء بتنفيذ املصاحلة الوطنية، 

البنك الدويل بقي يصنف اجلزائر ضمن  رأسهااملؤسسات املالية الدولية وعلى  أن إالوغريها، االستثمار 
، ومل حيقق حسبه وال مؤشر من املؤشرات "2010-2000"ل الفرتة يف مؤشرات احلكم خال األخريةاملراتب 

 .اخلمس اليت يعتمدها يف القياس مستوى جيد، وبقيت ترتاوح النتائج احملققة ما بني الضعيفة والضعيفة جدا
أسباب ضعف نتائج اجلزائر يف مؤشرات احلكم حسب البنك الدويل عديدة ومتشعبة، منها االقتصادي  -

مما قلص من احلريات  2011جتماعي، ومن أمهها استمرار العمل حبالة الطوارئ إىل غاية والسياسي، واال
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وهو ما جعلها تصنف  )واألحزابحرية التعبري، حرية الصحافة، حرية تكوين اجلمعيات (املدنية بصفة عامة 
عما كان يف  ن حتسن كثرياإالذي حىت و  األمينالوضع  إىل باإلضافة، أيضادميقراطية  األقلضمن الدول 
االقتصادية فهي كثرية  األسبابعن  أما، النشطة اإلرهابيةانه بقيت هناك بعض اجلماعات  إالالتسعينيات 

، ونقص الرقابة على البنوك، وعدم حتقيق تقدم والبريوقراطية الفسادالرشوة و استمرار انتشار  أمههالعل  أيضا
عن  أماستثمار واحتكار الدولة للقطاعات احليوية، ضعف مناخ اال إىل باإلضافةملموس يف جمال اخلوصصة، 

انتشار  إىل باإلضافة األفراداالجتماعية فتتمثل يف انتشار الفقر، والبطالة، وسوء توزيع الدخل بني  األسباب
 .وغريها واملخدراتاالجتماعية كالعنف  اآلفاتبعض 

بلغ متوسط معدل الزيادة ا مذهال، حيث ارتفاع" 2010- 2000"العام يف اجلزائر خالل الفرتة  اإلنفاقعرف  -
وهو ما جعل املوازنة العامة تسجل عجزا يف اغلب سنوات هذه الفرتة، وقد هذه الفرتة، خالل   %12,05

الزيادة يف قيمة  األولمشل االرتفاع كل من نفقات التسيري والتجهيز، فارتفاع نفقات التسيري كان سببه 
اإلعانات االجتماعية والتحويالت إىل األسر نقدا أو عينا للتخفيف من يف  اأساسالتحويالت اجلارية واملتمثلة 

املرض واحلوادث، والعجز (األعباء املالية املتعلقة مبخاطر اجتماعية معينة أو االحتياجات احملددة حصرا 
، )االجتماعي والشيخوخة والبقاء على قيد احلياة، واألمومة واألسرة، والبطالة، واإلسكان والفقر واالستبعاد

 أوكومي، بسبب زيادة مناصب الشغل املستحدثة يف القطاع احل إما،  األجورارتفاع  إىلوالسبب الثاين 
 .األجورتعديل شبكة 

 بدأتفكان سببها الرئيسي انتهاج اجلزائر لربامج تنموية رصدت هلا مبلغ ضخمة حيث نفقات التجهيز  أما
عتمدت على التوسع يف حجم اإلنفاق إقتصادية جديدة إسياسة بتطبيق  2001بدء من سنة إتباع احلكومة 

  .ستثمارإلاحلكومي املوجه خصوصا ل
 أيضاوالتحويالت، ولكن كان سببه  األجورمل يقتصر ارتفاع النفقات العامة على التوسع يف االستثمار وزيادة  -

قضايا فساد من " 2010- 2000"استمرار انتشار الفساد يف اجلزائر، حيث عرفت اجلزائر خالل الفرتة 
 .العمومية والصحة وغريها واألشغالاحلجم الثقيل، كقضية اخلليفة بنك، وقضية قطاع السكن، واحملروقات 

، فصدقت على اتفاقيات وإصالحيةتشريعية  إجراءاتمكافحة ظاهرة الفساد عدة  ألجلاختذت اجلزائر  -
هيئة وطنية للوقاية من الفساد  وأنشأتفحته، اخاصا للوقاية من الفساد ومك قانونا وأصدرتدولية، 

وغريها ورغم   واإلعالممست قطاع اجلمارك واملالية، والضرائب، والعدالة  بإصالحاتومكافحته، كما قامت 
واالنتشار، وبقيت اجلزائر تصنف وفقا ملنظمة الشفافية الدولية ضمن كل هذا استمر الفساد يف التغلغل 

مل حيقق مؤشر مدركات الفساد نتائج جيدة ومل تصل " 2011-2003"فسادا، فخالل الفرتة  األكثرالدول 
االفتقار للشفافية، وانعدام األمن وكذا الثروة  إىليف ذلك  األسبابالنصف، وترجع املنظمة  إىلقيمته حىت 

استقاللية القضاء  القرار وعدم أصحابمن  اإلرادةنقص  إىل باإلضافة، النفطية اليت فتحت شهية الفاسدين
 .والتساهل يف تطبيق العقوبات وغريها
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اليت  األسبابالعامة من بني  األموالالعام، ونقص الشفافية يف تسيري  اإلنفاقتعد عدم فاعلية الرقابة على  -
يف النفقات، واستمرار االختالسات، وقد اختذت اجلزائر خطوات  واإلسرافسامهت يف تنامي ظاهرة اهلدر 

دور جملس احملاسبة، وتفعيل قانون ضبط امليزانية وتوسيع جمال  إحياء كإعادةكافحة هذه الظواهر  اجيابية مل
  قانون جديد للصفقات وإصدارالنظام احملاسيب  إصالح إىل باإلضافةاختصاص املفتشية العامة للمالية، 

فقا ملؤشر املوازنة املفتوحة شفافية يف املوازنة العامة و  األقلورغم كل هذا بقيت اجلزائر تصنف ضمن الدول 
 ).IBP (الشراكة يف املوازنات الدوليةمؤسسة الذي يصدر عن 

ا اجلزائر، إطاراحلد من الفقر ويف  ألجل - مت  ،لأللفية اإلمنائية لألهدافحتقيقا  سياسة احلوكمة اليت اعتمد
والذي رصد له مبلغ " 2004-2001"االقتصادي  اإلنعاشثالث برامج تنموية ضخمة، برنامج دعم  إطالق
مليار دج، وبرنامج التنمية  2.202,7ورصد له مبلغ " 2009- 2005"مليار دج، الربنامج التكميلي  525

دف هذه الربامج يف  21.214ورصد له مبلغ  " 2014-2010"اخلماسي  تعزيز  إىل األساسدج، وكانت 
 .ئريالنمو، واالستثمار، وحتسني املستوى املعيشي للمواطن اجلزا

اجيابية على حتسن مؤشرات التنمية يف اجلزائر، حيث اخنفض معدل الفقر  آثاركان لربامج التنمية الثالث  -
 ، وحتسنت اخلدمات الصحيةاألميةومعدالت البطالة، وزادت معدالت االلتحاق باملدارس، واخنفضت نسبة 

، كما زادت نسبة األمهاتيات دون سن اخلامسة، ووف األطفاليف احلياة، وقلت وفيات  األملفارتفع معدل 
 املرأةبالكهرباء والغاز، وتوفري السكنات، وحتسن مؤشر متكني  كاإليصالاملستفيدين من اخلدمات العامة،  

حتقق اغلب  أن، وبفضل هذه الربامج استطاعت اجلزائر األخرىواملساواة بني اجلنسني، وغريها من املؤشرات 
  . 2015ة قبل موعدها احملدد بسن األلفية أهداف

ال  األرقامهذه  أن إال، 2010سنة  %10قدر ب  إذرغم االخنفاض الذي سجل يف معدالت البطالة  -
 الوظائف أنالشباب، كما  أوساطتعكس الواقع، فال زالت شرحية واسعة تعاين من البطالة خاصة يف 

ا يف معدل ال تعد مناصب شغل مت حسا وأخرىاملستحدثة ليست دائمة فهناك مناصب شغل مؤقتة 
تمع اجلزائري ال يزال يعاين من الفقر ونقص اخلدمات الصحية خاصة باملناطق الريفية  أنالبطالة، كما  ا

تمع إىل باإلضافة ما يقارب املليوين سكن  إنشاءالسكن اليت تؤرقه دوما، فرغم  أزمةاجلزائري من  هذا يعاين ا
 .عديدة واألسباب مطروحة األزمةما زال " 2010- 2000"خالل الفرتة 

 انتشار الفساد وسوء التسيري إىلعدم حتقيق نتائج جد اجيابية يف التخفيف من حدة الفقر  أسبابترجع  -
املشاركة  أفقوعدم اعتماد اجلزائر على االسرتاتيجيات احلديثة للتخفيف من الفقر، بداية بالتمكني، وفتح 

تمع املدين و القطاع اخلاص، الدور ا إىل باإلضافةيف السياسات العامة،  لألفراد واعتماد حملدود ملنظمات ا
من احلزب احلاكم  األغلبيةجانب الدور احملدود للربملان اجلزائري الذي ال يزال تتحكم فيه  إىلسياسة املركزية، 

 .والذي يقف دائما يف صف احلكومة
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 همن للحد متخذةجديدة  علنةوم فعلية وإجراءات خطوات تبين من احلكومةالفقر مكافحة يتطلب استمرار  -
 .املستدامة االقتصادية للتنمية متكاملة شاملة رؤيةسياسة رشيدة يف إدارة احلكم مبينة على  إطاريف 
 

 .التوصيات -2
  

تمع املدين–ملا كانت كل دائرة من دوائر احلكم الثالث  - ا وضعفها  -الدولة والقطاع اخلاص وا هلا نقاط قو
كربا بني الدوائر الثالث لتحديد التوازن السليم فيما بينها أيتطلب تفاعال يف اجلزائر د اشفان حتقيق احلكم الر 

جل حتقيق التنمية املستدامة اليت ترتكز على الناس، واقامة شراكة حقيقية ما بينها لدعم اجلهود املسامهة أمن 
ة قدرة ذاتية على التفاعل والتكيف الثالث األطرافن متلك أيف احداث التنمية، ونظرا الستمرارية التغيري ينبغي 

 . بصورة مستمرة، مبا يسمح بتحقيق االستقرار الطويل االجل
 
 

مكانية املشاركة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية إن تكفل جلميع مواطنيها دون متييز أعلى اجلزائر  -
ع احلكومة والقادة السياسني يشجواقتصاديا ا ا سياسيً ن تقيم نظامً أواالستفادة من العوملة، وجيب عليها 

تمع املدين على صياغة االهداف اليت ترتكز على  إحداث التنمية البشرية اليت ورجال االعمال ومنظمات ا
 .األهدافاىل نظام يعزز توافق االراء العام حول هذه  باإلضافةوالسعي لتحقيقها،  أساسها الفرد

 
 

كثر كفاءة وخضوعا للمساءلة والشفافية واليت أة لتصبح مؤسسات الدول إصالحمواصلة العمل على ضرورة  -
ن يشمل دعم القطاع أد، ويتطلب االصالح الفعال التزاما سياسيا ينبغي اشتعد حجر الزاوية يف احلكم الر 

تمع املدين  .، ويواجه الفساد جبدية وحزم وال يتساهل مع أي كاناخلاص وا
 

 تبعا العامة املوارد استخدام لضمان واملساءلة العامة املالية إدارة إجراءات ملموسة لتعزيز اختاذ ينبغي -
حصيفة، هذه االجراءت  بطريقة تدار املوارد هذه أن على املصلحة أصحاب احملددة ولطمأنة لألولويات

 .الفساد أوجهدارة املال العام، ودعم الشفافية املالية، وحماربة كل إتتمثل يف تعزيز الرقابة على 
 

من املستوى الوطين اىل الواليات والبلديات وحىت املناطق –مزيد من الالمركزية على احلكم  ضرورة اضفاء -
ن يساعد أكثر مباشرة يف عمليات احلكم، كما ميكن أكن الناس من املشاركة على حنو ما ميَ  -الريفية واملداشر

ن أذا الشكل ميكن للجزائر و. هذا على متكني الناس الذين كانوا مستبعدين من قبل يف عملية صنع القرار
ا الشعب، كما  أفرادا عادلة ومستدامة لكل توفر فرصً  تعزيز االتصال بني املسؤولني  العمل علىيناط 

تمعات واملنظمات املدنية  ن تستخدم يف صياغة برامج أتبادل املعلومات اليت ميكن  عن طريقاحلكوميني وا
 .ستدامةإكثر فعالية و ألية، ما جيعلها امنائية تليب االحتياجات واالولويات احمل

 

ا  - تمع املدين يف اجلزائر يف املسامهية الفعلية واجلادة يف التنمية من خالل دعوا تفعيل دور منظمات ا
لالصالح الذي يعزز التنمية البشرية املستدامة ومراقبتها خلطى تنفيذ ذلك االصالح، والعمل على تنشيط 



  الخـــــاتمة

  378 

ية االصالح والتنمية، والتعبري عن االراء احمللية، اىل جانب عملها على وضع وتنفيذ املشاركة الشعبية يف عمل
برامج قطرية حمددة لبناء التماسك االجتماعي، واملساعدة يف حل النزاعات، وزيادة وعي الناس حبقوقهم 

م، وتشجيع املشاركة يف التنمية واحلكم، مع قيامها بتقدمي املساعدة يف جمال مج ع ونشر املعلومات ومسؤوليا
 .حول قضايا خاصة بادارة احلكم والتنمية البشرية كقضايا الفقر والتهميش والبطالة وغريها

   

سلوب الرب أضرورة التغيري يف منهجية عمل اجلمعيات اخلريية املتواجدة يف اجلزائر من مجعيات تعتمد على  -
عيات تعتمد منهجية تطوير االعتماد على الذات ىل مجإوتقدمي املعونة البسيطة للمحتاج والفقري،  واإلحسان

من خالل نشاطات التدريب والتاهيل لالستفادة من القروض الصغرية النشاء مشاريع، واعتمادها سياسة 
 .متكني الفقراء من خالل توعية هذه الفئات والدفاع عن حقوقها السياسية واملدنية واالقتصادية واالجتماعية

 

تصادي والتنمية من أجل استئصال شأفة الفقـر وحتسـني مسـتويات املعيشـة بتقليـل معـدل ينبغي حفز النمو االق -
تشــجيع التوظيــف الكامــل   ، االمــر الــذي يتطلــب البطالــة إىل أدىن حــد ممكــن، أو إزالتهــا كليــة يف مجيــع األقــاليم
املسـتطاع مـن الوظـائق ربوع الوطن، والتقليل قدر كأولوية يف مجيع السياسات االقتصادية واالجتماعية يف كافة 

ومتكني مجيع الرجال والنساء املتاحني للعمل والراغبني فيه من احلصول على مصدر رزق آمـن ومسـتدام  املؤقتة،
إشراك الفئـات الضـعيفة يف وضـع السياسـات الوطنيـة مع ، من خالل التوظيف الكامل والذي يتم اختياره حبرية
ضــــمان احلقــــوق واملصــــاحل األساســــية للعمــــال ، وقصــــد لفقــــراملتصــــلة بتوليــــد الوظــــائف والتخفيــــف مــــن حــــدة ا

وأصـــحاب العمـــل وحتقيقـــا هلـــذه الغايـــة ينبغـــي احـــرتام قـــوانني العمـــل الوطنيـــة وتعزيـــز معـــايري العمـــل الدوليـــة ذات 
 .الصلة مبا يف ذلك االتفاقيات املشرتكة

 

ا تعتمد لتخفيف من الفقر لإسرتاتيجية اتباع  - للفقراء وذوي الدخول املعيشي حتسني الواقع على يف أولويا
مؤشرات الفقر من خالل العمل على حصول  الضعيفة خاصة يف االرياف واملناطق املعزولة اليت ترتفع فيها

، ومناصب شغل أعلى، وحتسني املستوى الصحي والتعليمي وتوفري بيئة سكن مناسبة مداخيلالفقراء على 
مع . ن يكون التفاوت بأقل درجاته بني الرجال والنساءأ وكذلك توفري احلماية االجتماعية، على دائمة، 

ا يف احلكم وإرساء دولة املؤسسات يف إدارة اإلقتصاد ) احلكم الرشيد(وضع احلكومة حتقيق  على رأس أولويا
وحتسني أداء اإلدارة العامة وحماربة الفساد وحتسني البنية السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية وزيادة كفاءة 

داء احلكومي وحتسني آليات صنع القرار، وضمان عدالة التوزيع وتنويع مصادر النمو يف ظل إقتصاد السوق األ
وهذا النمو اإلقتصادي شرط غري كاف ما مل يرافقه زيادة فرص التشغيل ووصول الفقراء اىل املوارد واألصول 

 . املنتجة وحتسني فرص العيش الكرمي
 

فحة الفقر مواكبة مع السياسات األساسية للتنمية اإلقتصادية وذلك من ضرورة إتباع سياسة حكيمة ملكا -
بكل كفاءة وتأيت يف  أوهلما دعم و ترقية وسائل اإلنتاج اليت هي حبوزة الفقراء،: خالل شطرين متكاملني

نتج علي مقدمتها العمالة وعليه فباإلضافة لقضايا امللكية والتمويل للفقراء فمن الضروري تنمية فرص العمل امل
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مستويات تتناسب مع قدرات الفقراء، دون اللجوء إيل دعم وظائف ومهية أو االعتماد علي التضخم يف 
ا   وعليه يكمنالتوظيف اإلداري احلكومي، إذ أن اللجوء ملثل هذه اآللية يكرس حالة الفقر و يزيد من حد

فري البنية األساسية التكنولوجيا املناسبة احلل يف حوار صريح مع وبني املؤسسات اإلقتصادية واإلجتماعية وتو 
وتفضيل وسائل التنفيذ اليت تعتمد أساسًا علي قدر من العمالة، وحترير أسواق العمل وثانيها احلرص علي 
توفري اخلدمات االجتماعية األساسية اليت تصون إنسانية اإلنسان وحتافظ علي كرامته كالصحة والرتبية والتعليم 

 .والسكن ألسرة والتغذيةاألساسي وتنظيم ا
 

برامج التنمية املشاكل  ال أن تعاجلملكافحة الفقر بشكل عام جيب أن تتصدر مشكلة الفقر برامج التنمية   -
، فالفقر حالة اجتماعية املسبب أي تعاجل السبب وال تعاجل ،النامجة عن الفقر دون أن تعاجل مشكلة الفقر
معاجلة هذه املشاكل والتوابع ومن أمهها مشاكل  ، لذا ينبغيعوجدت وستظل وحالة منتجة للمشاكل والتواب

ولذلك فإن معاجلة مشكلة الفقر هي شرط ضروري  ،اجلهل و األمية و املرض واالحنراف و إجياد احللول هلا
مشاكلنا من املنبع و املصدر  ىضروري يقضي عللنجاح برامج التنمية وأن هذا العالج هو إجراء وقائي 

ترتكها تنمو وتتكاثر مث حتاول عالج نتائجها بتكلفة تصل أضعاف ما تتطلبه الوقاية من جهد بدالً من أن 
دف إيل احلد من الفقر سوف يوفر لنا أضعاف ما سوف ننفقه  ومال، وأن أي مبلغ ينفق اليوم يف برامج 

 .للحد من أثاره
 .أفاق الدراسة -3

عب حيمل أبعاد اقتصادية، واجتماعية وسياسية يف اخلتام نشري إىل أن موضوع احلكم الراشد موضوع متش
ذا املوض ع التطرق إىل الكثري من املواضيع والدراسات و تتشابك هذه األبعاد فيما بينها، هلذا ميكن للمهتمني 

  :يف عدة اختصاصات نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر
 .حوكمة املوازنة العامة وحتقيق التنمية املستدامة -
 .اد واحلد من الفقر مكافحة الفس -
 .للحد من الفقرحديث  كأسلوبالتمكني   -
 .احلوكمة وتعزيز النمو لصاحل الفقراء -
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  .2008املعلومات، القاهرة، 
  .1994منصور ميالد يونس، مبادئ املالية العامة، اجلامعة املفتوحة، ليبيا،   )75
سات، بريوت منظمة الشفافية الدولية، نظام النزاهة العريب يف مواجهة الفساد، كتاب املرجعية، املركز اللبناين للدرا  )76

2005 . 
ا يف األقطار العربية، الدار العربية للعلوم ناشرون    )77 ا واليا املنظمة العربية ملكافحة الفساد ، املساءلة واحملاسبة تشريعا

 .2007لبنان، 
 منظمة برملانيون عرب ضد الفساد، دور الربملانات يف مكافحة الفساد واقع وجتارب من العامل العريب، برانت شوب  )78

  .2005الطبعة االوىل، بريوت، 
ا، دراسة إسرتاتيجية   )79 منقذ حممد داغر، عالقة الفساد اإلداري باخلصائص الفردية والتنظيمية ملوظفي احلكومة ومنظما

  .2002ضيب،  أبو، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية، 60العدد
 . 2006، احتاد الكتاب العرب، دمشق، " لتنميةا -اإلصالح–الفساد " منري احلمش، االقتصاد السياسي   )80
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موفق حديد حممد، اإلدارة العامة هيكلة األجهزة وصنع السياسات وتنفيذ الربامج احلكومية، الطبعة الرابعة، دار   )81
  .2007الشروق للنشر والتوزيع، عمان، 

مية االقتصادية، دار املريخ للنشر تودارو، ترمجة حممود حسن حسين و حممود حامد حممود عبد الرزاق، التن-ميشيل ب  )82
 .2006السعودية، 

نائل عبد احلافظ العواملة، اإلدارة املالية العامة، مدخل نظامي مقارن، مركز امحد ياسني، الطبعة الرابعة، األردن   )83
،2003. 

املتحدة منوذجا، مركز نوزان عبد الرمحن اهلييت، التنمية املستدامة اإلطار العام والتطبيقات  دولة اإلمارات العربية   )84
 . 2009اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية، أبو ضيب، 

نوزان عبد الرمحن اهلييت، منجد عبد اللطيف اخلشايل، املدخل احلديث يف اقتصاديات املالية العامة، دار املناهج للنشر   )85
 .2006والتوزيع، عمان، 

 مية االقتصادية والقومية يف البلدان العربية، مؤسسة شباب اجلامعةهشام حممود االقداحي، معامل االسرتاتيجية للتن  )86
  .2009القاهرة، 

 .2004هيثم صاحب عجام، علي حممد سعود، ختطيط املال العام، دار الكندي للنشر والتوزيع، عمان،   )87
 

 .رسائل جامعية -3

مع اإلشارة حلالة اجلزائر "  الواقع واألفاق"بوفيح نبيل، دور صناديق الثروة السيادية يف متويل اقتصاديات الدول النفطية  )1
  .2010/2011، 03أطروحة دكتوراه غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر

، أطروحة دكتوراه،  2004- 1990دراوسي مسعود، السياسة املالية ودورها يف حتقيق التوازن االقتصادي، حالة اجلزائر  )2
 .2005قتصادية وعلوم  التسيري، جامعة اجلزائر، كلية العلوم  اال

رشيد البيايت، التنمية االقتصادية سياسيا يف الوطن العريب، أطروحة دكتوراه يف االقتصاد، كلية اإلدارة واالقتصاد  )3
  .2008األكادميية العربية املفتوحة يف الدمنارك، عمان، 

وحة دكتوراه غري منشورة، كلية احلقوق، جامعة مولود معمري بتيزي زيوش رمحة، امليزانية العامة للدولة يف اجلزائر، اطر  )4
 . 2011وزو، اجلزائر، 

، أطروحة دكتوراه  2005-1990التنمية البشرية والتنمية االقتصادية، دراسة حالة اجلزائر خالل الفرتة  علي محيدوش، )5
 .2005/2006كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 

أطروحة   بن علوش بن بادي السبيعي، دور الشفافية واملساءلة يف احلد من الفساد اإلداري يف القطاع احلكومي فارس )6
 .  2010دكتوراه الفلسفة يف العلوم األمنية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، قسم العلوم اإلدارية، الرياض 

، أطروحة )دراسة خاصة لسياسة اإلنفاق العام( ادية الكليةفرحي حممد، النمذجة القياسية ترشيد السياسات االقتص )7
 .1998/1999دكتوراه دولة، جامعة اجلزائر، 

، أطروحة دكتوراه يف االقتصاد واإلحصاء "2008-1990"فريد خبيت، مؤشرات الفقر والتنمية االقتصادية يف اجلزائر  )8
 .2011ر، التطبيقي، املدرسة العليا لإلحصاء واالقتصاد التطبقي، اجلزائ
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ملياء حممد املغريب، الدميقراطية وأثرها على التنمية االقتصادية واالجتماعية دراسة حالة اهلند، اندونيسيا، مصر، رسالة   )9
  .2003دكتوراه غري منشورة، جامعة عني مشس ، مصر،

القتصاد املصري، رسالة حممد زكي علي السيد، احلوكمة يف املوازنة العامة للدولة مع التطبيق على سياسات الدعم يف ا )10
 .2008، مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف االقتصاد، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة

حممد صادق حامد ربابعة، منوذج مقرتح لقياس اثر جودة املعلومات احملاسبية على ترشيد اإلنفاق احلكومي األردين طبقا   )11
  .2010يف احملاسبة، كلية األعمال، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، األردن، للمعايري الدولية، دكتوراه فلسفة 

، دراسة مقدمة )دراسة تطبيقية على التجربة الليبية( وائل عمران علي، الرقابة الشعبية كوسيلة ملساءلة اإلدارة العامة  )12
 .2008لعلوم السياسية، جامعة القاهرة للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة يف اإلدارة العامة، كلية االقتصاد وا

 

 .بحوث ومقاالت -4

إشارة إىل واقع االقتصاد الوطين واملؤسسة " جلطي، احلكم الرشيد وخوصصة املؤسسات األخضر عزي، غامل   )1
 .2006، 27اجلزائرية، جملة  علوم انسانية، العدد 

لة اكرمان، سوزان روز، الدميقراطية  )2 ، القاهرة، سبتمرب 149لوم االجتماعية، العدد الدولية للعوتفشي الفساد، ا
1996.  

تمع املدين يف تكوين رأس املال االجتماعي  )3 دراسة حالة للجمعيات األهلية يف " اجني حممد عبد احلميد، دور ا
 .2010سلسلة أحباث ودراسات، العدد األول، املركز املصري للحقوق االقتصادية واالجتماعية،  ،"مصر

 07، عماري عمار، من اجل تنمية صحية مستدامة يف اجلزائر، جملة الباحث، جامعة ورقلة، العدد بومعراف الياس )4
2009 -2010. 

سوليفان، احلكم الدميقراطي الصاحل املكون الرئيسي لإلصالح السياسي واالقتصادي، مركز املشروعات . جون د )5
 2004الدولية اخلاصة ، واشنطن ، 

الس )6 لد الثاين، العدد  خالد خليل الظاهر، دور ا احمللية يف التنمية االجتماعية، جملة اربد للبحوث والدراسات، ا
 .، األردن1999الثاين، 

مبرحلة انتقال،  جملة  دانيال كوفمان، جويل هيلمان، مواجهة حتدي االستحواذ على الدولة يف االقتصاديات اليت متر )7
 .2001التمويل والتنمية، سبتمر 

تمع، إشكاليات نظرية، املستقبل العريب، عدد  سلوى شعراوي مجعة، )8 ، بريوت 249مفهوم إدارة شؤون الدولة وا
1999.  

لد "Governance"عدوان، تعريب لفظة . شارل د )9 ، نوفمرب 1، العدد 1، جملة إدارة احلكم أخبار وأفكار، ا
2007. 

أخبار وأفكار، شعبة الشرق األوسط ومشال  إدارة احلكم جملةعدوان، مصطلحات الفساد يف اللغة العربية، . شارل د )10
لد  . 2008، 2، العد 1إفريقيا، البنك الدويل، ا

، جملة دفاتر السياسة املمارسة الدميقراطية االنفتاح السياسي يف اجلزائر ومعضلة بناء قدرات آلياتصاحل زياين،  )11
 .، جامعة ورقلة2011والقانون، عدد خاص افريل 
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اجلزائر، جملة املفكر، العدد  يف املشاركاتية الدميقراطية الفساد وإرساء ملكافحة اجلمعوي لالعم صاحل زياين، تفعيل )12
 .، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة2009الرابع، افريل 

عبد القادر موفق، الرقابة املالية من منظور االقتصاد اإلسالمي واالقتصاديات املعاصرة، جملة أحباث اقتصادية  )13
 .2009، جامعة احلاج خلضر، باتنة،  جوان 05ارية، العدد وإد

موعة العربية ، 50عبد اللطيف اخلراط ، املساءلة وحتقيق االستعمال األمثل للمال العام، جملة الرقابة املالية، العدد  )14 ا
 .2007لالجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبية، جوان، تونس، 

مؤسسة األهرام، مجهورية ، 159السياسة الدولية، عدد جملة بادرة بعد ثالث سنوات، امل: نيبادالعالء مجعة ،قمة  )15
 .2005 مصر العربية، جانفي

مؤسسة  2002، يوليو 149السياسة الدولية، عدد جملة للتنمية اإلفريقية النيباد ،  املبادرة اجلديدة ، عمرو علي     )16
  .االهرام، مجهورية مصر العربية

 جوان - 31 طور املنظومة الصحية اجلزائرية، حبوث اقتصادية، جملة العلوم اإلنسانية ،العددعياشي نورالدين، ت )17
لد ، 2009  .ب، جامعة منتوري، قسنطينة ا

لد  )18 ، 4+3، العدد 19حممد قرياط، حرية الصحافة يف ظل التعددية السياسية يف اجلزائر، جملة جامعة دمشق، ا
2003. 

  .1999، ماي 243وتداعياته يف الوطن العريب، جملة املستقبل العريب، العدد حممود عبد الفضيل، الفساد  )19
، افريل 266، العدد  12املرسي السيد حجازي، التكاليف االجتماعية للفساد، جملة املستقبل العريب، السنة  )20

2001. 
السياسة والقانون  استمرارية أم حل، جملة دفاتر 2007- 1999مصطفى بلعور، االنتخابات التشريعية يف اجلزائر  )21

 .، جامعة ورقلة، اجلزائر2011عدد خاص، افريل 
تمع املدين بالدولة وتأثريها علىمنري مباركية،  )22 ، جملة دفاتر السياسة والقانون العملية االنتخابية يف اجلزائر عالقة ا

 . ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة2011عدد خاص، افريل 
إدارة احلكم أخبار وأفكار  جملةحتقيق جهود احلكم اجليد ومكافحة الفساد،  ميتشل اوبراين،  دور الربملانات يف )23

  ، 2009، مارس ، 1، العدد 3البنك الدويل، مكتب الشرق األوسط ومشال إفريقيا، واشنطن، جملد 
، 92بعة، العدد نوزان عبد الرمحان اهلييت، احلكم الصاحل يف الوطن العريب قراءة حتليلية، جملة علوم إنسانية ، السنة الرا )24

  . 2006جويلية 

 . ملتقيات وندوات علمية -5

 28تنمية مستدامة بدون إدارة قوامة، مؤمتر التنمية املستدامة يف ليبيا، أبو بكر مصطفى بعرية، انس أبو بكر بعرية، ال  )1

 .2008، كلية االقتصاد، جامعة قاريونس، ليبيا، 2008جوان  29و 
ية ملكافحة الفساد اإلداري، ورقة مقدمة ضمن املؤمتر العريب الدويل ملكافحة ادم نوح القضاة،  حنو نظرية إسالم )2

 .2003أكتوبر ، السعودية ،  7-6الفساد، اجلزء األول، جامعة نايف العربية ، 
الفساد، مؤمتر الفساد ومبادرات  مكافحة جمال يف الدولية اإلمنائية للمنظمات املختلفة بولني متيسيس، املنظورات )3

  . ، باريس1997أكتوبر  25و  24لنزاهة يف الدول النامية، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، حتسني ا
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جابر حممد علي الكعيب، ياسر عمار عبد احلميد، شفافية الضريبة وآفاق تطبيقها يف اهليئة العامة للضرائب، ورقة  )4
  .2008، هيئة النزاهة، بغداد، "يم ثقافة النزاهةحنو إسرتاتيجية وطنية شاملة ملواجهة الفساد وتعم" مقدمة ضمن مؤمتر 

 جانفي  17- 13جوهان جراف المبسدروف، ورقة مقدمة ضمن مؤمتر الكويت للشفافية، مجعية الشفافية الكويتية،  )5
 . 2007، الكويت ،2007

بعنوان  و ولفنسون، اإلطار اإلمنائي الشامل، ورقة مقدمة ضمن سلسلة حبوث ومناقشات حلقات العمل.  جيمس د )6
  .2001، سوريا ، صندوق النقد العريب،2000ماي  5- 2، من "دور احلكومات اإلمنائي يف ظل االنفتاح االقتصادي" 
خليل جبارة، مكافحة الفساد يف لبنان من منظور برملاين بني النظرية والتطبيق، ضمن دراسات حبثية وورشات عمل  )7

 .، بريوت2008يوليو  16و 15ركة املواطنني يف الدول العربية، حول بناء قدرات املؤسسات الربملانية وتعزيز مشا
 09زهري شطاح، رقابة التسيري على اجلماعات احمللية، مداخلة ضمن امللتقى الوطين حول تسيري اجلماعات احمللية يومي   )8

تمع، جامعة قسنطينة، اجلزائر2008جانفي  10و   .، خمرب املغرب الكبري االقتصاد وا
تنمية وتطوير قطاع غزة بعد " الرقابة املالية واإلدارية ودورها يف عملية التنمية، ورقة مقدمة ضمن مؤمتر  سعيد كالب، )9

 .، كلية التجارة يف اجلامعة اإلسالمية، فلسطني2006فيفري  15-13، "االنسحاب اإلسرائيلي
النزاهة يف الدول النامية، منظمة التعاون سوزان روز اكرمان، الفساد واالقتصاد العاملي، مؤمتر الفساد وحتسني مبادرات  )10

  .، باريس1997أكتوبر  25و  24االقتصادي والتنمية، 
احلكومي، ورقة مقدمة ضمن املؤمتر العلمي  التسيري لتحسني كأداة العمومية األموال على صرارمة عبد الوحيد، الرقابة  )11

، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، 2005رس ما 9و  8الدويل حول األداء املتميز للمنظمات واحلكومات، يومي 
 .جامعة ورقلة، اجلزائر

طواهر حممد التوهامي ، إمنصورن سهيلة، تأثري الفساد االقتصادي على النشاط التنموي يف البالد النامية، ورقة مقدمة  )12
وطنية لالقتصاديني للملتقى العلمي الدويل السادس حول احلكم الراشد ودوره يف التنمية املستدمية، اجلمعية ال

   .2006ديسمرب  10و 09اجلزائريني، كلية العلوم االقتصادية ، جامعة اجلزائر، يومي 
ن ــــــــــــــــــــــــــــعادل عبد العزيز السن، مكافحة أعمال الرشوة، ورقة عمل مقدمة يف ندوة تطوير العالقة بني القانونيني واإلداريي )13

، مكافحة الفساد يف الوطن العريب، 2008املنعقدة بالرباط سنة ) ساد املايل اإلداريالقطاع العام ومكافحة الف( 
  .2009أعمال املؤمترات، القاهرة، 

، املركز العريب لتطوير )2006- 2005(عادل عبد اللطيف، ورقة مقدمة ضمن ندوة حكم القانون، لقاءات وحماضرات  )14
  .2006حكم القانون والنزاهة، 

لفساد، حبث مقدم ضمن الندوة اليت أقامتها املنظمة العربية ملكافحة الفساد، حتت عنوان املشاريع عامر خياط، مفهوم ا )15
  . 2006الدولية ملكافحة الفساد والدعوة لإلصالح السياسي واالقتصادي يف األقطار العربية، لبنان، 

 ضالعمل املصريف وعالقتها مبكافحة بتبييعبد العزيز اإلمام، الرقابة على األموال العامة، ورقة مقدمة ضمن ندوة سرية   )16
 .2008افريل  10-6األموال، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، 

تمعية يف صنع املوازنة العامة، ورقة مقدمة ملؤمتر  )17 مركز  "دور الدولة يف االقتصاد املختلط"عبد الفتاح اجلبايل، املشاركة ا
  .، القاهرة2008افريل  13و  12، يومي يبشركاء التنمية للبحوث واالستشارات والتدر 
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عبد اهللا حارس، استقاللية السلطة القضائية الضامن األساسي لتفعيل أنظمة املساءلة والرقابة واحملاسبة، حبوث  )18
ا يف األقطار العربية، املنظمة العربية ملكافحة الفساد، لبنان  ا واليا   .2007ومناقشات ندوة املساءلة واحملاسبة تشريعا

الثالثة لتحقيق التنمية املستدامة، مداخلة مقدمة ضمن امللتقى الوطين  األلفيةعبو عمر، عبو هودة، جهود اجلزائر يف  )19
، كلية العلوم 2008ديسمرب  17 و 16واقع وحتديات  يومي : التنمية يف اجلزائر وإشكاليةحول التحوالت السياسية 
 .السياسية، جامعة الشلف

ومراقبة تنفيذ املوازنة العامة يف الدول العربية، ورقة مقدمة ضمن ورشة العمل  وإقرار إعدادملان يف عدنان ظاهر، دور الرب  )20
برنامج االمم    والدفاع ويف الرقابة على املشرتيات الدفاعية األمنموازنة  إعدادحول تعزيز دور الربملان يف  اإلقليمية

 .2007املتحدة االمنائي، بلجيكا، 
، ورقة مقدمة ضمن ندوة مكافحة الفساد "جتربة األردن" دخل مقرتح ملكافحة الفساد يف العامل العريبعطا اهللا خليل، م )21

 .  2009 ، مصر،اإلداريةيف الوطن العريب، املنظمة العربية للتنمية 
لث للجمعية علي الصاوي، ماهية الشفافية واملساءلة ودورمها يف تعزيز التنمية اإلنسانية، ورقة مقدمة ضمن املؤمتر الثا )22

و  21االقتصادية العمانية،  بالتعاون مع اجلمعية اخلليجية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي حول املساءلة  والشفافية  
 .، عمان2009مارس   22

ورقة )  -املسامهات وأوجه القصور  -(سياسة التشغيل يف اجلزائر  مغامل عبد اهللا، محزة فيشوش، إجراءات وتدابري لدع )23
التنمية املستدامة ، كلية العلوم  ة ضمن امللتقى الدويل حول إسرتاتيجية احلكومة يف القضاء على البطالة وحتقيقمقدم

 .. 2011 نوفمرب 16-15يومي االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة املسيلة، 
اسات حبثية وورشات عمل حول فراس جاسم موسى، دور الربملان يف مكافحة الفساد يف العراق، ورقة مقدمة ضمن در  )24

بناء قدرات املؤسسات الربملانية وتعزيز مشاركة املواطنني يف الدول العربية، برنامج إدارة احلكم يف الدول العربية، 
  .2009بريوت، 

فيصل العلي املطوع، ظاهرة الفساد االقتصادي ومشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص مع إشارة للتجربة  )25
 .2008جانفي  17إىل  13ية، مؤمتر الكويت للشفافية، مجعية الشفافية الكويتية، من الكويت

تمع املدين، ورقة مقدمة ضمن ندوة دور )26 تمع كامل مهنا، اليات تفعيل دور ا  والتنموية االقتصادية القمة يف املدين ا
تمع املدين، اجلامع"التنمية أجل من شراكة " :ةواالجتماعي  .2008ة العربية، القاهرة ، مفوضية ا

حلسن بونعامة عبد اهللا، الفساد وأثره يف القطاع اخلاص، املؤمتر الدويل العريب ملكافحة الفساد، اجلزء الثاين جامعة نايف  )27
  .2003أكتوبر ، السعودية ،  7-6العربية ، 

مؤمتر الفساد وحتسني  ،"حاإلصال تواجه اليت والتحديات الضعف مكامن" للحدود العابر مايكل جونستون، الفساد )28
  . ، باريس1997أكتوبر  25و  24مبادرات النزاهة يف الدول النامية، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 

، الندوة اإلقليمية عن دور اإلرشاد اجلزائرالتشغيل يف  وأجهزةيف برامج  واإلرشادحممد قرقب، عرض حول التوجيه   )29
 .2005/ 7/ 13 – 11: ب، طرابلسوالتوجيه املهين يف تشغيل الشبا

 2009، أكتوبر اإلمنائياملتحدة  األممحممد مالكي، ورشة عمل حنو تعزيز الدور الرقايب للربملانات العربية، برنامج   )30
 .بريوت

ا على  )31 حممد حممود الذنبيات، أثر الرشوة على النظام االقتصادي والتنمية أحباث الندوة العلمية اخلاصة، الرشوة وخطور
تمع، املركز العريب للدراسات األمنية والتدريب، الرياض،    .  هـ1412ا
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تمع املدين يف تنمية الوعي السياسي وحتقيق احلكم الراشد، ورقة مقدمة ضمن  امللتقى  )32 مهدي حممد القصاص، دور ا
قتصاديني اجلزائريني، كلية الدويل السادس حتت عنوان احلكم الراشد ودوره يف التنمية املستدامة، اجلمعية الوطنية لال

 .2006ديسمرب  10و 09العلوم االقتصادية ، جامعة اجلزائر، يومي 
تمع املدين يف تنمية الوعي السياسي وحتقيق احلكم الراشد، امللتقى الدويل السادس حتت  )33 مهدي حممد القصاص، دور ا

  . 2006ديسمرب  10و  09ر يومي احلكم الراشد ودوره يف التنمية املستدامة ، جامعة اجلزائ" عنوان 
وهبة مصطفى الزحيلي، التعريف بالفساد وصوره من الوجهة الشرعية، ورقة مقدمة ضمن املؤمتر العريب الدويل ملكافحة  )34

  .2003أكتوبر ، السعودية ،  7-6 الفساد، اجلزء األول ،جامعة نايف العربية ،
الدميقراطية، ورقة مقدمة ضمن امللتقى الدويل السادس حول يوسفي حممد، مدى ارتباط مفهوم احلكم الراشد بالقيم  )35

 .2006ديسمرب  10-9احلكم الراشد والتنمية املستدامة، مجعية االقتصاديني اجلزائريني، جامعة اجلزائر، 
  

 :إصدارات دولية -6
أهداف اإلمنائية  حتقيقو مكافحة الفساد من اجل احلد من الفقر " برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، الفساد والتنمية  )1

  .2008، نيويورك، "لأللفية وتعزيز التنمية املستدامة
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، مكافحة الفساد لتحسني إدارة احلكم، شعبة التطوير اإلداري وإدارة احلكم، مكتب  )2

  .1998السياسات اإلمنائية، نيويورك، 
"  سياســات وممارســات: لة يف القطــاع احلكــومي يف بلــدان عربيــة خمتــارةالشــفافية واملســاء"الربنــامج اإلمنــائي لألمــم املتحــدة  )3

املكتــــب اإلقليمــــي للبلــــدان العربيــــة، إدارة الشــــؤون االقتصــــادية واالجتماعيــــة، شــــعبة اإلدارة العامــــة وإدارة التنميــــة، األمــــم 
 .2004املتحدة، نيويورك، الواليات املتحدة  

واشنطن، "  واملساءلة التضمينيةتعزيز : مية يف الشرق األوسط ومشال إفريقياحتسني احلاكمية ألجل التن"  ،البنك الدويل )4
 .2003الواليات املتحدة  

إدارة حكم أفضل ألجل التنمية يف الشرق األوسط "البنك الدويل، تقرير عن التنمية يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا  )5
 . 2004بريوت، ، دار الساقي، "ومشال إفريقيا  حتسني التضمينية واملساءلة

  .2007واشنطن  –إعداد إدارة شؤون املالية العامة " النسخة املعدلة لدليل الشفافية املالية العامة" ،صندوق النقد الدويل )6
حتسني اإلدارة الكلية يف منطقة اسكوا، األمم املتحدة : اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا، احلكم السليم )7

  .2003نيويورك، 
تمع املدين بني جمموعة الثماين والشرق األوسط الكبري  منظمة )8 الشفافية الدولية، الشفافية ومكافحة الفساد، حوار ا

 .2005ومشال إفريقيا، البحرين، 
 

 ارير ـتق -7
 2003، 2002تقرير التنمية اإلنسانية العربية، ، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي )1
، 15+بيجني  لجمهـورية اجلزائـرية الدميقراطية الشعبيةيا املرأة، التقرير الوطين لباألسرة وقضا ةالوزارة املنتدبة املكلف )2

2005.  
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 األزمات وآثار 2010 لأللفيةالتنموية  األهدافاملتحدة، جامعة الدول العربية، التقرير العريب الثالث حول  األمم )3
 .2010االقتصادية العاملية على حتقيقها، 

 .2010اف اإلمنائية لأللفية، األمم املتحدة، تقرير األهد )4
 .1990البنك الدويل، تقرير عن التنمية يف العامل، واشنطن،  )5
 .2006، البنك  الدويل، معاجلة الفقر يف خمتلف مناطق العامل، التقرير السنوي ، واشنطن )6
 .2010-2000تقارير بنك اجلزائر  )7
 .2009تقرير التنمية البشرية يف الدول العربية،  )8
 .2010/2011ية العاملية تقرير التنافس  )9

 .2008أولويات العمل والياته، مجهورية مصر العربية،  حول جلنة الشفافية والنزاهة جلمهورية مصر، التقرير الثاين )10
للتقييم من قبل النظراء ،نوفمرب  اإلفريقية اآلليةتقرير اجلزائر حول حالة تنفيذ برنامج العمل الوطين اخلاص باحلكامة،   )11

 .، اجلزائر2008
 .1999، 12، اجلريدة الرمسية، العدد 1999فيفري  28تقرير جملس احملاسبة املؤرخ يف   )12
   .2010تقرير عن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، " سوء املعيشة" الفديرالية الدولية حلقوق االنسان، اجلزائر )13

 

  .قوانين وتشريعات  -8

واملتعلق  1995جوان  17املؤرخ يف  20-95تمم األمر رقم ، يعدل وي2010أوت  26مؤرخ يف  02- 10أمر رقم  )1
 .2010سبتمرب  01، الصادرة بتاريخ 50مبجلس احملاسبة، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 

املتعلق  01-06املتمم للقانون رقم  2010أوت  26املوافق ل  1431رمضان عام  16املؤرخ يف  05-10األمر رقم  )2
 .2010سبتمرب  1، الصادرة بتاريخ 50الفساد ومكافحته، اجلريدة الرمسية، العدد  بالوقاية من

الصادر بتاريخ  12واملتضمن رفع حالة الطوارئ، اجلريدة الرمسية، العدد  2011فيفري  23املؤرخ يف  01-11األمر رقم   )3
 .2001فيفري  23

، 39اسبة، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد واملتعلق مبجلس احمل 1995جوان  17املؤرخ يف  20- 95األمر رقم   )4
 .1995جوان  23الصادرة بتاريخ 

 .1996ديسمرب  08، الصادر بتاريخ 76اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد ، 1996دستور نوفمرب  )5
 42ملعتمد، اجلريدة الرمسية العدد املتعلق بتنظيم مهنة اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب ا 01 - 10القانون   )6

 .2010جوان  11املؤرخة يف 
الصادر  12واملتعلق بالوالية، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  2012فيفري  21املؤرخ يف  07-12القانون   )7

  .2012فرييف  29بتاريخ 
الصادر  12الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  واملتعلق بالوالية، اجلريدة 2012فيفري  21املؤرخ يف  07-12القانون  )8

 ،2012ي فيفري 29بتاريخ 
، الصادر 53املتعلق باجلمعيات، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  1990ديسمرب  4املؤرخ يف  90/31القانون   )9

 .1990ديسمرب  05بتاريخ 
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 .2011يوليو  03لصادر بتاريخ ا 37، اجلريدة الرمسية العدد 2011قانون البلدية لسنة   )10
ويتضمن القانون التوجيهي للرتبية، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،  2008يناير  23املؤرخ يف  04- 08القانون رقم   )11

 .2008جانفي  27الصادر بتاريخ  04العد 
  .2001ديسمرب  15: ، التاريخ77، اجلريدة الرمسية، العدد12/12/2001، الصادر يف 19-01القانون رقم   )12
 .2003جويلية  20، بتاريخ 43:، اجلريدة الرمسية، العدد2003جويلية  19، الصادر يف 10-03القانون رقم  )13
 .2004جوان  27، الصادرة بتاريخ 41، اجلريدة الرمسية، العدد 2004جوان  23املؤرخ يف  03-04القانون رقم   )14
 .2004أوت  18، الصادرة بتاريخ 52يدة الرمسية، العدد ، اجلر 2004أوت  14املؤرخ يف  09-04القانون رقم   )15
 .2004ديسمرب  29، الصادرة بتاريخ 84، اجلريدة الرمسية، العدد 2004ديسمرب  25املؤرخ يف  20-04القانون رقم   )16
 .2005ديسمرب  04الصادرة بتاريخ  60، اجلريدة الرمسية العدد 2005أوت  04املؤرخ يف  12-05القانون رقم   )17
 واملتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،، 2006فيفري  20املوافق ل  1427حمرم عام  21مؤرخ يف  01-06ون رقم قان  )18

 .2006مارس  08الصادر بتاريخ  14اجلريدة الرمسية العدد 
الس املنتخبة،  املرأةوالذي حيدد كيفيات توسيع حظوظ  2012جانفي  12املؤرخ يف  03-12القانون رقم  )19 يف ا

  .2012جانفي  14اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد األول، الصادر بتاريخ 
 02متعلق باجلمعيات، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية العدد  2012جانفي سنة  12مؤرخ يف  06-12قانون رقم  )20

 .2012جانفي  15الصادر بتاريخ 
لس الشعيب الوطين، العدد  1980مارس  01رخ يف املؤ  80/40قانون رقم   )21 واملتعلق مبمارسة وظيفة الرقابة من قبل ا

10. 
 10: الصادر بتاريخ 28 عدد ،، املتعلق بقوانني املالية،  اجلريدة الرمسية1984جويلية  7املؤرخ يف  17 – 84قانون رقم   )22

 . 1984جويلية 
 15الصادرة بتاريخ  35املتعلق باحملاسبة العمومية، اجلريدة الرمسية رقم و  1990أوت  15املؤرخ يف  21-90القانون رقم  )23

 . 1990أوت 
 414   رقم  التنفيذي  املرسوم  يعدل ويتمم  2009  سنة  نوفمرب  16  يف  مؤرّخ  09 - 374  رقم  تنفيذيّ  مرسوم )24

ا، اجلريدة الرمسية   يلتزم  فقات اليتللن  السابقة  بالرقابة  واملتعلق  1992  نوفمرب سنة  14 املؤرخ يف   92 -
 .2009نوفمرب  19، الصادرة بتاريخ 67للجمهورية اجلزائرية، العدد 

  للمالية  اآليل  اإلعالم  وكالة  يتضمن إنشاء  2008 سنة  مارس 10    يف  مؤرّخ  08 - 94  رقم  تنفيذي مرسوم )25
 .2008مارس  12املؤرخة يف  14العدد  اجلريدة الرمسية ،وسريها  ومهامها العمومية وتنظيمها

الصفقات العمومية، اجلريدة   تنظيم  يتضمن  2010  سنة  أكتوبر  7  يف  مؤرّخ  10 - 236 رقم رئاسيّ  مرسوم )26
 .2010أكتوبر  07، الصادرة بتاريخ 58الرمسية، العدد 

نة املقدمة للشباب ذوي املشاريع واملتعلق بشروط اإلعا 2011مارس  06املؤرخ يف  103-11املرسوم التنفيذي رقم  )27
 .2011مارس  06، الصادرة بتاريخ 14ومستواها،  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 

واملتعلق باختصاصات مفتشية مصاحل احملاسبة وتنظيمها  1995جوان  25املؤرخ يف  198- 95املرسوم التنفيذي رقم   )28
 .1995أوت  02اريخ ، الصادرة بت42اجلريدة الرمسية العدد 
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واملتعلق باختصاصات مفتشية مصاحل احملاسبة وتنظيمها  1995جوان  25املؤرخ يف  198- 95املرسوم التنفيذي رقم  )29
 .1995أوت  02، الصادرة بتاريخ 42اجلريدة الرمسية العدد 

حفظ على اتفاقية االمم واملتضمن التصديق على االتفاقية بت 2004افريل   19مؤرخ يف  128- 04املرسوم الرئاسي رقم  )30
 .2004افريل  25الصادر بتاريخ  26املتحدة ملكافحة الفساد، الصادر باجلريدة الرمسية العدد 
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 .0210-0222تطور مكونات مؤشر الحرية االقتصادية في الجزائر خالل الفترة (: 1)الملحق رقم 
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2012 51.0 66.3 72.8 82.9 47.9 76.3 20.0 30.0 30.0 29.0 54.4 

2011 52.4 69.4 72.8 83.5 62.4 75.4 20.0 30.0 30.0 28.0 52.9 

2010 56.9 71.2 70.7 83.5 73.4 77.2 45.0 30.0 30.0 32.0 56.4 

2009 56.6 72.5 68.6 77.2 74.1 78.6 50.0 30.0 30.0 30.0 55.5 

2008 56.2 73.6 68.8 77.0 74.6 80.2 40.0 30.0 30.0 31.0 57.0 

2007 55.4 73.7 66.0 73.8 74.2 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/ 

http://www.heritage.org/index/


 .األهداف اإلنمائية لأللفية(: 20)رقم  الملحق
 والجوع المدقع الفقر على القضاء :١ الهدف

 ٥١٠٢ و ٠٩٩١  بني ما النصف إىل اليوم يف واحد دوالر عن دخلهم يقل الذين السكان نسبة خفض :١ الغاية
 ٥١٠٢ و ٠٩٩١ بني ما النصف إىل اجلوع من يعانون الذين السكان نسبة خفض :٢ الغاية .

 االبتدائي التعليم إلى الجميع وصول :٢ الهدف
 حبلول االبتدائي .التعليم مرحلة إمتام من منهم، اإلناث أو وركالذ  سواء مكان، لك  يف األطفال يتمكن أن ضمان :٣ الغاية

 ٥١٠٢ عام

 المرأة وتمكين الجنسين بين المساواة تعزيز :٣ الهدف
 مجيع ويف ، ٥١١٢ .تتجاوز أال يستحسن مدة يف والثانوي االبتدائي التعليم يف اجلنسني بني التفاوتات على القضاء :٤ الغاية

 ٥١٠٢ أقصاها مدة يف التعليم مستويات

 األطفال وفيات معدل تخفيض :٤ الهدف
.الثلثني مبقدار ٥١٠٢ و ٠٩٩١ بني ما الوفيات معدل ختفيض :٥ الغاية

 األمهات صحة تحسين :٥ الهدف
 ٥١٠٢ و ٠٩٩١ بني ما احلايل معدهلا أرباع ثالثة مبقدار األمهات وفيات معدل ختفيض :٦ الغاية .

 األخرى واألمراض المالريا ووباء اإليدز /البشرية المناعة نقص فيروس انتشار وقف :٦ الهدف

 ٥١٠٢ عام حبلول احنساره وبداية اإليدز /البشرية املناعة نقص فريوس انتشار وقف :٧ الغاية .

 ٥١٠٢ عام حبلول احنسارها وبداية األخرى الرئيسية واألمراض املالريا وباء انتشار وقف :٨ لغايةا .
 مستدامة بيئة ضمان :٧ الهدف

 يئيةالب املوارد تبذير ووقف وبراجمها البلدان سياسات يف املستدامة التنمية مبادئ إدماج :٩ الغاية
 إىل األساسية الصحي الصرف ومرافق النقية الشرب مياه إىل املستدام الوصول من احملرومني السكان نسبة ختفيض : ١١ الغاية

 .النصف

 ٥١٥١.عام حبلول الفقرية األحياء سكان من األقل على شخص مليون ٠١١ حياة يف بريك حتسن حتقيق : ١١ الغاية

 التنمية أجل من عالمية شراكة إرساء :٨ الهدف

 التزام على ينطوي)التمييز وبعدم به للتنبؤ والقابلية باالنفتاح ويتسم القواعد على قائم ومايل جتاري نظام تطوير : ١٢ الغاية

 (والدويل الوطين املستويني على الفقر وطأة من والتخفيف والتنمية الرشيد باحلكم
 أو الرسوم من منوا ألقلا البلدان صادرات إعفاء ذلك يف امب) منوا البلدان ألقل اخلاصة االحتياجات معاجلة : ١٣ الغاية

 الرمسية اإلمنائية املساعدة ومنح الرمسية، الثنائية الديون وإلغاء بالديون املثقلة الفقرية البلدان ديون ختفيف برنامج وتعزيز احلصص،

 (الفقر حدة من بالتخفيف تلتزم اليت للبلدان السخاء من ربكأ بقدر
 العمل برنامج خالل من) الصغرية اجلزرية النامية والدول الساحلية غري النامية انللبلد اخلاصة االحتياجات معاجلة : ١٤ الغاية

 (والعشرين الثانية االستثنائية العامة اجلمعية دورة ونتائج النامية الصغرية اجلزرية للدول املستدامة بالتنمية املعين
 ديوهنا حتمل جلعل والدويل الوطين املستويني على تدابري اذباخت شاملة بصورة النامية البلدان ديون لكمبشا  االهتمام : ١٥ الغاية

 .الطويل املدى على ممكنا



 .ومنتج الئق عمل على احلصول للشباب تتيح اسرتاتيجيات وتنفيذ وضع يف النامية البلدان مع التعاون : ١٦ الغاية

 .النامية البلدان يف التكلفة ومتيسرة متاحة ساسيةاأل العقاقري جعل يف الصيدالنية املستحضرات اتكشر  مع التعاون : ١٧ الغاية

 .واالتصاالت املعلومات سيما وال اجلديدة التكنولوجيات فوائد إلتاحة اخلاص القطاع مع التعاون : ١٨ الغاية
 .برنامج األمم المتحدة اإلنمائي: المصدر

 




