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تعتبرررر الديمقراطيرررة التشررراركية مواضررريع التررري لهرررا مكانرررة قويرررة فررري مجرررال العلررروم السياسرررية 
العامة مع العلم أن الباحثين والمفكرين والخبراء يهتمون بشكل متزايد بالدراسات السياسرية العامرة 
،على وجره الخصرو ، وبرعايرة صرناع السياسرات ، وخاصرة اإلدارات الحكوميرة ، دوريا محورييرا 

 لصناعة.في ا

تعتبر الديمقراطية التشاركية "ديمقراطية فاعلة" ألنها تركز على حل المشركالت عرن كثرب و 
وضمان مشاركة الجميع  وتطوير اإلدارة المحلية والوطنية ، وتطوير اإلرادة السياسية للمنتخبرين 
ت ، و تررررروفير الحمايرررررة ا جتماييرررررة ، وتثعيرررررط ثقافرررررة اإلجمررررراع ، وإعطررررراء األولويرررررة  حتياجرررررا

المرررواطنين ، وتحرررديثها الديمقراطيرررة تقررروم علرررى المواطنرررة والمصرررلحة العامرررة وتررروفير المعلومرررات 
 والحوكمة الشفافة والمساهمة تحركات صنع القرار من المحلي إلى الوطني.

 إن الخطاب السياسي كآلية فاعلة لتحقيق التنمية الوطنية والمحلية باإلضافة إلرى مطالبتره 
لية ودولية بشأن ضرورة إشراك مكونرات المجتمرع المردني، بمرا فري ذلرك وتوصيات من هيئات دو 

المواطنرون والقطراع الخررا  فري عمليررة صرنع القرررار، إدراكراي ألهميررة ا لترزام بمبرردأ توسريع الرردائرة 
مرن  المشاركة في صرنع القررار المحلري كاتجراه جديرد وخيرار اسرتراتيجي للتنميرة المحليرة الحعيعيرة

 يع المستويات.عدة مستويات وعلى جم
سرروف تضررمن ، التنميررة المحليررة معترررف بهررا أيضررا كهرردف رئيسرري للديمقراطيررة التشرراركية 

حالرة التخلرو والركرود ترإدي إلرى حالرة  لمعظم البلدان سياسات اقتصرادية واجتماييرة ناجحرة مرن
يرق بدون تنمية محلية من المسرتحيل تحق، من التقدم ومسيرة النمو والتقدم تإدي إلى اتجاه أفضل

 التنمية الشاملة.
إدخررال إصررالحات عميقررة تررإثر علررى الجررانبين السياسرري واإلداري ،  و عليرره قامررت الجزائررر

 38، صررادقت الجزائررر علررى التعدديرة السياسررية فرري دسررتور  8833فرري أكتروبر  50وهرذا نتيجررة 
مرررع رهرررور جمهوريرررة ديمقراطيرررة فتيرررة تسرررعى إلرررى ضرررمان احتررررام  ، الرررذي أنشرررأ 8838فبرايرررر 
فرري رررل هررذه الجمهوريررة مجررد المررواطن  يررات األساسررية لألفررراد والجماعررات ، علررى مررا يبرردوالحر 
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دعت السلطات إلى ا نفتراح السياسري ، مرا يبررز  و الفرد ، بصرف النظر عن مبدأ الفصل بين
إمكانيرررة المشررراركة المدنيرررة فررري األنشرررطة  تجسررريداي لتيرررار جديرررد تتبنررراه الدولرررة ، مرررن خرررالل مرررن 

و  53/85ترم تعزيرز هرذه اإلصرالحات مرن خرالل سرن قروانين البلديرة والو يرة فري السياسية. وقرد 
على التوالي أهم الوثائق القانونية التي تنظم المجتمعات المحلية وفق التعددية السياسرية  58/85

،علرررى هرررذا النحرررو ، تصرررب  المجرررالخ المحليرررة المنتخبرررة أمررراكن لممارسرررة المواطنرررة ألنهرررا تشرررهد 
اآلراء واألفكار ومع ذلرك ، فرإن هرذين القرانونين   يتوافقران اآلن مرع  ن التنوعمستويات مختلفة م

سرريما أن العررالم  يشررهد مجموعررة مررن الشرررو  الترري   التطرروير واإلصررالح الترري حرردثت،و مرحلررة
حرية  التصررف فري  الشرإون الداخليرة ، باإلضرافة إلرى رهرور  تعيق المشاركة الفعالة للمواطنين

ت الدوليرررة ، فهررري تشررركل الررردافع وراء إعرررادة النظرررر فررري مسرررألة إدارة الشرررإون العوامرررل والمتغيررررا
تتعلرق فري الغالرب بتراجرع دور تحملره مرن مسرتجدات  المحلية ، خاصة وأن العولمة قرد أصربحت

إدارة الحياة العامة ، ولهذا قررت في  الدولة وضرورة دعوة المنظمات الدولية لمشاركة المواطنين
، الررذي يحرردد 3588أكترروبر 88اعتمادهررا قررانون البلررديات الصررادر فرري  3588الجزائررر فرري عررام 

ا للررربالد يقررروم علرررى تبنررري الديمقراطيرررة رررا جديررردي المشررراركة فررري اإلدارة العامرررة المحليرررة ، مرررع  توجهي
تخصيص فصل بعنوان "مشاركة المواطنين فري اإلدارة العامرة المحليرة"إلدارة شرإون البلديرة ومرن 

 البعض اآلخر بتحقيق التنمية المحلية. ولة كهيئة محلية مساهمةللد 83/50ثم تمرير قانون 
التشراركية مقاربرة جديردة فري  ليجعل من الديمقراطية 82/58جاء دستور  3582وفي سنة 

الشرإون العامرة المحليرة، أي أنره مرن  أساسرا دسرتوريا لهرذا الشركل مرن الديمقراطيرة ، حير   إدارة
التشراركية علرى  الديمقراطيرة زائريرة تعمرل علرى تشرجيعمنره علرى أن الدولرة الج 80 نصرت المرادة

الديمقراطيرة  قريم المحليرة، كمرا أنهرا أشرارت إلرى أن الدولرة تركرز علرى تعزيرز مسرتوى الجماعرات
السررعي نحررو الفصررل بررين السررلطات لمنررع تضررارب المصررال  وتررداخل  والعدالررة ا جتماييررة وكررذا

 السلطات.
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 أهمية الدراسة 

 الديمقراطية التشاركية والتنمية المحلية فري إطرار أبحرال السياسرة العامرةتندرج موضوعات 
 اإلشررافخاصرة  وفق التوجه الجديد لإلدارة المحليرة ، مبردأ المشراركة فري اتخراذ القررار والمتابعرة

 على مشاريع التنمية المحلية.

 د التنميرةتكمن أهمية هذا الموضوع في محاولرة فهرم دور الديمقراطيرة التشراركية فري تجسري 
اعتبررر التعررديل الدسررتوري وقررد  حكررم محلرري جزائررري قررائم علررى اإلصررالحات السياسررية وضررمانها

التنميررة المحليررة مررن  أنرره اتجرراه إداري جديررد واليررة ناجحررة لضررمان ذلررك 3582األخيررر فرري عررام 
العررررراملون ا قتصررررراديون  خرررررالل فرررررت  الطريرررررق للمشررررراركة المدنيرررررة وجميرررررع أصرررررحاب المصرررررلحة

 في الشإون العامة المحلية. وا جتماعيون 

تكمرررن األهميرررة الثانيرررة فررري الجانرررب العملررري ، الرررذي يرررتم ترررأطيره مرررن خرررالل الديمقراطيرررة  
التحلررري بالواقعيرررة وضرررمان مشررراركة جميرررع الفررراعلين فررري مجرررال التنميرررة المحليرررة فررري  التشررراركية

ة المحليرة ، وتحليرل الجزائر،وتكشو عن واقع الممارسات التي تديم الديمقراطية التشاركية والتنمي
دور جميع الشركاء الجدد ومساهمتهم في تعزيز التنمية المحليرة ،باإلضرافة إلرى تقيريم عرام لواقرع 

 .الديمقراطية التشاركية في الجزائر

 الدراسات السابقة 

 من إعداد الباحثة مقدم ابتسام الموسومة برر: " الديمقراطية  أطروحة دكتوراه
"، والتري تناولرت -دراسة حالة والية وهرران –في تفعيل التنمية المحلية  التشاركية و دورها

النظرري للديمقراطيرة التشراركية والتنميرة المحليرة، وتطرقرت فري اإلطرار  األولفري الفصرل 
التشاركية في الجزائر برين التحرديات واليرات تفعيرل تحقيرق  الفصل الثاني إلى الديمقراطية
رهانررات التنميررة فرري رررل الديمقراطيررة التشرراركية  تناولررت األخيرررالتنميررة المحليررة والفصررل 

 ية وهران. دراسة حالة و 
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  الردكتور: بوحنيرة قروي الموسروم برررر:"  األسرتاذ كتـا علرى  ا عتمرادكذلك ترم
فررري الررردول المغاربيرررة"  واإلداريرررةالسياسرررية  اإلصرررالحاتالتشررراركية فررري ررررل  الديمقراطيرررة

 إدمررراجحيرر  ترررم تخصرريص دراسرررة حررول  3583ردنأ للنشرررر،  الصررادر عرررن دار حامررد
تردبير الشرأن المحلري ودور المرواطن والمجتمرع المردني  المقاربة الديمقراطية التشاركية فري

 التنموي المحلي. والقطاع الخا  في صياغة المشروع
  ي تحرت اللرالردكتور خالرد بلج إعردادمرن  بمقالة علميـة ا ستعانةكما تمت

كية كآلية لتجسيد التنميرة المحليرة " الصرادرة فري مجلرة البحرول عنوان:"الديمقراطية التشار 
،والتي ركز فيها على ضرورة تفعيل مقاربرة  3588، 53في الحقوقوالعلوم السياسية، عدد

أهررم العراقيررل تفعيررل المقاربررة  إبررراز إلررى باإلضررافةالتشرراركية لتجسرريد التنميررة  الديمقراطيررة
 التنمية المحلية. التشاركية لتجسيد

 شااليةاال

 في المواطن إشراك خالل من  الدول، بناء إعادة في التشاركية الديمقراطية ساهمت لقد
 ومحاسبة المراقبةو  بالمسإولية وتحسيسه القرار صنع في دوره وتوسيع العامة، السياسة تطبيق
 أشكال من جديد شكل التشاركية الديمقراطية أصبحت فقد القرار، صنع عن المسإولة النخب

 غير المعارف عن شاقاي  طريقاي  للمواطن يختصر الذي " ا ستراتيجي السياسي التمكين"
 صياغة يمكن لمنطلقا اهذ القرار،ومن واتخاذ صناعة في مباشر وبشكل يشارك مجدية،بجعله
 :التالية اإلشكالية

  ما هو دور الديمقراطية التشاركية في ترقية التنمية المحلية في الجزائر؟ 

 :الفريية التساؤ ت من جملة اإلشكالية هذه تحت وتندرج

 ما هو مفهوم الديمقراطية التشاركية و التنمية المحلية ؟ .8
 ما هو واقع الديمقراطية التشاركية في رل قانون البلدية و الو ية ؟ .3
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 التنمية تجسيد في التشاركية الديمقراطية تواجه التي العراقيل أهم هي ما .8
 في الجزائر؟  المحلية
 :التالية الفرضيات صياغة يمكن المطروحة اإلشكالية على لإلجابة

كلمرررا تجسررردت الديمقراطيرررة التشررراركية فررري المجتمرررع المحلررري كلمرررا تحققرررت   .8
 .التنمية المحلية

 المحلرري القرررار صررنع فرري المررواطنين مشرراركة التشرراركية الديمقراطيررة تشررمل .3
 .المحلية التنمية لتحقيق محلي عام الشأن  وإدارة

 االقترابات و المناهج 

على الجزائر  إلسقا  موضوع الديمقراطية التشاركيةدراسة حالة  منهجتمت استخدام 
إلشراك المواطنين في تحقيق التنمية المحلية و صنع السياسات  استخدمته الجزائر أسلوبك

 معالجة خالل من الثاني الفصل في ذا المنهج ه تناول تم ،والمحلية التي تعود عليه بالنفع  
 .الجزائر في المحلية التنمية تحقيق في ومساهمتها التشاركية الديمقراطية واقع

 الوصو على يساعد بأنه ُيعرَّف ،الذيالمضمون  تحليل بمنهجو تم ا ستعانة  
 عليه ا عتماد وبالتالي األساسي النظام أو القانون  أو المادة لمحتوى  واض  وشرح
 الثاني. الفصل في القانونية النصو  وتفسير التحليل الدستور في

 الباح  بها يستعين أداة  و الذي يعتبر القانوني باالقترا  انه تم ا ستعانة كما 
 الفصل من األول المبح  في ذلك ويظهر القانونية الوثائق و النصو  لتحليل
 التطرق الل خ من التشاركية لديمقراطية التأسيخ القانوني دراسة في الثاني

 .الجزائر في التشريعية القوانين و للدساتير
الرررذي يركرررز علرررى دور المإسسرررة لتحليرررل الظررراهرة وتفسرررير و المؤسســـي االقتـــرا  

به فري تحليرل دور المإسسرات  ا ستعانة، لهذا تم األخرى العالقة بينها وبين القوى 
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والجماعرات المحليرة فري تحقيرق التنميرة المحليرة، باعتبرار أن المإسسرة  ا ستشارية
 .ط بين المواطن والجهاز الحكومي ودراسة مدى درجة التأثير فيهاهي وسي

 المااني اإلطار

التنميررة المحليررة فرري  ترقيررةيقتصررر موضرروع الدراسررة علررى دور الديمقراطيررة التشرراركية فرري 
الجزائررر، باعتبررار أن الجزائررر مررن بررين الرردول الترري انتهجررت مسررار الديمقراطيررة التشرراركية كآليررة 

 باإلضرافةئرري القروانين والمراسريم التنظيميرة، اسرن المشررع الجز  خرالللتحقيق التنمية المحلية من 
 .في الجزائرالمبادرات الحكومية التي تشجع تجسيد الديمقراطية التشاركية  إلى

 ألزماني اإلطار

الترررري عمرررردتها الجزائررررر سررررنة  القرررروانينتررررم التركيررررز فرررري الدراسررررة علررررى  اإلطرررراروفرررري هررررذا 
تغيرر داخلري لمواجهرة  إحردالبهردف  ،3583و  3588،خاصة قانون الجماعات المحلية3588
تخرص  إصرالحات،ومرا نرتج عنره مرن  3582التعرديل الدسرتوري  إلرى وصرو الخارجية  التحو ت

موضوع الديمقراطية التشاركية وإقرار توسيع مبدأ مشاركة المواطنين والفاعلين في تسيير الشإون 
 .ئراالمحلية بهدف النهوض بمستوى التنمية المحلية في الجز 

 تنقسم الى قسمين أهداف علمية و أهداف عملية  أهداف الدراسة :

  : األهداف العلمية 
الديمقراطية التشاركية فري تعزيرز التنميرة األكاديميرة التأكيد على أهمية دور  .8

 .المحلية و السياسية
التعرررف علررى دور الشررركاء الجرردد فرري الديمقراطيررة التشرراركية ودورهررم فرري   .3

 تحقيق التنمية المحلية للمواطن جزائري.
التحقق من جدية ومدى تشجيع الحكومة الجزائرية نظرياي علرى الديمقراطيرة  .8

 .تها بالممارسة الفعلية في التطبيقالتشاركية ومقارن
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  : األهداف العملية 
الوقررروف علرررى واقرررع الديمقراطيرررة التشررراركية فررري الجزائرررر وفهرررم نقرررا  القررروة  .8

 والضعو في عدم كفاية تحقيق التنمية المحلية.
محاولرررة تقرررديم رؤيرررة أو مقتررررح للنهررروض بالديمقراطيرررة التشررراركية وتعزيزهرررا  .3

 مجال التنمية المحلية.
 تقسيمات الدراسة 

 نطري الاإلطررررار تررررم التطرررررق  يرررره إلررررى  األولتررررم تقسرررريم الدراسررررة إلررررى فصررررلين الفصررررل 
 األولالمبحر   األولللديمقراطية التشاركية والتنمية المحليرة، وترم تخصريص مبحثرين للفصرل 

إلرى  باإلضرافة واألهداف تعرف على مدلولها خاللديمقراطية التشاركية من لل إلطار الفكري ا
التطرررق الررى الشرررو  ومبررادر الديمقراطيررة التشرراركية واليررات تجسرريدها، أمررا المبحرر  الثرراني 

إلى إبراز أهرم  باإلضافة،التطرق الى التعريط خاللخصص إلى ماهية التنمية المحلية ومن 
إلررررى مبررررادر  باإلضررررافةبالتنميررررة المحليررررة وأهررررم مبررررادر ومقومررررات التنميررررة  ا هتمررررام أهررررداف

وفي األخير العالقة الموجودة بين الديمقراطية التشاركية و التنميرة  تنمية المحليةال ومقومات 
 المحلية

الديمقرطية التشاركية و التنمية المحلية في الجزائر بحير  عالج  أما في الفصل الثاني فقد
تنراول المبحر  األول واقرع الديمقراطيرة التشراركية فري الجزائرر والرذي تم تقسريمه إلرى مبحثرين حيث

تحرردل عررن مفهرروم الديمقراطيررة التشرراركية فرري الدسرراتير الجزائريررة و فرري رررل قرروانين البلديررة و 
و كررذلك ماهيررة دوافررع الترري تجسررد الديمقراطيررة التشرراركية فرري تحقيررق التنميررة المحليررة فرري الو يررة 

سسرات فري تحقيرق الديمقراطيرة التشراركية مرن اجرل دفرع عجلرة التنميرة الجزائر و كذلك دور المإ 
أثر الديمقراطية التشاركية في تعزيز التنمية المحلية  إلىالمحلية ، أما المبح  الثاني فقد تطرق 

في الجزائر فقد تم البح   يه عن دور شركاء الديمقراطية التشاركية في تكريخ التنمية المحلية 
همة المجلخ المحلية في تحقيق الديمقراطية التشراركية و التنميرة المحليرة فري في الجزائر و مسا
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الجزائر و إما في األخير تم التطرق تجسيد الفعلي لديمقراطيرة التشراركية فري الجزائرر و عراقيرل 
 .تطبيقها  و تصورات المستقبلية لتفعيل الديمقراطية التشاركية في الجزائر

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

النظري للديمقراطية  اإلطار:  األولالفصل 
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تسررررررررررعى مختلررررررررررو األنظمررررررررررة السياسررررررررررية لرررررررررردول العررررررررررالم إلررررررررررى تحقيررررررررررق الديمقراطيررررررررررة علررررررررررى 
مسرررررررررررررتوى حكمهرررررررررررررا، لرررررررررررررذلك اتجهرررررررررررررت هرررررررررررررذه األنظمرررررررررررررة السياسرررررررررررررية إلرررررررررررررى مرررررررررررررا يعررررررررررررررف 
باإلصررررررررررررررالحات السياسررررررررررررررية الترررررررررررررري تحرررررررررررررراول مرررررررررررررررن خاللهررررررررررررررا تكييررررررررررررررط حكمهررررررررررررررا مرررررررررررررررع 
المسررررررررررتجدات الداخليررررررررررة والخارجيررررررررررة للدولررررررررررة، ولعررررررررررل أن الديمقراطيررررررررررة التشرررررررررراركية أحرررررررررردل 

إلصررررررررررالحات الترررررررررري اعتمرررررررررردتها الرررررررررردول، حيرررررررررر  تسرررررررررراعد علررررررررررى ضررررررررررمان مشرررررررررراركة هررررررررررذه ا
أكبررررررررررر قرررررررررردر مررررررررررن المررررررررررواطنين فرررررررررري تطبيررررررررررق السياسررررررررررات العامررررررررررة ، مررررررررررن خررررررررررالل فررررررررررت  
الجمرررررررررال الواسرررررررررع لهرررررررررم فررررررررري عمليرررررررررة صرررررررررنع القررررررررررار، لرررررررررم ترررررررررأتي الديمقراطيرررررررررة التشررررررررراركية 
لتتجررررررررررراوز الديمقراطيرررررررررررة التمثيليرررررررررررة إنمرررررررررررا جررررررررررراءت لتكملهرررررررررررا وتغطررررررررررري علرررررررررررى تعثراتهرررررررررررا ، 

وهر هرررررررذه اآلليرررررررة هرررررررو إشرررررررراك المرررررررواطن بشررررررركل مباشرررررررر فررررررري عمليرررررررة اتخررررررراذ القررررررررارات جررررررر
علررررررررررى جميررررررررررع األصررررررررررعدة وعليرررررررررره سررررررررررنحاول مررررررررررن خررررررررررالل هررررررررررذا الفصررررررررررل إلررررررررررى دراسررررررررررة 

 1النظري. لمفاهيمياالديمقراطية التشاركية من جانبها 

 الفكري للديمقراطية التشاركية اإلطار:  األولالمبح  

 : مفهوم الديمقرطية التشاركية األولالمطلب 

 تطور الديمقراطية التشاركية:  : أوال

الديمقراطية التمثيلية وجاءت مكملة لها وتسعى لتجاوز  أزمةنشأة الديمقراطية التشاركية بعد 
أوجه القصور والعجز بمحولة حل المشاكل عن قرب، وضمان انخرا  الجميع في تطوير 

  .التسيير المحلي

م  الديمقراطية التشاركية في القديم إ  أنها لم تظهر بشكل واض  ا  في الرغم وجود م      
الستينيات من القرن الماضي في الو يات المتحدة األمريكية حي  كانت أهم ما يدعو إليه 

                                                

لجلفة: كلية ، جامعة زيران عاشرور  امذكرة ماستروالو ية ،جنرادحميردة، تكريخ الديمقراطية التشاركية في قرانوني البلدية  -
 1الحقروق والعلروم السياسية،قسم العلوم السياسية،3535، :58.
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التوجه األمريكي لمواجهة الفقر والتهميش في أوروبا الغربية مع زيادة الدعوات تدريجيا الى 
همية ا عتماد على الديمقراطية التشاركية وصو  الى مإتمر ا تحاد األوروبي حول أ 

 الديمقراطية التشاركية .

في المجال  participative démocratie la قد رهر مصطل  الديمقراطية التشاركية      
تحدة الصناعي وا قتصادي بقوة،  وهذا عندما لجأت بعض الشركات الكبرى في الواليات الم

ا مريكية الى اشراك عمالها واطارتها في كيفية تنظيم وتسيير العمل واتخاذ القرارات المالئمة ثم 
 1متابعتها ومراقبة تنفيذها، وهنا تبرز روح المناقشة والحوار الهادف.

هذه التجربة الناجحة تم األخذ بها في المجال السياسي، وخاصة على المستوى المحلي،  إن
وذلك بإدخال  المواطنين وإقحامهم في مناقشة الشإون والقضايا المحلية والتحاور بخصوصها 
وإتخاذ القرارات السياسية محلية تخص اإلقليم المحلي ، ويرجع سبب األخذ بهذا النموذج الجديد 

المتزايدة للنظام النيابي الذي لم يعد يوفر للمواطنين  ا نتقاداتمارسة الديمقراطية إلى في الم
مكانة  ئقة في الحياة السياسية سواء محليا أو برلمانيا، حي  توسع تطبيق هذه التجربة في 

ن نفسها وبلدان أمريكا الالتينية خالل السبعينات خصوصا األرجنتي األمريكيةالو يات المتحدة 
مونتي "والبرازيل التي عرفت بها تجربة راقية في الديمقراطية التشاركية بمدينة 

ثم شملت باقي البلدان األوروبية عموما كإنجلترا أين سميت  ALEGRO ONTE،"أليفرا
بالديمقراطية التداولية وكذلك ألمانيا في مدينة برلين التي تعددت تسمياتها فهناك من يسميها 

لية والبعض اآلخر يطلق عليها إسم الديمقراطية المحلية التشاركية أو الديمقراطية المح
 2الديمقراطية الجوارية

                                                
 .30:،  3553، 52الجزائر، العدد  مجلة الوسيط،الديمقراطية التشاركية )األسخ وا فاق("،األمين شريط،"-1
بي التبسي ، جامعة الشيخ العر مذكرة الماستر،التشاركية في اإلدارة المحلية الجزائري الديمقراطية عزاز سارة، مراح وداد،  -

 2تبسة: كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، 3580 ، : 88 
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و قد استخدم مفهوم الديمقراطية التشاركية في جميع انحاء العالم ففي فرنسا بدأ الحدي        
م عن التشاور و المشاركة نتيجة ما بادرت به بعض البلديا اليسارية التي فتحت المجال اما

منتديات المناقشة التجريبية بشأن ا دارة المحلية فكانت تعمل على خلق موازنة او توافق بين 
 1القرارات الرسمية وتأثيرات النخبة.

بدأ هذا المنطق أهتم العرب بالديمقراطية التشاركية بشكل رئيسي الى منطق  الثنائية و قد      
،فقد كان "رفاعة الطهطاوي" اول من اثار  88للغرب في أوائل القرن  مع احتكاك العرب

العرب في  تشخيص  الحدي  عن الديمقراطية التشاركية  بعد عودته من فرنسا، اعتمد
وكذلك قوله تعلى  "من القران مثل قوله تعالى " وأمرهم شورى بينهم  اياتالديمقراطية على 

اإلسالمية في مسألة  "وشاورهم في األمر" من هنا نجد أن العرب اعتمدوا على المرجعية
 .2معالجتهم للديمقراطية

 تعريط الديمقراطية التشاركيةثانيا : 

استيعاب جميع  الى دفته إن الديمقراطية التشاركية تعني مجموعة اإلجراءات واآلليات التي
بالحكومة  مشاركتها في رل ما يعرف إطارالقوى السياسية والغير رسمية ، وتوسيع وتنظيم 

بشكل مبسط هي أن المواطنين بمختلو توجهاتهم و انتماءاتهم وأعمارهم يشاركون المفتوحة أو 
السياسية التي تهمهم في الجانب المحلي أو الوطني من خالل تكافإ الفر   في القضايا

 3والمساواة والمبادلة ا جتمايية واحترام التعدد وا ختالف.

ان الديمقراطية التشاركية الكاملة كما  "عرفتها ريان فوت في كتابها  "النسوية والمواطنة     
وصفتها تتطلب قدرا كبيرا جدا من العمل التطوعي من كل مواطن عادي وليخ بإمكانها أن 

تفس  مجا  لقرار سريع وفعال واألكثر من هذا حسب ريان فإن المواطنين العاديين   يملكون 
                                                

1-JEAN PIERRE Gaudin, la démocratie participative, ed2, Paris: Armand colin, 2013, p:14. 

 .88:، السابقالمرجع ، جنرادحميردة-2
مجلة دراسة في األبعاد والمإشرات،  – دور الديمقراطية التشاركية في تحقيق التنمية في الجزائرناصر الدينباقي، -3

 .828:، 3580، أكتوبر 8، عدد رقم الناقدللدراسات السياسية
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يما ذا كفاءة في كل الجما ت ولكن حتى يكون القرار مالئما ورشيدا ينبغي على صناع تقي
 1بهذه السياسة. القرار استشارة الناس المعنيين

بشكل مباشر في  ا نخرا التي تتي  للمواطن  واآللياتوالوسائل  اإلجراءاتويقصد بها مجموعة 
التي لها تأثير مباشر على الشأن  راراتالقالعامة، أي مشاركة المواطنين في  الشإون تسيير 
 .2العام

ويعرفها الفيلسوف ا مريكي جون ديوي بأنها مشاركة كل من يتأثر بالمإسسات ا جتمايية، 
حي  يشارك الفرد في رسم وصنع السياسات في هذه المإسسات واتخاذ القرارات والتفاعل 

 3معها.

ي: "مفهوم المشاركة أو التشاركية مرتبط عرفها الباح  الجزائري دكتور صال  زيان       
بالمجتمع المفتوح الديمقراطي وهو مكون أساسي من مكونات التنمية البشرية، يسعى من أجل 
تحعيقها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، إنها تعني بشكل مبسط أن يكون للمواطنين دورا ورأيا 

باشر أو من خالل مإسسات شريية في صناعة القدرات التي تإثر في حياتهم سواء بشكل م
وسيطة تمثل مصالحهم، ويقوم هذا النوع من المشاركة الواسعة على حرية التنظيم وحرية 

  " .4التعبير، وأيضا على قدرات المشاركة البناءة

الديمقراطية التشاركية هي شكل أو صورة جديدة للديمقراطية تتمثل في مشاركة المواطنين 
ئون العمومية واتخاذ القرارات السياسية المتعلقة بهم، أو هي توسيع مباشرة في مناقشة الش

                                                
المجلة الجزائرية لألمن ، "لتشاركيةالمشاركة السياسية للمرأة الجزائرية ودورها في تكريخ الديمقراطية ا"زكرياء حريزي، -1

 833:،  3583، العدد السادس، جويلية اإلنساني
حامد لنشر  ؛ عمان: دارالديمقراطية التشاركية في ظل االصَلحات السياسية و االدارية في الدول المغاربية، بوحنية قوي  -

 2والتوزيع،3580 ، :08.
؛ )تر: نوران احمد( القاهرة: روافد للنشر التمثيلية الى الديمقراطية التشاركيةمن الديمقراطية محمد العجاتي واخرون، -3

 .58:،   3588والتوزيع، 
ان عاشور ، جامعة زيمذكرة الماستر "دور المجتمع المدني في تحقيق الديمقراطية التشاركية في الجزائر"، منير زيان،  -

 4الجلفة: كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، 3583، : 38.
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ممارسة السلطة الى المواطنين بإقحامهم و  اشراكهم في الحوار والنقاش العمومي واتخاذ القرار 
 1السياسي المترتب عن ذلك. 

 تعريف اجرائي : 

 اإلجراءاتانطالقا من التعريفات السابقة يمكن تعريط الديمقراطية التشاركية بأنها "جملة من 
المجتمع المدني والمواطن أساسا في صنع السياسات العامة  إشراكالتي تمكن من  لياتاآلو 

ذلك الى مراقبة تنفيذ المشاريع المحلية وتعيمها و  باإلضافةواتخاذ القرارات لصال  الشأن العام"، 
عبر التفاعل مع السلطات، بهدف توسيع دائرة المشاركة وإعطاء الفرصة لتعبير عن ارائه في 

 .2القرارات أو المشاريع المحلية

 الديمقراطية التشاركية و تمييزها عن الديمقراطية التمثيلية   ثالثا:

  بانتخابات منظمة  الديمقراطية التمثيلية صيغة لنظام حكم يتميز :من حيث حق االنتخا
واقتراح عام وبحرية الحق العام في الترش  للمناصب العامة وتشكيل روابط سياسية، نجد 
أن الديمقراطية التمثيلية تعني أنها الحكم بواسطة  مجموعات تفصل بينها وبين الناخب 

ة يعاب على الديمقراطية التمثيلي 3العادي ويخضع غالبا لهيمنة اهتمامات سياسية حزبية، 
انها  بعيدة عن المواطن، وذلك راجع على تفويض جماعة عن طريق ا نتخاب، ونجد لها 

حي  أنها  .بالممارسة السياسية  بالنظام ا نتخابي وحدود مرتبطة حدود منها تلك المرتبطة
 المنتخب. تساهم في التفريق الكلي والنهائي بين الناخب و

 عرف ا نتخاب لفترة زمنية معينة انه األسلوب الناجع لترسيخ :من حيث اتخاذ القرار
الديمقراطية إ  أن الوعود الكاذبة المقدمة من طرف المنتخبين بمجرد صعودهم إلى الحكم 

                                                
 .8، المرجع السابق ، األمين شريط -1
، جامعة محمد خيضر مذكرة ماستردور الديمقراطية التشاركية في تكريخ التنمية المحلية في الجزائر،، حجاز حسني -2

 .83،88، :3535اسية،بسكرة،كلية الحقوق و العلوم السياسية،قسم العلوم السي
،جانفي  85 ، العددالجزائرية لألمن والتنمية المجلةاليات الديمقراطية التشاركية في عمل اإلدارة المحلية، باديخ بن حدة، 

-.332 : ، 35803 
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حولته إلى نقمة، لهذا برزت محاو ت لتخطي الشكل الوهمي لخطابات المنتخبين من خالل 
قتضياتها  الخروج عن الموعد ا نتخابي الذي تجسيد الديمقراطية التشاركية والتي من م

لطالما اثار جملة من اإلشكا ت الديمقراطية التشاركية هي المجسيدة لحق المواطن في 
اتخاذ القرار و ما يميز الديمقراطية التشاركية هو ذلك التحول الذي يخضع له المواطن 

للنشا  العمومي على بصفته كناخب إلى مواطن شريك يحر  على مدى التنفيذ األحسن 
 1نحو يضمن الشفا ية والفعالية.

 الديمقراطية التشاركية و عالقتها باألنظمة المشابهة لها  رابعا:
  :الديمقراطية التشاركية والحكم الراشد 

عن البلدان األفريعية  8838رهر مفهوم الحكم الرشيد ألول مرة في تقرير البنك الدولي لعام 
منطقة أفريعيا جنوب الصحراء بأنها "وسيلة لممارسة السلطة في إدارة ،يعّرف البنك الدولي 

الموارد ا قتصادية". جمعية التنمية ، يعّرف السيد محمد السيد أحمد قاعدة العقل على أنها 
ا ،  ا مرسوميا أو محددي التعبير الذي أنتجه النظام دون تخطيط محدد سلفيا ، وليخ نظاميا محددي

 ي من نظام تحدده المعرفة السابقة من بين هذه التعريفات ، نجد أن هذا ينشأ من الضرورة بد
التعريط مناسب لعملنا البحثي بأن لحوم البالغين هي المسيطرة من قبل قادة سياسيين 

منتخبين وملتزمون بوضع إطار إداري ألفراد المجتمع بموافقتهم ومن خالل ينخرطون في 
 2يية حياتهم ورفاههم.القنوات السياسية لتعزيز تحسين نو 

يشترك الحكم الرشيد في مجموعة من األبعاد مع مفهوم الديمقراطية التشاركية بطريقة ما ، 
من خالل جملة في األساس ، يدور العمل العام حول إشراك المواطنين في مجال الحكومة ، 

ديمقراطية مع وضع المساءلة والشفا ية في ا عتبار العيم الجوهرية التي تعتمد عليها ال
التشاركية وقيادة الكبار وبالتالي فهي كذلك الديمقراطية التشاركية الجيدة هي عالقة وريفية 

                                                
 80،83:، المرجع السابق، نرادحميردةج-1
مجلة ،"السياسيةدور منظمات المجتمع المدني في تحقيق الحكم الرشيد في الجزائر " دراسة األحزاب عبد النورناجي، -2

 . 850 :  3، 3583العدد الثال ،  يفري ،أنفاسحقوقية
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مترابطة ، بعض المنظمات تربط المفهومين باعتبارهم يعبرون عن منطق وتصور ومراقبة 
 سياسية وشفا ية ومساءلة وتفعيل للمجتمع المدني. ا عتراف بالمواطنة وتجسيد مبادر حقوق 
اإلنسان وا ختالفات و ا ختالفات في أدوار الفاعلين السياسيون ، كل العيم تجد مكانها في 

 1الديمقراطية التشاركية والحكم الرشيد.

 :الديمقراطية التشاركية والتنمية السياسية 
يعّرفها أحمد وهبان بأنها عملية سياسية متعددة األغراض تسعى إلى ترسيخ فكرة المواطنة 

 وتحعيقها
التماسك ا جتماعي وا ستقرار، وزيادة مشاركة المواطنين في الحياة السياسية، وزيادة كفاءة 

 الحياة السياسية
توزيع الحكومة للعيمة المتاحة وإضفاء الشريية على السلطة  يما يتعلق بالفصل بين الورائو 

زين بالنظر إلى أن التشريعية والتنفيذية مع توضي  سبل تحقيق الرقابة المتبادلة بين الجها
الباح  بومدين تاشما يعتقد أن التنمية السياسية تتجسد في العديد من األهداف التي يسعى 

إليها ولتحقيق النظام السياسي فإن أبرزها الديمقراطية والمشاركة والمساواة والشريية 
 2وا ستقرار.

ن خالل الهياكل يتفق العديد من المفكرين على أن التنمية   يمكن أن تتحقق إ  م
 في الديمقراطية تإخذ في ا عتبار الشريية وا ستقرار.  المإسسية القائمة

إن نجاح التنمية يتعلق بالمشاركة، حي  أن نجاح تجربة النمو في أي بلد يرجع إلى 
إذا تجاهلت الدولة هذا العامل وركزت على عوامل أخرى ، األساسية  اعتمادها على العناصر

                                                
، العدد مجلة المفكر، دور الحكم الراشد في مكافحة الفساد اإلداري وتحقيق متطلبات الترشيدخيرة بن عبد العزيز، -1

 .835 :  ،3588الثامن،

 8،  352: دار الجامعة الجديدة للنشر ،   التخلف السياسي وغايات التنمية السياسية اإلساندريةأحمد وهبان، -2
،3555  ،:88 
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التطور ، أي وجود العنصر البشري ، والذي يزيد في العدد  بئيا ثابتيا على الناسفإنها ستخلق ع
 ويقلل في الكفاءة ، لكنه يفشل في تقديم المزيد من الجهد الخدمي للتنمية.

بما أن التنمية السياسية تتعلق بر "الشعب ولهم"، فهي تركز على زيادة المشاركة الشعبية في 
على جميع المستويات، حي  أن المشاركة المدنية هي عملية أساسية التنمية السياسية  العملية

ا بالرضا لدى المواطنين ألنهم يلعبون دوريا مهميا في اتخاذ  للتنمية السياسية إنه يخلق إحساسي
 1حل األزمات السياسية العديدة التي تواجه المجتمع. القرارات وتنفيذها، مما يساعد

  :الديمقراطية التشاركية والديمقراطية التشاورية والتداولية 
هناك تداخل كبير في استخدام الديمقراطية التداولية ومفاهيم الديمقراطية التداولية يتفق 
الباحثون مع المفهومين ألنهم أرهروا في دراستهم أن لديهم نفخ الد لة الصيغ الكالسيكية 

ماذج القائمة على العمل من العملية السياسية الحق في ا تصال للديمقراطية التداولية لتلك الن
والممارسة والمشاركة في العملية ، على أساس مبادر التماسك والتكامل والفعالية السياسة 

العامة ، ألن الديمقراطية التداولية تطم  إلى عالم من التفاعل السياسي الحر والمتجانخ  يه و 
 كل عام.السياسات مفهومة وواضحة بش

أما بالنسبة للديمقراطية التداولية ، فقد ذكر إميل دور كايم في إحدى دراساته ا جتمايية 
القليلة ركزت الديمقراطية على تحدي  ما أسماه "الجمهورية الجديدة" بد ي من دراسة المفاهيم 

 الشعبية.
 ي ا نتشار.و هو من دعاة الديمقراطية التداولية ، يعتمد على مفهوم الديمقراطية ف

وأوجه اختالف الديمقراطية التشاركية والتشاورية والتداولية، فإن األخيرتين تعرفان غموضا 
 على

المستوى ألمفاهيمي خصوصا ما يتعلق بالنقاش القائم بين حدود الفضاء العام والخا  ومن 
ية واليات تطبيقها، التشاورية والتداولية   توضحان كيط تتم العملية التشاورية  أو التداول ناحية

                                                
 3585،جوان  32، عدد التواصلمجلة  ، الحكم الراشد ومشكلة بناء قدرات اإلدارة المحلية في الجزائربومدين طاشمة، -1

 ،: 38. 
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لضرورة أن باإن الديمقراطية التشاورية صلحن في حعبة معينة عند المجتمعات القديمة ليخ 
المجتمعات الحديثة التي تتميز بشكل من التعقيد عكخ الديمقراطية التشاركية  تكون ناجحة في

 1التي تعرف تناغما بينا لمعنى التجريدي والوجود اإلمبريقي.
 لتشاركية والديمقراطية المحلية:الديمقراطية ا 

نعني بالديمقراطية المحلية أنها الحكم الذاتي للمدن والبلديات والقرى واألحياء بوسائل 
 ديمقراطية ،

تعتبر الديمقراطية المحلة غالبا أداة لتسهيل المشاركة العامة وتحسين تقديم الخدمات وتقوية 
 لدول.وصنع حد للتهميش وتحسن التنمية ي ا المجتمعات

 ترتكز الديمقراطية الحعيعية على افتراض مفاده أن الديمقراطية الحعيعية   تص  إ  إذا نبعت
صلب المجتمعات وتالءمت مع قيمها ومبادئها وثقافتها، يقوم المستوى المحلي في هذا  من

المجال بإعطاء أهمية كبرى في صلب عمليات اإلصالح الديمقراطي لما له من تاثير على 
ات الحياة اليومية للفرد، ترتكز الديمقراطية المحلية على مقاربة المسائل الالمركزية، مجري

البناء الديمقراطي وعليه نخلص إلى ذلك التقاطع بين  وأهميتها ودورها في استكمال عملية
كونهما يعتبران أحد أعمدة المواطنة  الديمقراطية التشاركية والديمقراطية المحلية من خالل

أنهما تساعدان على  المحلي حجر األساس لفكرة المواطنة، كما المجتمععتبار مشاركة با
 . تعزيز الثقافة السياسية للمواطن نجد ا ختالف بينهما يكمن في أن الديمقراطية

المحلية تركز على المستوى فقط إنما الديمقراطية التشاركية أشمل منها، باعتمادها على عدة 
 2اعلها ابتداء من المستوى المحلي إلى المستوى المركزي.مستويات في نشا  فو 

 
 

                                                
، الواقع واليات التفعيل 3582- 8838الديمقراطية التشاركية في رل اإلصالحات السياسية في الجزائر بوجالل ،عمر -1

قسم العلوم السياسية والعالقات  كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية ،: 58،جامعة الجزائرالماجستير رسالة
 .20:،  3582/3580الدولية

  .8 :،  3580، الكراسة األساسية لبناء الدستور، جويلية الديمقراطية المحليةالمإسسة الدولية للديمقراطية وا نتخابات، -2
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 المطلب الثاني: مبادر و شرو  الديمقراطية التشاركية 
مبادئها اوال:   

 تقوم الديمقراطية التشاركية على مجموعة من المبادر األساسية، منها:
  العالمية لحقوق اإلنسان.ضرورة إقامة دولة تإمن بالحق في الديمقراطية التي مصدرها الفلسفة 
  ضرورة تطوير وبناء دولة الحق والقانون التي تجعل اإلنسان وحاجاته األساسية هي غاية الحكم

 والعدالة.
 .تطوير مفهوم الشفا ية المرتبطة بالتعددية الحزبية وحرية الصحافة 
 طة التنفيذيةالعمل بمبدأ جعل المسائلة القانونية والمإسساتية مرتبطة باألساس بتقييم السل 
 .والهيئات التي تسند اليها اتخاذ القرارات المحلية بما يخدم حاجيات وانشغا ت المواطنين 
 .جعل المجتمع المدني حلقة ا تصال األولى بين المواطنين والنظام السياسي 

 وهناك من يحصر المبادر العامة للديمقراطية التشاركية في المبادر التالية:
  حرية الرأي والوصول إلى المعلومة.الحق في التعبير و 
 .تطبيق مبدأ المشاركة الشاملة لجميع فئات المجتمع دون إقصاء 
 .تقنين أدوات واليات المشاركة إلرساء مقاربة تشاركية تفاعلية مع جميع الفئات المشاركة 
  ضمان مشاركة فعالة وحعيعية في كامل مراحل صنع القرار بدية من مرحلة اإلنجاز وصو 
 التنفيذ )تحديد الحاجيات، التخطيط، التنفيذ، التقييم(. إلى 
 نشر ثقافة وقيم المواطنة وما تتضمنه من واجبات وحقوق إزاء الدولة وإزاء المجتمع حتى 

 تطغى المصلحة الخاصة على المصلحة العامة.
 
 ضرورة اعتماد اليات لتعيم مدى نجاح المقاربة التشاركية على المستوى المحلي بهدف 
 .تطويرها من خالل ا عتماد على مإشرات ومقاييخ التقييم الكمي والكيفي 
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ومن خالل عرض هذه المبادر تكون الديمقراطية التشاركية قد وضعت نموذجا للعمل 
التشاركي وتنطلق من عمل مكمل لديمقراطية النيابية أو التمثيلية، نظرا للعجز الذي 

 1ا قتصادية وا جتمايية.أصبحت تتسم به جميع المجا ت السياسية و 
 شروطها  ثانيا :

ان تطبيق الديمقراطية التشاركية في نظام معين أو مجتمع ما   بد من ضرورة توفر 
من الشرو  والتي تمكن من بناء أرضية صالحة لتحقيق اهداف الديمقراطية  مجموعة

 التشاركية، و من تلك الشرو  نذكر:
  ومستقل في التمثيل، بحي  ان مإسسات وجود مجتمع مدني مهيكل ومنظم

 المجتمع المدني
  تكتسب قوتها كونها مجموعة مإسسات مستقلة تستطيع إيجاد مناخ لتعاون

والمشاركة بفعالية من خالل األدوار التي يإديها في إطار الواقع المحلي 
 2والمجتمعي.

 إون العالم المستقل والمتنوع للمواطنين حتى يمكنهم من ا طالع على الش
 العمومية ويسم  لهم بتكوين اراء حول القضايا المطروحة.

  توفير وسائل اتصال دائمة وفعالة تمكنهم من المشاركة وإيصال اآلراء، الى
جانب الوسائل المكتوبة األخرى كإشهار المداو ت وقرارات  البلدية لتمكين 

 المواطنين من حق ا طالع  والحصول على المعلومة.
  ني يرتكز على ضرورة اشراك المواطنين في المناقشة واتخاذ وضع إطار قانو

 القرارات وذلك عن طريق:

                                                
 3582، 53، الجزائر: العدد ةكاديميال مجلة ال"،الديمقراطية التشاركية ومنطق حقوق اإلنسان،" محمد سمير يياد -1

 ،:28. 
 المرجع نفسه. -2
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  إلزامية الهيئات المنتخبة باألخذ بعين ا عتبار اراء واقتراحات المواطنين، وفي
إمكانية ذلك يجب تبرير وتعليل رفضها حتى يكون للمشاركة أثر  حالة عدم
 فعال.

  مستوى تنفيذ القرارات باإلضافة الى مراقبةتنويع طرق الرقابة الشعبية على 
المشاريع التي تصدر عن المجالخ المنتخبة المحلية في إطار تسيير الشأن 

 المحلي.
 .إلزامية أن تكون القرارات الجماعات المحلية محل حوار ونقاش عام مسبق 
  ومن خالل ما سبق ذكره يتض  بأن شرو  قيام الديمقراطية التشاركية تمثل

 األساسالحجر 
  ا نطالق مقاربة تشاركيه فعليه، حي  تكون المشاركة من القاعدة تطبيقا لمبدأ

"صناعة القرار من طرف الشعب" وذلك في إطار مشاركة المواطن في تسيير 
 1الشأن المحلي.

 اهداف المرجوة منها  ثالثا:
 من تلك ا هداف نذكر مايلي : 

  المحلية فهدفها متعلق بتحسين فعالية مسارات الهدف األول يتمثل في تحسين إدارة الشإون
اتخاذ القرار، ومنع النزاعات والصراعات، وتحقيق أقصى قدر م العقالنية في الحلول 

 المقترحة.
  الهدف الثاني المتمثل في أنها تإدي إلى تحسين التماسك ا جتماعي وإعادة نسج الروابط

دلة بين المواطنين والمنتخبين والحد من ا جتمايية كما أنها تسم  باستعادة الثقة المتبا
 .ا نطواء

 .الهدف الثال  جاءت لسد ثغرات الديمقراطية التمثيلية ومحاولة إصالحها 
 1الهدف الرابع وهو الوصول لمواطنة الحعيقة وا يجابية من خالل ا نخرا  والمشاركة 

                                                

 .85 ، 38 :،  سابقالرجع الماألمين شريط،  -1
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 هداف  يما يلي:ا هم ولتحقيق مشاركة المواطنين في تسيير الشأن المحلي يمكن استعراض أ 

 تهدف الى تحسين إدارة الشإون المحلية انطالقا من المبدأ القائل اإلدارة األفضل هي إدارة 
 أقرب وإدارة مع لتحقيق فعالية اتخاذ القرار ومنع النزاعات في الحلول المقترحة.

  من خالل تإدي الديمقراطية التشاركية الى ترشيد وعقلنه السياسات وعمل اإلدارة المحلية
سياساتها وبرامجها بحي  تجعلها تتخلى عن بعض اإلجراءات التقليدية وذلك بسبب  تعديل

 مشاركة المواطنين ومتابعتهم للخطوات المنتهجة في سير البرامج.
  السهولة في تنفيذ القرارات واختيار المشاريع التنموية المحلية ألن المواطنين هم من شاركوا

 هذه العملية. في
 لديمقراطية التشاركية الى إعادة الثقة بين السكان أي بين المواطنين والمسإولين منتهدف ا 

 خالل فت  قنوات ا تصال والحوار المباشر بينهم وإشراكهم في التسيير المحلي.
 تسم  الديمقراطية التشاركية بمساعدة إفراد المجتمع في تحقيق أهدافهم وتزيد من قدرة الفرد 

 كل المجتمع والوصول الى حلول توافعية.على التعامل مع مشا
  الشعور بالمسإولية اتجاه خاللتهدف الديمقراطية التشاركية الى تعميق مفهوم المواطنة من 

 وطنه وتمكينه من مشاركته في فعاليات الحياة السياسية.
الذي يعبر  يه المواطن عن ارادته  طاراإلوفي هذا السياق تعتبر الديمقراطية التشاركية 

 2تقديممقترحاته باإلضافة إلى مراقبته ومتابعته وتعيمه للبرامج والمشاريع التنموية المحليةو 

 تجسيد الديمقراطية التشاركية آليات: دعائم و الثالثالمطلب 

 اوال: دعائم تفعيل الديمقراطية التشاركية

 التالي:يمكن تلخيصها الى أربع درجات محددة بحسب أهميتها بشكل تصاعدي على النحو 

 المعلومة :
                                                                                                                                                       

 3583، تونخ تقرير الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي،( DRI)تونخ المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية -1
  ،:85. 

 .850،  3588،أفريل  58، الجزائر، العددمجلة القانون الديمقراطية التشاركية"،"عبد المجيد براب ،  -2
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 حي  تضع اإلدارة بشكل مسبق تحت تصرف المواطنين بصورة مباشرة لتسهيل أطالعهم على
 المعلومات التي تهمهم، ولكي تكون المعلومات نافعة وفعالة يجب أن تتمحور حول مستلزمات

 1التنمية.

 ا ستشارة:

اذ القرار من دون أن تكون تطلب اإلدارة أري المواطنين الذين يبدون اهتماما بمسألة اتخ
 مرغمةعلى التقيد بها، ويعتمد اتساق ا ستشارة بنسبة عالية على نويية المعلومة المسبقة.

 التشاور:

 تقترح اإلدارة إطالق حوار مع المواطنين وهي ملزمة باعتماد نتائجه عند اتخاذ القرارات و يمكن
 ل.اعتبار التشاور كالتوفيق بين المصال  المتضاربة مثا

 التعاون:

التعاون  تطلب اإلدارة مشاركة المواطنين أنفسهم في عملية اتخاذ القرار ومن اجل التوصل الى 
 أن عالقة متينة مع المواطنين رارفعلى صانعي الق

 ثانيا : اليات تجسيد الديمقراطية التشاركية

 ا ستفتاء الشعبي: .8
المستوى المحلي في  ما يتميز به ا ستفتاء الشعبي أنه يضمن حق مشاركة المواطنين على 

القرار، إ  أنه  إبداء أصواتهم دون تمييز األمر الذي يضمن مشاركة واسعة في صناعة واتخاذ
التنظيمية، األمر الذي  يعاب على ا ستفتاء الشعبي كونه مكلفا جدا لإلدارة المحلية من الناحية

غرار تعديل الدستور هذا  درا ويتم تفعيله خاصة في القضايا المصيرية علىʭيجعل اللجوء إليه 
واسعا للتفاعل لكون المواطن  من جهة، ومن جهة أخرى فإن ا ستفتاء الشعبي   يتي  هامشا

                                                
 .23:،  مرجع سابقالمحمد سمير يياد،  -1
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لموضوع ا ستفتاء دون أن تكون  في هذه الصورة يكتفي باإلد ء بصوته إما بالقبول أو بالرفض
 1.تغييرات ولو كانت بسيطة ه القدرة علي تقديم مقترحات أو تعديالت أو حتىل

 المبادرة الشعبية:  .3
إلى مرحلة  هي الية اقتراح وتغيير متاحة ألي مواطن يستطيع من خاللها إيصال مقترحة

اآللية من  ا ستفتاء من خالل جمع عدد معين من التوقعات المإيدة لمقترح معين، ونعتبر هذه
تضمن  اآلليات التي تكرس الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي، ليخ لكونهاأهم 

المواطنين  مشاركة شعبية واسعة فحسب، بل ألنها تكرس وتعمل على تفعيل روح المبادرة لدى
خاصة  الذين يتعودون على عرض المسائل التي يرونها مهمة بالنسبة لهم على التصويت

 2تماما لدى األحزاب السياسية والمسإولين.المسائل التي   تجد اه

 تقديم العرائض: .8
عرض مشروع أو  هي الية تسم  ألي مواطن تقديم عريضة إلى السلطات المختصة، من أجل 

الملكي البريطاني في  تعديل أو اقتراح قانون أو أي مبادرة أخرى. وهي تقنية قديمة عرفها لنظام
ألي فرد من عرض  يم العرائض للملك بما يمكن.حي  أقر الميثاق األعظم حق تقد 8380

 مظلمته الشخصية في ديوان الملك دون أن يعترض له أحد.

 الميزانية التشاركية: .2
ت الحديثة في تسيير الشأن العام،تجسيدا للديمقراطية ʪتعتبر الميزانية التشاركية من أهم المقار 

من خالل تقاسم  في الميزانية، وذلك التشاركية، والتي تقوم على المشاركة الفعلية للمواطنين
المجتمع بطرق  سلطة مراقبة القرارات المتعلقة بموارد الميزانية أو من خالل تشاور اإلدارة مع

ت نامختلفة  يما يخص محتوى الميزانية.تشير هذه األخيرة إلى مشاركة المواطنين في المواز 
يل سياسات اإلنفاق كمدخل للمشاركة المدني في تحل العامة، بما في ذلك اليات تدخل المجتمع

                                                
 .80، :المرجع نفسه-1

 .23:لمرجع نفسه،   ا-2
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في النقاش العام حول استخدام الموارد العامة،والتي تكون عادة عل المستوى المحليتعتبر هذه 
اآللية أحد أفضل وأهم ممارسات الحكومة التشاركية نظرا ألثرها على واقع المواطنين  سيما 

 1بشكل مباشر.على المستوى المحلي وتحفيز مشاركتهم في الشإون العامة 

 مجالخ الشباب: .0
والمستوى  توجد في العديد من دول العالم هذه المجالخ على مستوى المدن والمحافظات 

الوطني أيضا ،وبما أن المجتمع يحتوي على نسبة كبيرة من الشباب فإن هذه المجالخ  تضم 
 تهذه الفئة للتواصل  يما بينها لتمكين وتفعيل دور الشباب في مختلو القطاعا

 النقاش العام: .2
هو الية من اليات الديمقراطية التشاركية معمول به في معظم دول العالم به،وتعني به فت   

نقاش عام حول موضوعات محلية أو جهوية أو وطنية حي  يتم  يه رصد اراء المواطن بشأن 
 فعالية سياسية أو برامج معين وإشراكهم في السياسات العامة.

 ترنت: الشبكات المحلية لإلن .0
متوفرة عموما في األحياء  فهي وسيلة حوار دائم بين المواطنين وتعرض كل أنشطتها نجدها

 2وتجمع بين السكان والمصال  العامة والمواقو

 

 

 

 

                                                
جامعة ،تيا، مجلة الحقوق والحر دور الديمقراطية التشاركية في تحقيق التنمية المحلية في الجزائر، سميةبهلو، بوبكر قارس -1

 .820:، 3،3588، العدد0بسكرة، المجلد–محمد خيضر 
، الديمقراطية التشاركية كمقاربة لتفعيل دور الجماعات اإلقليمية في تدبير الشأن البيئي العموميليلى لعجال،  -2

 .822:،   3535،جانفي  58العدد   ، 0، المجلد المجلةالجزائرية لألمن اإلنساني
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 المبحث الثاني : االطار المفاهيمي للتنمية المحلية

 المطلب االول : مفهوم التنمية المحلية

 تعريط التنمية  اوال:

 النمو والزيادة أي ارتفاع الشيء من مكان إلى مكان أعلى، وفي جانب المال تعنيلغة: هي  -
 الزيادة والكثرة.

 Développe(مشتق من الفعل)Developpementمصطل  التنمية في اللغة اإلنجليزية )
To إلى التغيير الجذري في  اإلنجليزية( بمعنى يوسع وينمي ويدل مصطل  التنمية في اللغة

ائم واستبداله بنظام أخر أكثر كفاءة وقدرة على تحقيق األهداف وفق رؤية المخطط الق النظام
 1ا قتصادي.

اصطالحا: ويقصد بالتنمية هي العملية التي بمقتضاها يحدل ا نتقال من حالة التخلو الى  -
 2التقدم ويصاحب ذلك العديد من التغيرات الجذرية والجوهرية في هيكل النظام .

 التنمية بأنها " العمليات التي يمكن بها توحيد جهود 8802عرفت األمم المتحدة عام  
المواطنين والحكومة لتحسين األحول ا قتصادية وا جتمايية والثقا ية في المجتمعات 

 3المحلية".

تعريط أخر ضمن إعالن الحق في التنمية، حي   8832لهذا أقرت نفخ المإسسة عام  
بأنها عملية متكاملة ذات أبعاد اقتصادية وثقا ية واجتمايية وسياسية، تهدف الى التنمية " عرفت
 التحسن المتواصل لرفاهية كل أفراد المجتمع." تحقيق

 
                                                

 ، عمان: دار صفاءنسقها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسهاي مة فاالتنمية المستدعثمان محمد عليم و ماجدة أبو زنط، -1
 .38، :3550للنشر،

 .838، 3550داروائلللنشر،:عمان،التنميةاالقتصاديةنظرياتوسياساتوموضوعاتمدحتالقريشي،-2
 .882 :،  3558؛ لبنان: دار المنهل، التخلف والتنميةإبراهيم مشورب، -3
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 تعريط التنمية المحلية ثانيا:

" بأنها تنمية منطقة جغرا ية ذات حدود تحتوي على موارداقتصادية Jean Brunoعرف المفكر
 أجل تلبية حاجيات المواطنين" .وبشرية واجتمايية من 

تعريط األمم المتحدة لتنمية المحلية: "بأنها مجموعة المداخيل واألساليب الفنية التي تعتمد  -
المجتمعات المحلية بشكل يوجه محليا لمحاولة استشارة المبادرة والعيادة في المجتمع  على

 المحلي،باعتبارها األداة الرئيسية إحدال التغيير".
 جاء في تعريط هيئة األمم المتحدة برأن التنمية المحلية هي العمليات التي 8802سنة وفي  

 يمكن بها توحيد جهود المواطنين والحكومة بهدف تحسين األوضاع ا قتصادية وا جتمايية في
 المجتمع المحلي لتحسين الظروف المعيشة للمواطن .

هي دور السياسات والبرامج الحكومية التي يعرف الدكتور أحمد رشيد بأن التنمية المحلية  - 
وفق توجهات عامة إحدال تغيير مقصود ومرغوب  يه على المستوى المحلي، تهدف الى  تتم
 مستوى المعيشة في تلك المجتمعات من خالل تحسين نظام توزيع الدخل. رفع

 ية تعبر عنتعرف التنمية المحلية بأنها عملية التغيير التي تتم في إطار سياسة عامة محل
 احتياجات المجتمع المحلي،وذلك من خالل العيادات المحلية القادرة على استخدام واستغالل

 من الدعم المادي والمعنوي القومي وا ستفادةالموارد المحلية وإقناع المواطن بالمشاركة الشعبية 
 1وصو  الى رفع مستوى المعيشة لكل أفراد المجتمع .

يمكن من والبرامج،يمكن القول أنها مجموعة من الخطط  المحلية،كتعريط إجرائي للتنمية 
خاللها توحيد جهود المواطنين المحليين والهيئات الحكومية الرسمية إلحدال التغيير الهياكل 
 ا قتصادية وا جتمايية والثقا ية والسياسية التي تهدف إلى تحسين رروف المعيشة ورضاها

 المواطنين على المستوى المحلي. متطلبات
                                                

،اإلسكندرية: أسس نظرية ونماذج تطبيقيةاالتجاهات التنموية في ممارسة الخدمة االجتماعية: محمد عبد الفتاح محمد، -1
 .83:،   3553المكتب الجامعي الحدي ، 
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 اهداف التنمية المحلية ثالثا:

باإلضافة إلى تحقيق العدالة  تختلو أهداف التنمية المحلية عن األهداف الوطنية الشاملة
التواصل ا جتماعي من خالل  وتحقيق الرفاه المتوازن لجميع األفراد والجماعات في أي مجتمع

أهداف التنمية هي كما  ع المستويات وجميع الفئات ، في حينتلبية جميع ا حتياجات على جمي
 يلي:

 محلي. ارتفاع معدل النمو ا قتصادي من خالل زيادة المشاريع ا قتصادية 
 برامج المحلية و  القضاء على الفقر والتخلو بجميع أشكاله من خالل توفير فر  العمل

 للحد من البطالة وزيادة القوة الشرائية للمواطنين.
  التوسع في المرافق العامة وخاصة المنشآت التعليمية في المدن والتجمعات السكانية

 وهدمهامعزولة عن المناطق النائية ، وا نفتاح التدريجي والتحضر.
  تغطية جميع مناطق الدولة بمشاريع تنموية لضمان تحقيق العدالة في تلك المناطق

 1.منطقة العاصمة أو مركز السكان وليخ
  التعاون والمشاركة النشطة بين السكان والسلطات المحلية ، مما يساهم في انتقال تعزيز

 من حالة الالمبا ة إلى حالة المسإولية والمشاركة الفعالة. المجتمع
 .إدخال واستخدام الوسائل التقنية الحديثة في مختلو المجا ت مثل اإلنتاج أو الخدمة 
  العدالة بين أفراد المجتمع وإتاحة الفر  لكافة توفير األمن والرقابة وتحقيق مبادر

 الفئات
  إثبات وجودهم من خالل تحفيزهم على العمل وزيادة اإلنتاج وبالتالي دعم ا قتصاد

 2المحلية والوطنية.
 نذكر منها :  أخرى  أهدافو هناك 

                                                
 .88:المرجع نفسه، -1
السياسية، قسم  كلية الحقوق والعلوم، جامعة قالمة : مذكرة ماستر،" إدارة التنمية المحلية في الجزائر"،عبد الناصر بوعروري -2

 32.-32،   3580، العلوم السياسية
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 الفئة األولى: أهداف اجتمايية.

هداف ا جتمايية للتنمية المحلية في يمكن تلخيص هذه األهداف في فكرة أساسية:تنعكخ األ 
التفاعل بين األجهزة المركزية والوزارات  الجمهور ، باإلضافة إلى التخفيط من اثار العزلة عن 

النهوض بالمجتمعات المحلية والعمل على  هذه المناطق وتحسين الظروف المعيشية وتحعيقها
 والمنطقة. تحسين الظروف المإثرة على جميع القطاعات

 فئة الثانية: أهداف اقتصادية.ال

تركز هذه األهداف على هدف رئيسي واحد أ  وهو التنمية المحلية من الناحية ا قتصادية  
بناء اقتصاد محلي متعدد األطراف منفت  ، باإلضافة إلى زيادة النمو  التي تهدف إليه

 ستثمار بتشجيع النشا اإلنتاج ورفع مستويات الدخل ودخل الفرد وتفعيل ا  ا قتصادي وزيادة
 ا قتصاد ، الذي يهدف إلى رفاهية جميع أفراد المجتمع.

 الصنو الثال : األهداف البيئية.

 إن هدف التنمية المحلية على الصعيد البيئي هو حماية الموارد الطبيعية وا ستخدام األمثل 
 ها ضمن أولويات التنميةلألراضي الزرايية والموارد المائية، حي  تندرج البيئة ومتطلبات حمايت

 1المحلية فهي تسعى الى نظام الحماية الكافي للطبيعة.

 مقومات و مبادر التنمية المحلية الثاني:المطلب 

 مقومات التنمية المحلية اوال:

 ( المقومات المالية:8

الشق المالي عامل مهم في تحقيق التنمية المحلية ومن ثم نجاح المجموعةيعتبر أداء  
الحكومات المحلية مع بذل العناية الواجبة ،  سيما في مجال التنمية ، مإشريا مهميا لرضا 

                                                

 .88:،  0358، ؛ عمان: دار الصفاء لنشر والتوزيع"التنمية المحلية "ممارسات وفاعلون "فإاد غضبان، -1
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من حي  تقديم الخدمات ، هذا الجانب هنا يعتمد على حجم مواردها المالية بشكل  المواطنين
زادت مصادر التمويل المتاحة للسلطات المحلية ، زادت قدرتها على تسريع وتيرة  كلما طبيعي

التنمية ،مزيد من التوسع في إنشاء مرافق التنمية األخرى دون اللجوء إلى السلطات المركزية 
اإلعانات المالية إلى جانب التخطيط المالي الجيد تساعد على المرورتوفير  للحصول عليها

 1ء وتحليل مالي سليم وميزانية محلية دقيقة.نظام محاسبة كط

 ( المقومات البشرية: 3

العامل البشري من أهم العوامل في عملية اإلنتاج ومورد وعامل   غنى عنه.في نجاح التنمية  
المحلية ، فإن العامل البشري هو العامل الذي يأخذ في ا عتبار ا ستخدام األمثل للموارد 

ا من التخطيط والتنفيذ والتقييم تستخدم كمحرك  المتاحة رئيسي لتطوير إدارة المشاريع ، بدءي
 الحل المناسب في الوقت المناسب. وا قتراح

 (المقومات التنظيمية )اإلدارية(: 8

تنظيم الشإون المحلية  تتطلب التنمية المحلية الناجحة وجود إدارة محلية إلدارة المرافق 
نظام موحد ومفتوح، باإلضافة إلى  تويات التنمية في إطاروالشإون المحلية بحي  تربط بين مس

 توفير إطار تشريعي مناسب لتعزيز جهود التنمية.

تتمثل المكونات التنظيمية في وجود نظام الوحدات المحلية بجانب إدارة مركزية تتعلق  
 عبء عمل مورفي القطاع المركزي وتركيزهم على المهام اإلدارية المهمة ، من بالتخفيط
باستخدام طرق إدارة مختلفة ، مع مراعاة جميع الظروف والعوامل والخصائص المحلية ،  خالله

 . 2تحسين كفاءة العمل

 

                                                
 .32-32 :،  المرجع السابقعبد الناصر بوعروري، -1
 .88:،  المرجع السابقفإاد غضبان،  -2
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 مبادر التنمية المحلية ثانيا :

 :إشراك أفراد المجتمع المحلي 
هذا يتطلب رفع  و تعد مشاركة أفراد المجتمع المحلي في التنمية المحلية من أهم مبادر التنمية 

الظروف  مستوى الوعي بين أفراد المجتمع المحلي وتوعيتهم بضرورة بذل جهود للتحسين
يتم تحقيق  ا قتصادية وا جتمايية ، ومن خالل المشاركة الفعلية للمواطنين في عملية التنمية

األهداف المرجوة للتنمية المحلية على أفضل وجه نتيجة لمعتقدات الفرد ومعتقداته حول 
 ثم فإنه يإدي إلى اتجاه إيجابي في مشاريع التنمية.التغييرومن 

التي يجب  وعليه فإن مشاركة أفراد المجتمع في إحدال التنمية المحلية يشكل القاعدة األساسية
األفراد  أن تبنى عليها جميع الخطط والبرامج والسياسات التنموية للقضاء على ضعو استجابة

 للمشاريع التنمية المحلية .

 هود التنموية مع الحاجات األساسية في المجتمع: توافق الج 
 حي  يجب أن تكون األولوية للمشاريع التي تهم األفراد  مباشرة وتعمل على تلبية حاجاتهم 

المستعجلة، كون إشباع الحاجات يزيد من ثقة األفراد  ويحفزهم أكثر للتعاون والعمل من أجل 
يتض  بأن كسب ثقة المواطن من خالل توافق جهود المشاريع والبرامج التنموية.وبالتالي  إنجاح

 1للمجتمع يشكل مبدأ جوهري في العملية التنموية. التنمية مع الحاجات األساسية
 :تكامل المشاريع والخطط التنموية 

يعني ذلك أن ال تنفصل المشكالت ا جتمايية وا قتصادية عن بعضها البعض، ويعني هذا  
طط على القضاء على كل المشاكل التي يعني منها المجتمع في أن تعمل هذه المشروعات والخ

 شتى المجا ت في إطار خطة شاملة ومتكاملة .
 .ا عتماد على الموارد المحلية المتاحة 

                                                
 المرجع نفسه.-1
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يقصد بالموارد المحلية المتاحة، وهي كل الموارد الطبيعية أو الطاقات البشرية المتوفرة  
قاعدة ذات نفع اقتصادي كبير في التنمية المحلية،  يالمجتمع المحلي حي  تعد هذه الطاقات 

تعمل على تقليل التكاليط وحسن سير المشاريع، وبالتالي تبرز هذه الفائدة أكثر في  نهاأل
 1التخطيط والتنفيذ.

 .ضرورة مساعدة الجهات الحكومية في العمل التنموي 
ع فقط وإنما يجب ا ستفادة تح  هذه القاعدة على عدم ا كتفاء بالموارد المحلية في المجتم 

من التشجيع الحكومي سواء التشجيع المادي أو في مجال لخبرة الفنية والتقنية عند التخطيط أو 
تنفيذ المشاريع التنموية، وذلك من خالل إ عداد الفنيين وتدبير النفقات وتوفير األجهزة 

لية تغطيتها، حي  وإن كان الحديثة.باإلضافة إلى توفير األمور التي يصعب على الموارد المح
توريط الموارد المحلية المتاحة مهما فإنها تبقى دائما بحاجة لدعم السلطات العمومية من أجل 

 تفعيل التنمية المحلية.
 .اإلسراع بالنتائج المادية الملموسة 

ى وفقا لهذه القاعدة نجد أن بعض القائمين على ميادين التنمية المحلية يرون ضرورة التركيزعل 
خدمات سريعة النتائج، كالخدمات الطبية والصحية والمشاريع ا قتصادية ذات العائد 

السريع،التي تلبي حاجات ضرورية بالنسبة للمواطن المحلي، وفي المقابل ا بتعاد قدر اإلمكان 
 يالمراحل األولى من التنمية المحلية عن المشاريع طويلة المدى ذات التكلفة الكبيرة والمدى 

 2منيالطويل .الز 

 

 

                                                
 .88:،  المرجع السابقفإاد غضبان، -1
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 المطلب الثال : عالقة الديمقراطية التشاركية بالتنمية المحلية 

إن دور الديمقراطيةالتشاركية في التنميةالمحلية   يمكن النظر إليه من زاوية أنها مجرد 
أداة فقط، بل هي أيضا عنصر حاسم للتأكيد على عمليةتنموية فعالة، ومشاركة الناس على 

واإلقليمي والوطني يعني انطالق التنمية من القاعدة تجاه رأس الهرم، أي المستوى المحلي 
التنمية من أسفل، فالمشاركة تعمل على ربط جهود األفراد المحليين بمساعدة الحكومة المركزية 

 مما  يجعلها من أهم دعائم نجاح الخطط والسياسياتالتنموية في المجتمع المحلي.

شاركية في التنميةالمحلية، في كونها تعمل على تناسب و تتجلى أهميةالديمقراطيةالت
الخدمات التي تقدمها للسكان المحليين مع احتياجاتهم التي حددوها بأنفسهم، كما أنها تتي  
الفرصة لمختلو فئات المجتمع للمساهمة والعيام بدور إيجابي في مساندة وتنفيذ وتتبع سير 

ضافة الى ترشيدتوزيع الخدمات بين مختلو تلك المشروعات التنموية التي تمخ مجتمعهم، إ
 الفئاتوالمستويات في المجتمع.

كما تعمل المشاركة على زيادة تماسك أفراد المجتمع وتدييم جوانب التعاون بينهموبين  
الحكومة، من خالل إتاحة الفرصة للممارسة الديموقراطية، من خالل تكريسأسلوب اإلدارة 

تلك األهداف ذات الطابع السياسي ا جتماعي، هناك جملة أخرى باإلضافة إلى  ،الالمركزية
من أهداف المشاركة ذات الطابع ا قتصادي تتمثل في تقليل التكلفة وتخفيط األيباء على 

 1الحكومة من خالل ا ستغالل األمثل للموارد المحلية في المجتمع. 

مل على تدريب األفراد وللمشاركة أيضا أهداف على المستوى األخالقي للفرد، فهي تع
على تحمل المسإولية وتدعم شعورهم بالواجب، وتزيد من الوعي ا جتماعي، مما يإدي إلى 
تغذية المشاركة ومساعدتها على ا متداد الرأسي واألفقي، وتعو د األفراد الحر  على المال 

                                                
 388:  ،3555. اإلسكندرية: المكتبة الجامعية، المعاصرةتنمية المجتمع المحلي، االتجاهات أحمد مصطفي خاطر، -1
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مستوى المحلي من خالل  تضافر الجهود المحليةوالحكومية، لتحقيق األهداف التنموية على ال
 1والوطني.

 وعموما فإن المشاركة الشعبية في التنميةالمحلية تعمل على تحقيق األهداف التالية: 

 :حي  تعمل المشاركة على ترشيد القرارات وترتيباألولويات حسب  تقليل التكلفة
 حاجاتالسكان، مما يحقق كفاءة ا ستخدام األمثل للموارد المحلية المتاحة.

  حي  أن المشاركة وسيلةلتقريب حاجات  التأييدالجماهيري والشعبي للمشروعات:ضمان
السكان ومطالبهم مع واقع الموارد المحلية المتاحة، مما يحقق رضا السكان المحليينودعمهم 

 للمشروعات التنموية.
 :ففي حال غياب المشاركة فإن  توجيه الموارد المحلية نحو المشروعات اإلنتاجية

شعبية تتجه نحو الحاجات المادية أو ا ستهالكية، و  تتفهم أهمية المشروعات الضغو  ال
اإلنتاجيةالتنموية المستقلة، لذلك فإن مشاركة المواطنين تعمل على توجيه الموارد المحلية نحو 
المشروعات اإلنتاجية بد  من الحاجات ا ستهالكية، بما ينعكسإيجابا على حياةالمشاركين في 

 2الزمني المتوسط والبعيد.المستوى 
 
 :وهذا من خالل: تحقيقالفاعلية للمشروعات 
 توفيربياناتحعيعية على واقع المجتمعات المحلية. -

 إقامة نسق من العالقات السليمة، يراييعيم وعادات المجتمع. -

 ضمان التكامل والتعاون المشترك بينمستوياتالتنميةالوطنيةوالمحلية. -

                                                
 اإلسكندرية: المكتب الجامعي الحدي ، ،التنمية والمجتمع، مدخل نظري لدراسة المجتمعات المحليةمنال طلعت محمود، -1

3558  ،: 320 
 .388، المرجع السابق، :أحمد مصطفي خاطر-2
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 حي  أصبحت المشاركة مطلب  للمساعدات االجتماعية: تحقيقالتوظيف المثل
الهيئاتالدولية لضمان ا ستخدام األمثل للمساعدات وتوجيهها لصال  الجماهير، مما يشكلتحديا 

 للحكومات نحو تعزيز المشاركة الشعبيةلتلبية مطالب المنظمات الدولية.
 :لمشاركة على تحديد تعمل ا تحديد المشاَلت والحاجات الحقيقية للساان المحليين

 1المشكالت والحاجات للسكان المحليين فعليا، ومن ثم تحقيق إدارة كفيء للموارد المحلية
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تبني الديمقراطية التشاركية وقضايا التنمية المحلية في الجزائر زيادة التركيز على إشراك أكبر 
والجهود المبذولة لبناء العالقات يهدف التعاون بين عدد من المشاركين في التنمية المحلية 

المإسسات الرسمية وغير الرسمية على المستوى المحلي إلى دمج المواطنين في الحياة 
المشاركة السياسية في صنع القرار وتنفيذ البرامج ومتابعة مشاريع التنمية المحلية. لقد تبنت 

ية التشاركية بسبب الفشل أو النقص المسار حول دول حول العالم مثل الجزائر مفهوم الديمقراط
التنمية المحلية في الجزائر وبعد اإلصالحات التي أجريت في الجزائر على وجه الخصو  ، 

، والتي تزامنت مع الثورة بعض الدول العربية  3588اإلصالحات السياسية واإلدارية لعام 
اإلصالحات خطوات تدريجية في ترسيخ  ومنها ما يسمى بثورات الربيع العربي. وقد اتخذت هذه

وتفعيل الديمقراطية التشاركية ألن بسبب دورها الفعال في تعزيز التنمية المحلية وبناء سيادة 
القانون ،   يمكن تحعيقها إ  من خالل إشراك المواطنين إدارة شإونها وجعلها  يباي رئيسياي في 

 1.نجاح مشاريع التنمية المحلية

 المبح  ا ول : واقع الديمقراطية التشاركية في الجزائر 

 المطلب ا ول: مفهوم الديمقراطية التشاركية في دساتير الجزائر

مثل باقي العالم ، لدى الجزائر سياسات عامة وقوانين تواكب التطور فضال عن التطورات 
، كاف  الديمقراطيون السياسية وا قتصادية وا جتمايية التي أدخلت الجزائر في العملية

للمصادقة عليها في دستورهم وقوانينهم ، وهو ما يتض  في البنود المدرجة في نصو  
الدساتير المتعاقبة وخاصة التي صدرت في عهد التعددية الحزبية حتىحدد التعديل الدستوري 

سريعة  بوضوح مفهوم الديمقراطية التشاركية ألول مرة ،دستور الجزائر في مراجعة 3582لعام 
وهذا يضع حجر الزاوية لمبدأ  8828ومختصرة للدستور الجزائري ، نجد أن الدستور بدأ عام 

 المشاركة ، حي  تنص الفقرة التاسعة من الديباجة على "... 
                                                

الجامعة مسيلة: محمد ،مذكرةماسترقريد رتيبة، لديمقراطيةالتشاركية في الجزائر بين النصو  القانونية والواقع التطبيقي،-1
 .05:، 3535قسم العلوم السياسي،بوضياف، كلية الحقوق والعلوم السياسية،
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،ومنها  35و  88اإلسراع بالنهوض بالمرأة ومشاركتها في إدارة الشإون العامة ... "، المادتان 
على "حقوق وحريات المواطنين تشكيل  88مدنية حي  اشتملت المادة اعتماد مبدأ المشاركة ال

التي تعترف صراحة بحقوق النقابات العمالية  35الجمعيات والمإتمرات  يما يتعلق بالمادة 
،يشارك العمال في الهيئات الحاكمة ، بشر  أ  يإثر ذلك على استقالل الدولة وسالمة األرض 

 1حادي .،والوحدة الوطنية والنظام األ

من  8بر "مبدأ المشاركة" كمادة  8828كما يتض  من المادتين األوليين ، أقر دستور عام 
على أن "جماهير  8802الدستور الوطني الجزائري وتنص الفقرة الرابعة من ديباجة دستور 

 الشعب تشارك في إدارة الشإون العامة ركيزة من ركائز الدولة الجزائرية التي استعادت سيادتها
على أن: "المشاركة  30مبدأ المشاركة ، حي  تنص المادة  82و  30الكاملة تدعم المادتان 

الفعالة هي بالنسبة للناس في اإلدارة ا قتصادية وا جتمايية والثقا ية ، في إدارة الدولة 
 والسيطرة عليها صورة أنظمة الدولة.

لفصل بين السلطات على أساس فتقر بأن "تنظيم الدولة يقوم على مبدأ ا 82أما المادة 
 2المإسسات واألفراد بشكل فعال في الشإون العامة. الديمقراطية"، تشارك

دستوريا مختلفيا ، وخضع لتحول نموذجي وانتقل من النظام األحادي  8838اعتبر دستور عام 
السياسة الحزبية لنظام التعددية الحزبية حي  مهدت الطريق إلصالح الحكومة الجزائرية 

 3إقرارها.و 

                                                

 8828سبتمبر 85ة في  ، الصادر22، عدد الرسمية الجريدة ،8828دستورالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  -1
: 0  

نوفمبر  33في  ، مإرخ80/ 02بموجب األمر رقم،  ، صادر8802الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دستور  -2
 .8855 :،  8802سنة  82، عدد الرسمية الجريدة1976

 8 33مإرخ في 83، / 38بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ، صادر8838الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دستور  -3
 .380:،  8838مارس  58بتاريخ  ، صادرة58، عدد الرسمية الجريدة ،8838 يفري 
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مبادر المشاركة األفضل واألعلى ،استخدام المدينة والدولة كأساس  8838يحدد دستور عام 
 82أساسي للتنظيم اإلداري ومساحة مناسبة للمشاركة أيها المواطنون ، هذا ما تتضمنه المادة 

هي إطار ، حي  "تقوم الدولة على مبادر التنظيم الديمقراطي والعدالة"، البرلمانات المنتخبة 
 الشعب للتعبير عن إرادته ومراقبة السلطات المدرجة "

على أن "المجموعات اإلقليمية للدولة هي البلديات والمحافظات. والبلديات  80تنص المادة  
،" يمثل المجلخ المنتخب أساس الالمركزية  82هي المجموعة األساسية "، كما ورد في المادة 

 1، مشاركة المواطن في الشإون العامة.

األهداف التي أدت الى رهوره وذكر فقد أشار في ديباجته إلى أهم األسباب و  8882دستور  أما
ئري في تسيير الشأن العام تحعيقا للعدالة والمساواة"، امنها على الخصو  " مشاركة الفرد الجز 

منوها بمبدأ  8838نفخ المواد والقوانين التي تضمنها دستور  8882وعموما تضمن دستور 
 ختالف فقط في أرقام الديمقراطية والمشاركة الشعبية في تسيير الشإون العمومية وا

 2المواد،بحي  نجده ساهم في إرساء أساس دستوري إشراك المواطن في إدارة شإون الدولة.

، يسعى المشرعون الجزائريون إلى توسيع المشاورات من خالل إنشاء 3582في دستور 
المإسسات هيئات استشارية جديدة في السلطة التنفيذية مثل المجلخ اإلسالمي األعلى 

جلخ ا قتصادي الوطني والعلوم ا جتمايية، واللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان واللجنة والم
 الوطنية للبح  العلمي والتكنولوجيا.

صراحة تشجيع الديمقراطية التشاركية ، وهي يتض   3582يدعم نص التعديل الدستوري لعام  
التشاركية على المستوى التي تنص على: "تشجيع الديمقراطيات  80هذا عند قراءة نص المادة 

                                                
 .المرجع نفسه -1
،مإرخ  283/  28مرسوم الرئاسي رقم ،صادر بموجب ال 8882الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دستور  -2
 .85 :،  8882ديسمبر  3،صادرة بتاريخ  02، عددالجريدة الرسمية، 8882ديسمبر50في
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الوطني ، هيئة محلية "، كما تإكد إحدى الفقرات ،" اللجنة المنتخبة هي إطار التعبير عنها. " 
 1، الشعب ليخ لديه إرادة خاصة به ويشرف على عمل السلطات العامة.

 80ة البلدية "مجموعة أساسية" ، مما يجعلها أساس النظام الالمركزية ، الماد 82تعتبر المادة  
منه تعتبر أن "المجلخ المنتخب هو أساس الالمركزية ومكان المشاركة" ، مشاركة المواطن في 

 الشإون العامة.

تركز المشاركة على توسيع مجا ت المشاركة وأساليب التشاور التي تهدف إلى تعزيز  
ومية وعلى الديمقراطية المشاركة في الحوكمة العامة المحلية الجيدة على جميع الهيئات الحك

 جميع المستويات

 المطلب الثاني : ا طار القانوني للديمقراطية التشاركية في رل قانون الجماعات المحلية 

 88/85في رل قانون البلدية اوال:

البلدية هيئة جهوية ، وتعيين المركزية في  88/85جعل المشرعون الجزائريون في القانون 
البلدي وفق مبدأ مشاركة المواطنين في الشإون البلدية ، الفصل الثال  قام بإصالح القانون 

على وجه  82إلى   88وذلك لتفعيل دور المواطنين في اإلدارة المحلية والذي تجسده المواد من 
 2الخصو  ، يعبر القانون صراحة عن الحق في المشاركة في األماكن.

عالم العامة واإلدارية لن على حقوق وسائل اإل 88/85من قانون البلديات  88تنص المادة  
يتعامل مجلخ الشعب البلدي مع اإلجراءات اإلدارية التي يشارك فيها المواطنون في المناقشات 
إطار السرية. بد ي من ذلك ، يعمل ضمن إطار شفاف إلعالم المواطنين بجميع القضايا 

 او ت مجلخ المدينة.المتعلقة بالتنمية البلدية ، حتى يمارس المواطنون سيطرة شعبية على مد
                                                

،يتضمن التعديل الدستوري،  5823مارس  52،مإر خ في  58/ 82الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون رقم -1
 .53 :،  3582مارس  50،صادرة بتاريخ  82، عددالجريدة الرسمية

، مجلة المفكر،"  3588أمين البار، إيمان دني، "الديمقراطية التشاركية والتنمية المحلية في الجزائر على ضوء قانون البلدية -2
 .0،  3535جامعة بسكرة، عدد خا ،  يفري 
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من القانون الداخلي الجديد فتنص على "تحقيق أهداف الديمقراطية التشاركية" ،  83أما المادة  
، يتكفل مجلخ الشعب البلدي بذلك  88في إطار إدارة الشوارع المنصو  عليها في المادة 

 تطوير األطر المناسبة للمبادرات المحلية الهادفة إلى إلهام المواطنين وحثهم على المشاركة حل
 1مشاكلهم وتحسين رروفهم المعيشية.

من قانون البلديات الجديد صراحة منظمات المجتمع المدني تتولى مهمة  88كما تشجع المادة 
صيانة مشروع خدمي متعلق بالوحدة المحلية، مع إمكانية ا ستعانة البلدية بخبراء في المجال، 

حقوق الجميع الحق في اإلطالع من القانون السابق على  82وفي نفخ السياق، نصت المادة 
على اراء وملخصات مجلخ الشعب البلدي وقرارات البلدية في الشأن العام وقضايا التنمية 

بمثابة القواعد األساسية لتحقيق التنمية المحلية  85-88المحلية. تعتبر القوانين البلدية 
 2والشاملة. 

ية كآلية للتنمية المحلية ، من خالل في العيام بذلك ، يعتمد على دعم الديمقراطية التشارك
 األساسان هما:

إشراك المواطن في الحياة السياسية المحلية وفت  الباب له للمشاركة في الصياغة صنع  -أ
 القرار المحلي باإلضافة إلى تطبيق مبدأ الرقابة الالحقة.

يئة المجالخ المحلية اعتماد الشفا ية وا نفتاح في جميع األنشطة والقرارات التي تتخذها اله -ب
 هي ضمن دائرة المواطنين مجلخ الشعب ، ينص القانون على اآللية اإلدارية لإلعالم ويمثله .

في إطار اعالم المواطنين بما يدو ر في البلدية وعلى سبيل ممارسة الرقابة الشعبية على أداء 
قديم المجالخ الشعبية المجالخ الشعبية، نص القانون على الية اإلعالم اإلداري وتتمثل في ت

                                                
 .822،  3583؛ الجزائر: جسور للنشر والتوزيع، شرح قانون البلديةعمار بوضياف،  -1

الجريدة ،المتضمن قانون بالبلدية،  3588جوان 33،مإرخ في  88/85الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، قانون رقم -2
 .53،    3588جويلية  58،الصادر ة في  80، عددالرسمية
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 1تقرير أو عرضا سنويا عن نشاطها أمام المواطنين.
كما يتض  من المقال أعاله ، التفاوض هو الية تشاركية جديدة ، لكنها   تزال كذلك بالنظر 
إلى أن استخدام المشرعين لكلمة "يجوز" وفهم التشاور   يزال يمثل مشكلة ، فهو اختياري 

اختياريا، هو في يد رئيخ مجلخ الشعب البلدي ويقتصر على أصحاب الخبرة وليخ إلزامييا 
 والخبرة.

لذلك يمكن القول أن الديمقراطية التشاركية كآلية جديدة لتحقيق التنمية المحلية تقوم عليها  
طريقة لتقوية وتوحيد الجهود من خالل حشد وتنظيم جهود أفراد المجتمع وتوجيه عملية عملهم 

مع السلطات العامة والمجالخ المحلية بطرق مختلفة بموجب قانون البلديات الجديد  با شتراك
،تهدف الديمقراطية إلى تحقيق التنمية المحلية الشاملة وتحسين المستوى المعيشي  88-85

 للمواطنين.

 83/50في رل قانون الو ية  ثانيا:

شرعين في الو ية بقانون رقم ، تم إنشاء من طرف  الم 88/85على عكخ قانون البلديات رقم 
الذي وض  مبدأ المشاركة ، بالنظر إلى مكانة مجلخ الشعب في الة ية ، هذا او    83/50

ا مجلخ شعب  والثاني هو أن الشعب يعبر عن إرادته من خالل الناخبين ، الذين يمثلون أيضي
 الو ية.

لى بمبدأ المشاركة من خالل المتعلق بالوالية نجد أن المشرع أقر ع 50/83وفي رل قانون 
منها ، بحي  شدد في كل مرة على ضرورة إعالم الجمهور بنشر   82، 83، 83، 88المواد 

والتي تنص على " يلصق مستخلص مداولة المجلخ  83اإلعالنات وذلك بموجب المادة
الشعبي ألو ئي عند مدخل قاعة المداو ت وفي أماكن ا لصاق المخصص إعالم الجمهور 

 سيما  ا لكترونية منها".و 

                                                
 .822مرجع سابق،   عمار بوضياف،  -1
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نجد المشرع قد أجاز ألي شخص ذو مصلحة ا طالع على محاضر مداو ت  83أما المادة  
المجلخ الشعبي ألو ئي والحصول على نسخة كاملة، باإلضافة إلى إمكانية حضور أشغال 

 دورة المجلخ الشعبي ألو ئي للمواطنين عن طريق الدعوة التي تعتبر بمثابة رخصة.

على أنه " يمكن للجان المجلخ الشعبي ألو ئي دعوة شخص من شأنه تقديم  82وأكدت المادة 
 معلومات مفيدة ألشغال اللجنة بحكم مإهالته أو خبرته".

على " يقدم المجلخ الشعبي الو ئي ا راء التي تقتضيها القوانين  08كما نصت المادة  
بدي المالحظات في كل ما يخص شإون الوالية الى والتنظيمات، ويمكنه أن يقدم ا قتراحات وي
 يوما. 85الوزير المختص وذلك في أجل أقصاه 

 3588التي شهدتها في سنة واإلداريةالسياسية  اإلصالحاتيمكن القول بأن الجزائر بعد جملة 
،عرفت انتقال نوعي نحو تعزيز وتفعيل الديمقراطية التشاركية من جانب التشريعات والقوانين 
في تسيير وتدبير الشأن العام المحلي، وذلك نظرا لدورها الفعال في بناء دولة القانون ن التي   

 1تتحقق ا  بمشاركة المواطن.

الدول على تكريخ مبدأ المشاركة من خالل مختلو قوانينها لقد عملت الجزائر كغيرها من  
سواء في القانون األساسي للدولة ممثال في الدستور الذي يضمن ويإكد على مشاركة المواطنين 
في تسيير الشإون العمومية، أو في النصو  التشريعية والتنظيمية المتمثلة في قانون 

( ، والتي كرست بدورها فكرة و 83/50نون الوالية وقا 88/85الجماعات المحلية )قانون البلدية
مبدأ مشاركة المواطن في التسيير المحلي كألية لتحقيق التنمية المحلية وذلك من خالل اليات 
شكلية ا ستعانة بها، كا ستشارة والتشاور والحق في اإلعالم، و هذا يدل على رغبة الدولة 

                                                

جامعة محمد بوضياف المسيلة، ،رسالة ماجيستيرطية التشاركية"، مريم حمدي، "دور الجماعات المحلية في تكريخ الديمقرا -1
 . 22،   3580، اإلداري القانون  قسمكلية الحقوق والعلوم السياسية، 
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ار بهدف الدفع بعجلة التنمية على كل المستويات الجزائرية علىتوسيع دائرة المشاركة والحو 
 والنهوض بمستوى المعيشي للمواطن وتطوير المشاريع التنموية.

 في النصو  التنظيمية ثالثا:

 قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.. 8

تعتبر البيئة بجوانبها المتعددة أبرز القضايا التي تعنى باهتمام متزايد من قبل الدول عموما  
والدولة الجزائرية خاصة، وباعتبار أن البيئة ركيزة أساسية في التنمية، تم تكريسها على المستوى 

المواطنين العالمي، وذلك في إعالن ريو دي جان يرو في المبدأ العاشر منه الذي أقر بمشاركة 
في حماية البيئة وتزويدهم بالمعلومات المتعلقة بقضاياها ألجل ابداء رأيهم فيها، ونص المبدأ 
ا ول من ا عالن على ضرورة مشاركة المواطن في حماية البيئة من أجل الحفاظ عليها 

 بالنسبة األجيال الحاضرة و المستقبلية.

لمواطنين في حماية البيئة من خالل القانون على هذا األساس كرست الجزائر مبدأ مشاركة ا 
،المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة وهو ما نصت عليه 85/ 58
والتي كلها تدعم حق المواطن في مشاركته القرارات التي تهم البيئة، كما  53،58،50،38المواد

ألجل المشاركة من بينها التحقيق أشار قانون حماية البيئة الى االليات التي يستعين بها الفرد 
 1من القانون. 38العمومي وهذا ما نصت عليه المادة 

كما يعتبر التحقيق العمومي أسلوب للمشاركة فمن خاهلل يتسنى لكل فرد أن يساهم بآرائه قبل  
فة اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشاريع البيئية، ويعد إحدى األدوات التنظيمية للديمقراطية ، با ضا

الى ذلك من  المشرع الجزائري للجمعيات حق ا دعاء ومقاضاة أي شخص يحدل التلول، كما 

                                                
،المتضمن قانون حماية البيئة  3558جويلية 88،مإرخ في  58/85الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، قانون رقم  -1

 .88 -58 :،  3558جويلية  35،صادر ة في  28،عددالجريدة الرسميةفي إطار التنمية المستدامة، 
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من قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، على أسلوب ا ستشارة  02نصت المادة 
 1الذي يستشار  يه المواطنين في نشاطات متعددة تشمل حماية البيئة والتدابير الوقائية والتهيئة.

من خالل مواد قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة نستنتج أن المواطن الجزائري    
يشارك في قضايا البيئة يشكل طوعي وإنما تقتصر هذه المشاركة على الجمعيات ذات الطابع 
البيئي، ومن المفروض أي مواطن واجب عليه أن يبدي اهتمامه في مجال البيئة ويحافظ عليها 

التطويية الفردية أو المبادرات الجمايية بهدف تحقيق توازن بيئي في إطار  األعمالخالل  من
 التنمية المستدامة.

 ..قانون التهيئة والتعمير 3

إن الديمقراطية التشاركية أضحت ضرورية في مجال التهيئة والتعمير في الوقت  
ة والتعمير وكرس مبدأ الحاضر،وعلى هذا األساس وضع المشرع الجزائري قانون التهيئ

، ونص األساليب اإلجرائية التي يستعين 82، 32، 80، 82المواد التالية خالل المشاركة من 
 بها المواطن  يالمشاركة مع اإلدارات المعنية ومن بينها:

من خاللها يتم استشارة الجمعيات والغرف التجارية والغرف  أسلوب ا ستشارة: – 8 
 80نية عند إعداد أدوات التهيئة والتعمير وهذا ما نصت عليه المادة الفالحيةوالمنظمات المه

 والذي يقر بالصفة اإللزامية أألسلوب ا ستشارة على النحو التالي: 38-85من القانون 

" يجب استشارة الجمعيات المحلية والغرف التجارية والفالحية والمنظمات المهنية أثناء ا عداد 
 التعمير ومخطط شغل األراضي ".المخطط التوجيهي للتهيئة و 

 بحي  يبدي  يه المواطن رأيه عند عرض كل مشروع المخطط أسلوب التحقيق العمومي: – 3

                                                
قانون قسمال جامعة مولود معمري تيزي وزو، كلية الحقوق، ،تيررسالة ماجسزياد ليلة، مشاركة المواطنين في حماية البيئة"،  -1

 .88 : ،3585الدولي،
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التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل األراضي من طرف رئيخ المجلخ الشعبي البلدي، 
يوم  25ير، ويوم بالنسبة للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعم 20ومدة التحقيق العمومي تدوم 

 1بالنسبة لمخطط شغل األراضي .

من خالل ما سبق يتض  أن إعداد مخططات التهيئة والتعمير يقتضي أن يتم إعدادها وفق  
إستراتيجية متناسقة باإلضافة إلى وجوب أن يترسخ لدى الهيئات المعنية بأن إعداد هذه 
المخططات مرهون بمدى مشاركة وإدماج كافة الفاعلين الرسميين وغير الرسميين على المستوى 

رساء أسخ الديمقراطية التشاركية والمناهج الرامية الى اشراك المواطن في المحلي، بهدف إ
 تسيير البرامج واألنشطة التي تتعلق بالمحيط الذي ينتمي إليه.

 :قانون الوقاية من الفساد ومكافحته - 8

 52/58تعد الجزائر من الدول التي سنت قواعد الوقاية من الفساد ومكافحته من خالل القانون 
على " يجب تشجيع مشاركة  80،المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته إذ نصت المادة 

 المجتمع المدني في الوقاية من الفساد من خالل التدابير التالية:

 .اعتماد الشفا ية في اتخاذ القرار وتعزيز مشاركة المواطنين في تسيير الشإون العمومية. 8

 حسيسية بمخاطر الفساد على المجتمع..إدراج برامج تعليمية وتربوية ت 3

.تمكين وسائل اإلعالم والجمهور من الحصول على المعلومات المتعلقة بالفساد مع مراعاة  8
 حرمة الحياة الخاصة وشرف كرامة األشخا ، وكذا مقتضيات ا من الوطني والنظام العام".

ى المعلومات المتعلقة بمخاطر وباعتبار أن الشفا ية اإلدارية تمكن المواطنين من الحصول عل 
كما نصت المادة ،52/58من القانون رقم  88الفساد في اإلدارات العمومية حسب نص المادة 

                                                
الجريدة ،المتضمن قانون التهيئة والتعمير،  3552أوت  82،مإرخ في  52/50الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، قانون رقم  -1

 .2،0:،  3552أوت80،صادر في  08، عدد الرسمية
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،بررر " إنشاء الهيئة الوطنية المختصة والمكلفة بالوقاية من الفساد ومكافحته" ومن مهامها  80
ل شخص أو هيئة عمومية " تقديم توجيهات تخص الوقاية من الفساد، لك 35حسب نص المادة 

 1أو خاصة و إقتراح التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي للوقاية من الفساد.

لهذا ركز قانون الوقاية من الفساد على دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد والمشاركة في  
بالفساد، ويكمن كل األنشطة والتدابير التي تساعد الدولة في الحصول على المعلومات المتعلقة 

 الدور األساسي للمواطن في تبليغه عن كل مظاهر الفساد.

 المطلب الثال :دوافع تجسيد الديمقراطية التشاركية في تحقيق التنمية المحلية في الجزائر 

 تشجيع العمل الجواري و توسيع الحوار مع المواطنين اوال:

وإصالحات سياسية وإدارية وخاصة على لعل من األسباب الرئيسة التي دفعت إدخال تعديالت 
قانون الجماعات المحلية هو ضعو العمل الجواري للمجالخ المنتخبة، وغياب الحوار مع 
المواطنين مما أدى الى ت ارجع مإش ارت التنمية على المستوى المحلي، ولعل ا حتجاجات 

اطن وغياب الحوار بين التي شهدتها معظم الو يات والبلديات كانت خير دليل لعدم رضى المو 
والمسإولين والمنتخبين المحليين، باإلضافة إلى عدم حل مشاكل المواطنين التي يعاني منها 
يوميا مثل ) مشكلة تزويد بالماء الشروب، مشكلة قنوات الصرف الصحي، النفايات، انعدام 

 38.2ن في القرن التهيئة،...الخ(، وغيرها من المشاكل التي من المفروض أن   يعيشها المواط

 القضاء على البيروقراطية ثانيا :

شهدت اإلدارة الجزائرية العديد من مظاهر الفساد المتعلقة بالجهاز اإلداري أهمها اإلهمال وسوء 
معاملة المواطن، والوساطة والمحسوبية، الكسب الغير مشروع، الرشوة...الخ، كل هذه األمراض 

                                                
،المتضمن قانون الوقاية من  3552 يفري  35،مإرخ في  52/58الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، قانون رقم  -1

،مإرخ في  88/80.معدل ومتمم بموجب قانون رقم  3552،صادر ة في سنة  82،عدد الجريدة الرسميةالفساد ومكافحته، 
 .50:،  3588، صادر ة في  22، عددالجريدة الرسمية، 3588اوت02

 .22: المرجع السابق،حجاز حسني، -2
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طن في اإلدارة الجزائرية، لقد دفعت هذه البيروقراطية السلبية وا نحرافات أدت إلى عدم ثقة الموا
إلى إند عإحتجاجات عنيفة كأساليب أخرى للتعبير عن عدم رضاه على اإلدارة وهذا ما نعيشه 
اليوم، وعليه يستوجب على الدولة سن قوانين تنظيمية جديدة تتعلق بالممارسات للحدة من هذه 

ليب تسترجع ثقة المواطن في اإلدارة الجزائرية، كل هذا جعل الظاهر المرضية والبح  عن أسا
تبني الديمقراطية التشاركية حتمية والية لتكريخ التنمية المحلية والتي تعتبر الوسيلة الكفيلة 

 1للقضاء على أشكال البيروقراطية السلبية وا نحرافات الخطيرة.

 بيرتحقيق الشفا ية اإلدارية و حرية الرأي و التع ثالثا:

  تحقيق الشفا ية اإلدارية : يقصد بمبدأ الشفا ية التزام اإلدارة بإشراك المواطن في إدارة
الشإون العامة التي تمار سها اإلدارة لحساب المواطن، باإلضافة إلى توضي  طرق وإجراءات 
القانونية لمساءلة اإلدارة عن أوجه القصور أو المخالفة بما في ذلك حق الوصول إلى 

 مات وا طالع على الوثائق اإلدارية التي يحتاجها دون تكلفة.المعلو 
حي  تبرز أهمية الشفا ية في تقريب المواطن من اإلدارة و مساءلتها، ومن هنا يمكن الحدي   

عن تحدي  اإلدارة الجزائرية بطرق عصرية في رل الشفا ية التي ترتبط باألساس بمدى 
 2مشاركة المواطن في التسيير.

  أي و التعبير: تعتبر مسألة حرية الرأي والتعبير مسألة مهمة، حي  تساعد حرية الر
المواطن على تقديم أفكاره التي يإمن بها بحي  تعمل الدولة الديمقراطية إلى حماية المصلحة 
العامة والخاصة، فموجب هذه الحرية يمكن للمواطن أن يبدي اعتراضه أو قبوله للقرارات 

 كومية أو اإلدارة المحلية.الصادرة عن الهيئات الح

                                                
، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، كلية الحقوق والعلوم مذكرة ماستر" الديمقراطية التشاركية ومجا تها الممتازةدليلة بوراي، " -1

 .38،  3588قسم العلوم السياسية،السياسية، 
قسم جامعة يوسو بن خدة، كلية الحقوق،  ،أطروحة دكتوراه،"  القانون الجزائري عالقة اإلدارة بالمواطن في سليمة غز ن،"  -2

 .08،  3585القانون العام،
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إن تجسيد الديمقراطية التشاركية هو تجسيد بحد ذاته لمبدأ حرية الرأي والتعبير التي صرح بها  
الدستور كحق يكفله القانون للمواطن، فكلما تم فس  المجال أمام المواطن ليعبر عن رأيه كلما 

 جسدت مبادر دولة الحق والقانون.

فحرية الرأي والتعبير هي إحدى الدعائم األساسية في بناء صرح ديمقراطي تشاركي يساهم في  
توفير منابر الحوار والمناقشة بهدف الوصول إلى القرارات الصائبة والتي يرضى بها المواطن 

 1كونه طرفا فيها.

 لية في الجزائرالمطلب الرابع : مشروع قانون ترقية الديمقراطية التشاركية و التنمية المح

يركز الخطاب الرسمي في الجزائر من قبل المسإولين على ضرورة االنخرا  المجتمعي في 
مسار التنمية المحلية ومن أجل انتهاج مسار الديمقراطية التشاركية والمساهمة في تجسيد 

نونية مبادئها والسعي إلنجاز أهدافها، وانطالقا من هذا التوجه والعمل على تطبيق األطر القا
والظروف المالئمة لتجسيد وتشجيع الممارسة الحعيقة لديمقراطية التشاركية من أجل االسهام 
بفعالية في دفع عجلة التنمية المحلية، من خالل توسيع مجال مشاركة المواطنين وفعاليات 

 المجتمع المدني في تدبير وتسيير الشإون المحلية.

قانون ترقية الديمقراطية التشاركية كألية لتكريخ  في هذا المطلب سيتم التركيز على مشرو ع
 التنمية المحلية في الجزائر.

يأتي حر  السلطات الجزائرية على ترسيخ الديمقراطية التشاركية والتي تعتبرها الوسيلة  
الوحيدة لتحقيق التنمية المحلية، حي    يزال هذا المفهوم حبرا على ورق ومجرد شعارات براقة 

                                                

 .38،   المرجع السابقدليلة بوراي، -1
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والمسإولين بسبب نقص اليات ووسائل تطبيق هذه القوانين وتجسيد ذلك ميدانيا في خطابات 
 1في رل غموض كيفية التطبيق في نص الدستور وعدم إلزامية والمسإولين بتنفيذها.

من خالل ا طالع على بنود ومحاور المشروع التمهيدي لترقية الديمقراطية التشاركية  يالجزائر 
 على النحو التالي: حي  تتركز محاور المشروع

 في مقدمة مشروع القانون تم التأكيد على قيم الديمقارطية التشاركية بأنها ذات قيمة: دينية 

 تقليدية، مواطنة، إنسانية، وتم التطرق لعالقتها بالحكم الراشد إذ تعتبر شكل من أشكال الحكم

 تطرق في المحور االخرالراشد، وهي يبارة عن مسار تصاعدي من القاعدة الى القمة، ليتم ال

للسياق التي رهرت  يه الديمقراطية التشاركية كألية لتحقيق التنمية المحلية، كونها عملية تطو 
 يرية

 جديدة مكملة لديمقراطية التمثيلية عن طريق مسار متعدد األشكال يتضمن: ا عالم وا ستشارة،

 2التشاور، التمويل التشاركي )الميزانية التشاركية(.

 بين ا سباب التي دفعت الحكومة الجزائرية للتحضير لمشروع قانون التمهيدي لترقيةمن 

 الديمقراطية التشاركية، والمتمثلة  يما يلي:

  80الديمقراطية التشاركية مبدأ مكرس دستوريا في المادة. 
  النص القانوني المتعلق بممارسة الحريات الجمايية للمواطنين في إطار التمثيل مما

 التأطير القانوني. يتطلب
                                                

سيضمن عدة مياانيزمات لتحفيز مشاركة المواطن في -"مشروع قانون الديمقراطية التشاركيةوكالة األنباء الجزائرية،  -1
 في موقع الوكالة، متوفر على الرابط : 32/85/3580"، مقال نشر بتاريخ -المحليتسيير الشأن 

http://www.aps.dz/ar/algerie/48965-2017-10-26-16-58-39 ،33الموقع يوم:  صف تم ت 
 .80:38على الساعة:،52/3533/
 المرجع نفسه. -2
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 .تخصيص نص قانوني واحد يضم جميع األطر والتدابير الخاصة بالديمقراطية التشاركية 
  تشريع قانون خا  يكرس مسعى الساسة الطويية لتحقيق نموذج حكم ارشد متجدد وفق

 مقاربة
 تشاركية تضمن تحقيق تنمية محلية.

ن المشروع في المحور الخا  بها والمتمثلة وفي المقابل تم التطرق الى المبادر األساسية لقانو 
 في كون:

 .الديمقراطية التشاركية مكملة لديمقراطية التمثيلية 
 .الديمقراطية التشاركية يتم ممارستها ومرافقتها من طرف المنتخبين أنفسهم 
 .الديمقراطية التشاركية هي فضاء يكون  يه المواطن ذو مكانة غالبة 
 ية هي أطر للشراكة موضوعة تحت تصرف المواطن.األطر المإسساتية والتنظيم 

 أما عن الفئات المعنية بالمشاركة كما نص عليه قانون المشروع فتتمثل في:

 .1المواطن المتمتع بحقوقه المدنية 
 مجموعة المواطنين المنظمين في:

 .الجمعيات المإسسة بصفة قانونية 
 .األشخا  الذين يتم استشارتهم نظرا لمإهالتهم 
 الجمعيات التي تنشط بشكل جماعي. مجموعة 
 .لجان األحياء والمواطنين الغير منتمين إلى الجمعيات 

 باإلضافة أنه تم حصر الحقوق المرتبطة بمشاركة المواطنين حسب بنود المشروع  يما يلي:

 .الحق في ا عالم 
 .الحق في استشارتهم في القضايا التي تهمهم وتعنيهم 

                                                
 .المرجع السابقوكالة اإلنباء الجزائرية، -1
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 ت اإلدارية.حق الولوج للوثائق والقرارا 
 .حق تحرير العرائض أو ا قتراحات والحصول على الرد عليها 
 .1حق طلب تسجيل نقدة في جدول أعمال دورة المجلخ المنتخب 
 .2حق المساهمة والمشاركة في انجاز المشاريع العمومية ذات المنفعة العامة 

 ا ستثنائية في مجال تقيد كما أقر المشروع التمهيدي لترقية الديمقراطية التشاركية على الحا ت

 التدخل والمتمثلة  يما يلي:

 .التنظيم اإلقليمي للبالد أو الحدود اإلقليمية للجماعات المحلية 
 .الدفاع الوطني واألمن وتأمين األشخا  والممتلكات 
 .المواضيع السياسية واألحزاب والنشاطات الحزبية، والعمليات االنتخابية 
 .تنظيم وسير مصال  الدولة 
 3حي    يمكن أن تقوم السلطات العمومية با ستشارة حول النقا  السابقة. 
 

 المبح  الثاني : أثر الديمقراطية التشاركية في تعزيز التنمية المحلية في الجزائر 

 المطلب ا ول : دور شركاء الديمقراطية التشاركية في تكريخ التنمية المحلية في الجزائر 

 المجتمع المدني ودوره في التنمية المحلية  اوال:

تإدي مإسسات المجتمع المدني العديد من األدوار والورائو على المستوى المحلي، نظرا لقربها 
من المواطن ومعرفتها  حتياجاته وانشغا ته وهو ما جعلها تساهم في تعزيز الديمقراطية 

 ا في العديد من المجا ت أهمها:التشاركية ودعم التنمية المحلية من خالل مشاركته

                                                
 

 .52نفسه، المرجع  -2
 .50المرجع نفسه،   -3
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.المساهمة ا جتمايية: يعرف الوضع في بعض المجا ت ا جتمايية نوع من التحسن  8
 وذلك راجع باألساس إلى المجهودات التي تقوم بها بعض الجمعيات المحلية والوطنية في إطار

 عمليات التحسيسيةالنشاطات ا جتمايية المحلية، كمحاربة اآلفات ا جتمايية عن طريق ال

 والتويية، المشاركة في الحما ت التطويية للقضاء على األمراض المتنقلة واألوبئة، إقامة

 الملتعيات واأليام التحسيسية من المخاطر التي تستهدف المواطنين ومن بين هذه النشاطات:

  العمل التطوعي الهادف لتنظيط البيئة والمحيط وحمالت التشجير، حي  أحصت
 من قبل منظمات المجتمع المدني. 25ائر نسبة مساهمة مقدرة ب %الجز 
  تدييم الخدمات الصحية خاصة في المناطق النائية والريفية وذلك من خالل تبليغ

السلطات بالنقص والعجز المسجل في هذه المناطق والعمل في مشاريع الرعاية الصحية عبر 
 التويية وحمالت التطوع.

 ومرافقة الشباب من خالل مشاركتهم األنشطة الرياضية والبرامج  ا هتمام بمجال الطفولة
 التثعيفية لتقوية البنية األساسية للمجتمع.

  8555العمل في مجال التأهيل والتدريب ومحو األمية، حي  تحصي الجزائر ما يفوق 
 1تختص في محو األمية وتأهيل األفراد وتدريبهم.

 .المساهمة ا قتصادية: 3

لمجتمع المدني إسهامات في المجال ا قتصادي سواء بطريقة مباشرة أو غير تقدم منظمات ا
مباشرة عن طريق مساعدة المشاريع ا قتصادية التي تعود بالنفع على المستوى المحلي أو تقديم 
ا ستشارات وا قتراحات للجماعات المحلية في سياق تأسيخ مشروع اقتصادي تنموي ، 

لممارسة األنشطة ا قتصادية عن طريق المإسسات والجمعيات باإلضافة إلى توفير الفر  

                                                
، المجلة الجزائرية لَلمن والتنميةعبد المومن مجدوب، لمين هماش،" الفواعل الجديدة في التنمية المحلية في الجزائر"  -1

 .835،   3582، 53جامعة باتنة، عدد
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الرائدة في المجال الصناعي مثل مشاريع الصناعات التقليدية والتحويلية التي تختص بها بعض 
 1الجمعيات المحلية والتعاونيات الحر ية.

 .المساهمة السياسية:  8

السلطة،لكن تقوم بدور أساسي بالرغم من أن منظمات المجتمع المدني ال تسعى للوصول الى 
بارز يتمثل في تنمية الثقافة السياسية من خالل مبدأ حب الوطن والتضحية من أجله وغرس 
قيم المشاركة بما يدعم قيم التحول الديمقراطي، باإلضافة الى تكوين وتدريب المواطنين عمليا 

ظمات المجتمع المدني وعلميا وإكسابهم الخبرة في الممارسة الديمقراطية، كما تستطيع من
المشاركة والمساهمة في تسيير الشإون العامة على المستوى المحلي باستعمال العديد من 
اآلليات التي تتي  له إمكانية التأثير في عملية اتخاذ القرار وضمان الشفا ية في رسم وتنفيذ 

شاريع التنموية على السياسات العامة، وممارسة دور أساسي في عملية مراقبة ومتابعة تنفيذ الم
 المستوى المحلي وتقويمها في األخير.

 دور القطاع الخا  في تحقيق التنمية المحلية في رل الديمقراطية التشاركية ثانيا:

بالقطاع الخا  في السنوات األخيرة باعتباره وسيلة فعالة لتحقيق التنميةالمحلية،  ا هتمامتزايد 
وأسلوب لتسريع النمو وخلق فر  العمل وتعزيز المنافسة من خالل ا ستثمارات المحلية، 

 باإلضافة إلى تخفيط العبء على ميزانية الدولة لتمويل المشاريع التنموية.

المحلية ال تقتصر على الفواعل الرسمية فقط " الحكومة بالتالي أصبحت عملية التنمية 
والجماعات المحلية"، وإنما عملية مشتركة بين مجموعة من الشركاء غير الرسمين وبرز القطاع 

 1الخا  كمكمل ألدوار الدولة في التنمية المحلية باعتباره فاعل أساسي في المجال التنموي.

                                                
جامعة ورقلة، كلية الحقوق ،رسالة ماجستيردور المجتمع المدني في التنمية المحلية بالجزائر"،"عبد السالم عبد الالوي،  -1

 .883،  3588 قسم العلوم السياسية،والعلوم السياسية،
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لية التنمية المحلية من خالل إسهامه في معالجة وترتبط أهمية دور القطاع الخا  في عم
القضايا والموضوعات ا قتصادية وا جتمايية المحلية، ويكون ذلك في رل وجود حكومة 

 فاعلة تدعم وتطور القطاع الخا  وتعمل على استمرارية المشاركة في التنمية من خالل:

 .خلق البيئة ا قتصادية الكلية المستقرة 
  في األسواق.إدامة المنافسة 
  توفير فر  متساوية أمام الجميع خاصة الفئات الضعيفة ذات الفر  واإلمكانيات

البسيطة في الحصول على التسهيالت المالية للمساهمة في اإلنتاج وتحسين مستوى دخلهم 
 ومعيشتهم.

 .تعزيز المشاريع التي تتي  وتخلق فر  العمل 
  المعرفة والتكنولوجيا لطبقات الفقيرة.استقطاب ا ستثمارات والمساعدة في نقل 
 .التحفيز المستمر لتنمية الموارد البشرية 
   كما يساهم القطاع الخا  في ا ستثمار من خالل دوره الفعال في التشغيل، حي

يعتبر كمولد رئيسي للدخل القومي باإلضافة الى توفير فر  العمل للمواطنين، حي  يمثل 
 وسطة ركيزة أساسية في ا قتصاد الجزائري.قطاع المإسسات الصغيرة والمت

من  25عامل أي نسبة %002555وبلغ العدد اإلجمالي لليد العاملة في القطاع الخا  
حي  انخفضت  3.00بلغ عدد العاملين % 3583أما في سنة  3588المشتغلين وذلك سنة 

 3.03.2بنسبة % 3588نسبة العمال في هذه السنة، لترتفع سنة

                                                                                                                                                       
، والتنمية لألمنالمجلة الجزائرية احمد بباي، رؤوف هوشات،" المقاربة التشاركية كأداة لتفعيل التنمية المحلية في الجزائر"،  -1

 .300،   3580،جانفي85جامعة باتنة، عدد 
 .832، المرجع السابقعبد المومن مجدوب، لمين هماش،  -2
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مليون  80.2بمعدل  28بة العمال الذين يشتغلون في القطاع الخا  ب% حي  بلغت نس 
عامل حسب الديوان الوطني لإلحصاء في مقال نشر بموقع وكالة األنباء الجزائرية سنة 

3583.1 

ويوفر القطاع الخا  الخبرة والمهارة من خالل استقطاب الكوادر البشرية، باإلضافة إلى  
تنموية بالشراكة مع المجتمع المحلي والفواعل الرسمية لدولة، ونظرا التمويل المالي للمشاريع ال

لدوره المهم في التنمية المحلية والوطنية عرفا تطورا في السنوات األخيرة من خالل عملية 
 الخوصصة لمختلو القطاعات التي أصب  القطاع الخا  هو المتحكم األول فيها.

 ة المحلية في النقا  التالية:ويمكن تلخيص دور القطاع الخا  في التنمي

.ا ستثمار في المجا ت الحيوية التي تشهد الدولة نقص وعجز فيها، مما يفت  مجا ت  8
 العمل ويساهم في ا قتصاد الوطني، ويخفو من أيباء الدولة.

 .3553.المساهمة في سياسة التشغيل التي انتهجتها الدولة الجزائرية منذ 3

 استثماري للشركات األجنبية والوطنية..المساهمة كشريك  8

 .تحقيق التكامل مع القطاع العمومي في النشاطات الصنايية التحويلية. 2

.المساهمة في سياسة التنمية الجهوية المتوازنة عن طريق إقامة مشاريع تنموية في المناطق  0
 المعزولة.

 ى زيادة الدخل الفردي..يساهم في زيادة معد ت النمو ا قتصادي وبالتالي يإدي إل 2

 .يقدم خدمات ذات جودة عالية من خالل أساليب حديثة ومتطورة. 0

                                                
يلية جو 38اع الخا "، مقال نشر بتاريخ يشتغلون في القط زائرالجمن العمال في  بالمائة 28ة،" الجزائري األنباءوكالة  -1

، على 33/52/3533:تم تصف  الموقع يوم،http://www.aps.dz/ar/economie/59169-63،على الرابط: 2018
 .35:80اعة:الس
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من خالل ما سبق يمكن القول بأن تجسيد شراكة حعيعية بين الهيئات المحلية والقطاع الخا   
في الجزائر يمكن أن يحقق مكاسب عديدة في مجال التنمية المحلية، ويجب أن يكون القطاع 

ا وفعال يساعد الدولة في تخفيط األيباء عنها، وال يجب أن يكون قطاع خا  الخا  منتج
 1يمتص من الدولة ويتسبب في الركود ا قتصادي.

 دورالمواطن في تحقيق التنمية المحلية في الجزائر ثالثا:

 يعتبر اشراك المواطن وإسهامه في تسيير الشإون العمومية المحلية والدفع بعجلة التنمية أحد

نشغا ت األساسية التي توليها الدولة أهمية بالغة عن طريق اليات المشاركة التي تقرها ا 
 المقاربة

 التشاركية نذكر أهمها:

  ابداء الرأي في بعض المشاريع التنموية: من خالل أبداء الرأي في التحعيقات العمومية
المواطن ب أريه في سجل للمالئمة وعدم المالئمة المفتوحة على مستوى البلديات، حي  يدلي 

مفتوح على مستوى البلدية بخصو  أي أثار جانبية غير مرغوب فيها ألي مشروع أو لعدم 
جدوى المشروع من الناحية ا قتصادية أو ا جتمايية، البيئية، الصحية، وبعد ا نتهاء من 

 2الفترة القانونية المخصصة لدراسة اآلراء بعد ذلك يتم الرفض أو القبول.
 ا قتراحات والشكاوى: يسجل المواطنون في هذا السجل المفتوح على مستوى كافة  سجل

المرافق العمومية بما في ذلك البلديات جميع الشكاوى وا عتراضات والنقائص الموجودة على 

                                                
، جامعة "، مجلة الناقد للدراسات السياسيةناصر الدين عبد الباقي، "دور الديمقراطية التشاركية في تحقيق التنمية المحلية  -1

 .828،   3580، اكتوبراألولبسكرة، العدد 
بعنوان دور  يوم دراسي،"مداخلة  3582ناصر عساسي،" الديمقراطية التشاركية وتعزيز التنمية المحلية في الجزائر بعد  -2

جامعة حسيبة  ، قسم العلوم السياسية،كلية الحقوق و العلوم السياسية، فعيل التنمية المحلية في الجزائرالمقاربة التشاركية في ت
 . 58،  3583أفريل 88بن بوعلي الشلو، 
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المستوى المحلي، وتقديم ا قتراحات الممكنة بخصو  األوضاع المحلية حي  يعتبر وسيلة 
 لي لتصحي  ا ختال ت المسجلة.اتصال بالمسإول المح

لتجسيد مشاركة المواطن في التسيير المحلي عن طريق توسيع قاعدة الحوار والتشاور ولضمان 
 تحقيق

تنمية محلية فعالة، من خالل قنوات تتي  له المساهمة في صنع القرارات المحلية ومراقبة 
 المشاريع التنموية، ومن بين هذه القنوات نذكر:

  الشعبي المحلي: حي  تسم  هذه القناة للمواطن بأداء دوره في المشاركة ا ستفتاء
 وصنع

 القرار من خالل التصويت على القرارات التي تهم الصال  العام، زمن هنا يضمن مبدأ
المشاركة  ن المواطن هو حجر الزاوية في عملية التنمية المحلية فان كانت قاعدة مشاركة 

تكون نتائج إيجابية على أرض الميدان وتحقق رضى المواطن المواطن صحيحة فحتما سوف 
 1 نه شريك فيها باإلضافة إلى مسإوليته في متابعة ومراقبة البرامج التنموية.

  ،المبادرة الشعبية: وهي الية تسم  للمواطن بتقديم مقترحاته وأفكاره في مجال التنمية
 ويمكن

اء وذلك بجمع عدد معين من التوقيعات وتهدف للمواطن أن يصل بمقترحاته إلى مرحلة ا ستفت
 المبادرة الشعبية عل تحفيز المواطنين وحثهم على المشاركة.

  الميزانية التشاركية: وهي عملية منبثقة عن المشاورة أو التشاركية بحي  يقرر من خاللها
األشخا  العاديون كيفية تخصيص جزء من ميزانية البلدية ويناقشونها، وتعتبر أحد 

لممارسات الحكومة التشاركية نظرا ألثرها على الواقع المعاش من خالل التمويل الذاتي ا
 للجماعات المحلية، وتهدف الى تحقيق الفعالية في مسار التنمية المحلية.

                                                
، جامعة أدرار، مجلة الحقيقة(،88/85نوال لصلج، "الديمقراطية التشاركية رافعة التنمية المحلية )قراءة في قانون البلدية  -1

 .352،   3583،سبتمبر 58عدد
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ومما سبق يمكن القول ان الظرف ا قتصادي وا جتماعي التي تعيشه الجزائر الوقت الراهن  
ة كل األطراف الفاعلة )المواطن، القطاع الخا ، المجتمع ، يتطلب تكاثو الجهود ومشارك

المدني(، في التنمية المحلية وإيجاد الحلول والخروج من حالة ا نسداد التنموي والفشل في 
 1التسيير على المستوى المحلي خاصة  يما يعرف بمناطق الظل.

لتشاركية و التنمية المحلية المطلب الثاني : مساهمة المجلخ المحلية في تحقيق الديمقراطية ا
 في الجزائر

يتمثل دور المجالخ المحلية المنتخبة في تحقيق التنمية المحلية من خالل تطوير المجا ت  
ا قتصادية وا جتمايية و السياسية واإلدارية والثقا ية والبيئية، وا نتقال من مستوى إلى مستوى 

األساسية للمجتمع المحلي والسعي للمشاركة  أفضل والعمل على توفير الحاجيات والمتطلبات
 المواطنين في رسم السياسات العمومية عن طريق المشاركة في إ عداد مخططات التنمية.

إن المجالخ المحلية المتمثلة في المجلخ الشعبي البلدي، والمجلخ الشعبي الو ئي تمثل  
ن المواطن واإلدارة المركزية، وذلك الركيزة األساسية في التسيير واإلدارة وتعتبر همزة وصل بي

من خالل تنفيذ المشاريع المسطرة وتوفير الخدمات العمومية والعمل على تطوير المسار 
التنموي في مختلو المجا ت بهدف تحقيق تنمية محلية حعيعية أساسها مشاركة المواطن في 

 مشاريع التنمية.

لمجالخ الشعبية المحلية وتحعيقه و فق حي  تعتبر التنمية المحلية أهم هدف تسعى اليه ا 
البرامج التنموية، وتكمن مساهمة المجالخ الشعبية المحلية في تحقيق التنمية المحلية  يما 

 :2يلي

 او : دور المجالخ البلدية في تعزيز الديمقراطية التشاركية و التنمية المحلية في الجزائر 

                                                
 .85 :  سابق،المرجع الناصر عساسي، -1

 .28:، المرجع السابقحجاز حسني، -2
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اإلداري وتشكل نقطة انطالق مسار التنمية من إن البلدية هي الخلية األساسية في التنظيم 
 ىخالل المساهمة الفعالة في اعداد مخططات التنمية ومن أهم مساهمتها نذكر:

 :المجال ا جتماعي وا قتصادي 
يساهم المجلخ الشعبي البلدي في اتخاذ اإلجراءات التي من شأنها التكفل بالفئات ا جتمايية 

وتحسين جودة الخدمات في مجا ت الصحة، السكن، الشغل،  المحرومة وتقديم المساعدات لها
 من خالل تكفل البلدية بر:

إنشاء المرافق الرياضية والثقا ية والترفيهية ومرافقة الشباب في مختلو النشاطات  -أ 
 الرياضية.

خلق فر  عمل للشباب البطالين ومرافقة خرجي مراكز التكوين المهني وا ستفادة من  -ب 
 1لمهنية.خبراته ا

 تطوير وترقية برامج قطاع السكن بخلق شرو  الترقية الخاصة والعامة، وتشجيع إنشاء -ج 

 .888التعاونيات العقارية، باإلضافة الى تشجيع ا ستثمار المحلي وترقيته حسب نص المادة

 انشاء مشاريع تنموية لدعم البنية التحتية وربط شبكة الكهرباء والغاز لفك العزلة عن -د 
 المناطق

 المحرومة داخل البلدية.

 التنسيق مع فعليات المجتمع المدني لتنظيم األيام التحسيسية والملتعيات في إطار دعم -ه 

 نشاطات المجتمع المدني.

                                                
، جامعة مجلة العلوم القانونية والسياسيةنبيل دريخ، "دور المجالخ الشعبية المحلية في تحقيق التنمية المحلية"،  -1

 .58،85:،   3580، جانفي 85الوادي،عدد
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 :المجال الصحي 
 إنجاز المراكز الصحية وقاعات العالج وصيانتها في حدود إمكانيتها. -أ 

التكفل بالرعاية الصحية للمواطنين من خالل المحافظة يساهم المجلخ الشعبي البلدي في  -ب 
 على البيئة والنظافة العمومية.

 التسيير العقالني في توزيع المياه الصالحة لشرب وصرفها ومعالجتها. -ج 

 جمع النفايات الصلبة و معالجتها و نقلها. -د 

 تها.مكافحة األمراض المتنقلة، والحفاظ على صحة األغذية ومراقبة جود -ه 

 السهر على نظافة األماكن والمإسسات المستقبلة للجمهور. -و 

 :المجال التعليمي 
 التكفل التام بالمدارس ا بتدائية وتقديم الخدمات ومراقبة جودتها والعمل على صيانتها. -أ 

 الحفاظ على نظافة وتجهيزات المإسسات التربوية والتعليمية. -ب 

 سسات الملحقة بهذا المجال مع اإلشراف والتقييم المستمر.السهر على ترشيد تسيير المإ  -ج 

توفير الخدمات الضرورية التي يحتاجها قطاع التربية مثل النقل، اإلطعام المدرسي،  -د
 1وغيرها.

 :مجال التهيئة العمرانية 
نص المشرع الجزائري على مبدأ التوازن بين النمو ا قتصادي ومتطلبات حماية البيئة، فتم  -أ 
شاء هياكل إدارية للبيئة على المستوى المحلي، فمهمة البلدية األساسية في هذا المجال هي إن

                                                
مجلة الباحث للدراسات أيوب أقوجيل، جمال يرقي، "الجباية المحلية ودورها في التمويل المحلي والتنمية المحلية"،  -1

 .8885،8888:،  3535،جوان  53، جامعة باتنة، عدداديميةالك
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حماية البيئة بالدرجة األولى ومواجهة كل األخطار التي تلحق الضرر بالطابع البيئي والعمل 
 على مكافحة كل أشكال التلول.

وا مالك العقارية والحفاظ  مساهمة المجالخ المحلية البلدية في حماية الترال العمراني -ب 
 على ا نسجام الهندسي للتجمعات السكنية من خالل الحد والقضاء على السكنات الفوضوية.

حماية المناطق الزرايية في مخطط التهيئة العمرانية وصيانة وتهيئة المساحات الخضراء،  -ج 
 الوسط الطبيعي. باإلضافة إلى السهر على حماية التربة والموارد المائية بهدف حماية

تشجيع تأسيخ الجمعيات حماية البيئة وتقديم المساعدة لها والعمل المشترك في مجال  -د 
 البيئة.

 :المجال األمني وحماية المواطن 
 .األجهزةاألمنيةالسهر على حفظ النظام العام بواسطة  -أ 

 البلدية.الحفاظ على سالمة وأمن مواطني البلدية وزائريها داخل إقليم  -ب 

التنمية  األنشطةالعمل على تسهيل تنقالت األشخا  واألموال داخل تراب البلدية  -ج 
 المحلية.

مما سبق يمكن القول أن المجالخ الشعبية البلدية هي القاعدة األساسية التي تنطلق منها  
عملية التنمية المحلية وذلك عن طريق المساهمة أكثر في تطوير مختلو المجا ت على 

 المستوى المحلي من خالل ما يلي:

 يد نفقات البلدية.تحديد األولويات للمشاريع التنموية ذات األمية بالنسبة للمواطن وترش 
  الرفع من مردودية الجباية المحلية مما يضمن دعم مشاريع التنمية ويساهم في الدفع

 بعجلة التنمية المحلية.
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  ضرورة العمل على ا عتماد مدا خيل أخرى غير الجباية من خالل تشجيع ا ستثمار
 1المحلي وترقيته مما يساهم في التقليل من أيباء البلدية.

 ور المجالخ الو ئية في تكريخ الديمقراطية التشاركية و التنمية المحلية في الجزائرد ثانيا :
يعتبر المجلخ الشعبي ألو ئي الهيئة المنتخبة وتعكخ الالمركزية في الو ية، وتمثل اإلرادة 
الشعبية عن طريق التمثيل الديمقراطي، وهي األقرب لمعرفة احتياجات ومطالب المواطنين 

 إلى المسإول األول في الوالية كونها هيئة تداولية للوالية.ونقلها 
ويتمتع المجلخ الشعبي الو ئي بصالحيات تدخل ضمن اختصاصاته حسب قانون  

وتشمل مختلو القطاعات على مستوى الوالية، باإلضافة الى مساهمته في  83/50الوالية
المخططات الخاصة بالتنمية على التنمية المحلية وتطوير القطاع ا قتصادي من خالل إعداد 
 2المدى المتوسط لتحديد األهداف المسطرة وتحديد برامج التنمية.

 مساهمته في القطاع ا قتصادي: - 8
 يساهم في تحديد المناطق الصنايية وإعادة تأهيلها. -أ 
يقدم التسهيالت للمتعاملين ا قتصاديين  يما يخص العقار الصناعي ويساهم في إنعاش  -ب 

 المإسسات العمومية.
 يسهل ويشجع تمويل ا ستثمارات المحلية على مستوى الوالية. -ج 
يساهم في التعاون بين المتعاملين ا قتصاديين ومإسسات التكوين والتعليم العالي  -د 

 وبيناإلدارات المحلية 
 من أجل ترقية اإلبداع في القطاعات ا قتصادية وخلق محيط مالئم لالستثمار.

 ور المجلخ الشعبي الو ئي في دعم النشا  ا جتماعي والثقافي:د- 3
يساهم في ترقية قطاع التشغيل عن طريق التشاور بين البلديات والمتعاملين ا قتصاديين  -أ

 خاصة فئة الشباب.
                                                

 المرجع نفسه.-1
 .22:حجاز حسني، المرجع السابق، -2
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يساهم في األنشطة ا جتمايية التي تهدف الى مساعدة العائالت المعوزة والتكفل  -ب
 ا حتياجات الخاصة عن طريق التنسيق مع المجالخ الشعبية البلدية. بالمرضى ومارفقة ذوي 

 1انجاز الهياكل الصحية وصيانتها وتجهيزها بالمستلزمات الصحية. -ج
إنشاء الهياكل الرياضية والثقا ية وحماية الترال الثقافي بالتشاور مع الجمعيات والهيئات  -د 

 المكلفة بترقية قطاع الثقافة والرياضة.
كما يساهم المجلخ الشعبي الوالئي بالتنسيق مع البلدية في كل نشا  اجتماعي يهدف  -ه

 ضمان تنفيذ مخططات وبرامج التنمية المحلية.
 و يساهم المجلخ الشعبي الو ئي في تطوير وإنشاء الهياكل القاعدية عن طريق: - 8
 الطرق والمسالك الو ئية.يبادر المجلخ الشعبي الو ئي باألعمال المرتبطة بأشغال تهيئة  -أ
يعمل على ا تصال بين المصال  المعنية لترقية وتطوير هياكل المتعلقة باستعبال  -ب

 ا ستثمارات.
يساهم المجلخ الشعبي الو ئي في تشجيع التنمية الريفية وربط المناطق النائية بشبكة  -ج 

 2الكهرباء والغاز بهدف فك العزلة عنها.
 دور صندوق التضامن و الضمان لجماعات المحلية في تحقيق التنمية المحلية في الجزائر ثالثا :

،وهو مإسسة إدارية  32/58/3582المإرخ في  82/882أنشأ الصندوق بموجب المرسوم رقم 
تخضع لوصاية وزارة الداخلية تتولى تسيير صناديق الضمان والتضامن ا جتماعي، ويهدف 

اعات المحلية الى ضمان الموارد الضرورية للبلديات وتوزيعها وإزالة الصندوق التضامن للجم
 الفوارق بين البلديات والو يات من أجل الدفع بعجلة التنمية المحلية، حي  يلعب الصندوق 

                                                

،  3580، 88، جامعة الجلفة، عددمجلة البحوث السياسية واإلداريةمحمد نايلي، "الوالية كأداة لتحقيق التنمية المحلية"، -1
 :88. 

 .83:المرجع نفسه، -2
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التضامن للجماعات المحلية دورا فعال من خالل تقديم مساهمات مإقتة أو نهائية للجماعات 
التجهيز وا ستثمار المحلي ومساعدة المشاريع التنموية في المحلية بهدف انجاز مشاريع 

 البلديات التي تعاني العجز في مجال التنمية ومن بين هذه المساهمات نذكر أهمها:
 .الوساطة البنكية لفائدة الجماعات المحلية، وضمان القروض لفائدة البلديات والواليات 
  فق العام المحلي.من  إعانات لفائدة البلديات إلعادة تأهيل المر 
 .المساهمة في كل الدراسات واألبحال التي تتعلق بتطوير الجماعات المحلية 
  تقديم مساعدات للجماعات المحلية التي تواجه صعوبات مالية أو كوارل طبيعية

 1طارئة.
 المطلب الثال  : تجسيد الديمقراطية التشاركية في الجزائر

ال من حالة الديمقراطية التمثيلية إلى الديمقراطية حاولت الجزائر كغيرها من الدول ا نتق
التشاركية لكن ذلك لم يتم على مستوى السلطة المركزية، إذ   تزال طريقة التمكين السياسي 
هي عملية ا نتخاب دون إشراك باقي الفاعلين في عملية صناعة القرارات المهمة، إنما ما 

هو تجسيد مبدأ التشاركية على المستوى المحلي،  عملت عليه الدولة الجزائرية في هذا المجال
على أساس أنه مهما تعددت نظم ا نتخابات، إ  أنها تبقى قاصرة عن إفراز أغلبية واسعة 
ممثلة لجميع المواطنين، خاصة على مستوى المجالخ المنتخبة المسيرة للجماعات المحلية، 

نقائص الناجمة عن قلة التمثيل هذه في لذلك فقد برز تنامي لممارسات جديدة من شأنها سد ال
 2الجزائر.

 

                                                
مجلة ميَلفللبحوث إبراهيم يامة، "مدى مساهمة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية في إنعاش التنمية المحلية"،  -1

 .238:،  3580،جوان  50، المركز الجامعي ميلة، عددوالدراسات
، المركز الجامعي غليزان، ون مجلة القانمولود عقبوبي، "الديمقراطية التشاركية في المجالخ المنتخبة المحلية بالجزائر"،  -2

 . 353:،   3582،جوان  52العدد 
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ويركز الخطاب الرسمي في الجزائر على ضرورة ا نخرا  المجتمعي من أجل بناء الديمقراطية 
ا شتراكية والمساهمة في بناء السياسات وتعزيز مسارها والسعي إلنجاز أهدافها، ويردعو نفرخ 

مع الواسع من خالل وفائهم لتعهداتهم مع منتخبيهم الخطاب من البرلمانيين المشاركة مع المجت
في البلرديات والو يرات لتحقيق الديمقراطية التشاركية، ويستدعي أيضا أن تكون عالقة المنتخبين 
بالشباب متينة قوامها الثقة والحوار الصرري  بدون وصاية، لتوسيع قاعدة الديمقراطية التشاركية، 

العليا للبالد، ولتفادي الشرخ ما برين األجيال، وما ينتجه من وتحقيق التوافق حول المصال  
 1صراع يشغل المجتمع عن قضاياه الكبرى في التنمية.

 
وقد حاول المشرع في الجزائر إيجاد بعض اآلليات المتاحة لمشاركة المواطنين في تسيير الشأن 

، مقتصرة على  8885 المحلي، والتي كان ينص عليها كل من قانوني البلدية والو ية لسنة
إمكانية مشاركة المواطنين في مداو ت المجالخ المنتخبة بشرو  محددة، وتحت رقابة رئيخ 
المجلخ ووفقا لسلطته التقديرية، باإلضافة إلى إمكانية استعانة اللجان المحلية التابعة للمجالخ 

 . ري المنتخبة بذوي الخبرة، لإلهتداء بآرائهم بالنظر إلى طابعها ا نتشا
في إعداد مشروع ميثاق قانون الديمقراطية التشراركية،  3580وقد بدأت الحكومة الجزائرية سنة 

ينردرج ضمن المشاريع التي تجسد العيم الدستورية، ويسم  بترسيخ طرق تشاركية حعيعية بين 
السلطات العمومية والمرواطن، حي  عزمت وزارة الداخلية والجماعات المحلية طرح مشاريع 
قوانين جديدة للبلدية والو ية، وتم تنصيب فوج عمرل وزاري مشترك يعمل على دراسة السبل 
 لوضع اآلليات التي تسم  للمواطنين بممارسة حقهم الدستوري المتعلق بتسيير الشإون المحلية.
وكان هدف عمل هذا الفوج هو إيجاد صيغ مالئمة لتجسيد إشراك المواطنين في تسيير الشإون 

ية، واإلسراع إلى وضع اآلليات المناسبة ما يسم  با ستجابة لتطلعات المواطنين، رغم أن المحل

                                                
دفاتر السياسة مجلةعبد المجيد رمضان، "الديمقراطية الرقمية كآلية لتفعيل الديمقراطية التشاركية: حالة الجزائر"،  - -1

 .03 :،  3580،جانفي  82، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد والقانون 
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مادة قانونية تدعو إلى إرساءالديمقراطية التشاركية، والقضاء على 82التشريع الجزائري وضع 
 البيروقراطية والرشروة بجميرع أشركالها، وتحسرين الخدمرة العمومية.

يإكد أن المشاركة الحعيعية للمواطنين في تسيير الشرإون  85-88ونجد أن قانون البلدية 
المحليرة ترتم عبرر المبادرات التنموية وتنفيذ المشاريع ومتابعتها، لكن غياب التعبئة في النطاق 
المحلي، تجعل هذه المبادرات منعدمة علرى صعيد المجالخ المنتخبة، ويتولى تنشيطها الو ة 

 واطنين. بد  من المنتخبين والم
كما يشهد المجتمع الجزائري انكفاء المواطنين عن أداء دورهم في المشاركة ا جتمايية 
والتنموية، وانصرراف الطبقة المثقفة بدورها عن تقديم ارائها وأفكارها للهيئات المنتخبة في 

 1.مختلو الفعاليات والمبادرات التنموية بسبب فقردان الثقة بممثليهم
التواصل بين الطرفين، ما يكرس اضمحالل ثقافة المشاركة المجتمعية بمرور وغياب ا تصال و 

السنوات، رغم ما عرف عن هذا المجتمع سابقا مبادراته إلى حمالت تهيئة وتنظيط المحيط، 
وإنجاز مشاريع عمرانيرة للمنفعرة العامة بوسائل بسيطة، في إطار ما يسمى محليا في بعض 

ويزة"، وهو التعراون مرن أجراللمساهمة في إنجاز عمل لفائدة المصلحة المناطق من الجزائر بر"الت
 العامة.

إن نجاح هذا الشكل المتقدم من الديمقراطية التشاركية، يتوقو على مدى وجود مجتمع مدني 
قوي وفاعل ومطلع ومتحمخ، ووجود مواطنين مدركين لمعنى الديمقراطية، وفي طليعتهم الطبقة 

 2ثقفة والمتعلمة عموما، المنسحبة حاليا من العمل السياسي.الوسطى والطبقة الم
 المطلب الرابع: عراقيل و تصورات المستقبلية لتفعيل الديمقراطية التشاركية في الجزائر

 او  : عراقيل تفعيل الديمقراطية التشاركية في الجزائر

 

                                                
 .358:،   سابقالمرجع المولود عقبوبي ،-1

 .03:،  المرجع السابقعبد المجيد رمضان، -2



 طية التشاركية و التنمية المحلية في الجزائراالفصل الثاني : الديمقر 
 

 
58 

 عراقيل مالية:-8
يعد العنصر المالي عامال أساسيا في التنمية المحلية، ونجاح الجماعات المحلية في أداء  

مهامها واجباتها والنهوض باأليباء الملقاة على عاتقها من ناحية توفير الخدمات للمواطنين 
وإشراكهم في تسيير شإونهم مرتبط بحجم مواردها المالية، فكلما زادت مواردها كلما كان أداءها 

 أحسن وفعال.
تشعب اختصاصات المجالخ الشعبية المحلية وضعو مواردها المالية الذاتية: نظرا التعدد  -أ

وتنوع اختصاصات المجالخ الشعبية المحلية، من خالل المهام التي منحتها إياها قوانين البلدية 
من الصعوبة  والو ية باإلضافة إلى النصو  التنظيمية، نجد هذا التنوع في المهام خلق نوعا

في ممارسة المجالخ المحلية اختصاصاتها في جميع مجا ت التنمية، وتداخل ا ختصاصات 
وتشابكها. وبالمقابل محدودية الموارد المالية وضعفها في كثير من األوقات ، حي  يرجع ذلك 
إلى أن المشرع لم يضمن تكريخ مبدأ التعويض المالي مقابل تحويل في  ا ختصاصات من 

 1سلطة المركزية إلى الجماعات المحلية.ال
 

بالرغم من أنه نص على هذا المبدأ في قانوني البلدية والو ية، حي  أكد على أن كل مهمة 
جديدة يعهد بها إلى البلدية أو الو ية أو تحول لها من قبل الدولة، يرافقها التوفير المتالزم 

ألنه سيثقل على الجماعات المحلية ويضاعو للموارد المالية الضرورية للتكفل بهذه المهمة، 
 أيبائها أضعاف مضاعفة.

على الرغم من أنه للمجالخ المحلية موارد مالية ذاتية، إ  أن هيمنة السلطة المركزية عل  
الجباية المحلية كان له األثر السلبي على استقاللية المجالخ المحلية من ناحية، ومن ناحية 

رد غير الجبائية للجماعات المحلية، هذا ما يجعلها تبح  عن موارد أخرى قلة عدم كفاية الموا

                                                

، جامعة محمد بوضياف الماجستير رسالةحمدي مريم، دور الجماعات المحلية في تكريخ الديمقراطية في التشريع الجزائري، -1
 .882:، 3582سبتمبر  32، ،قسم الحقوق،العلوم السياسية الحقوق و المسيلةكلية –
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خارجية تقدمها الدولة لتدارك العجز المالي، إ  أن تمويل الدولة سيمخ في استقاللية 
 الجماعات المحلية عند ممارستها  ختصاصاتها في رل ضعو مواردها المالية الذاتية.

 ية:تبعية الجباية المحلية للسلطة المركز -ب
تستولي الدولة على الجانب األكبر من الجباية، بحي  تبقى الجباية المحلية مهمشة )  تتعدى  

من قيمة الجباية العمومية( ويرجع ذلك إلى الكثير من األسباب والعوامل لعل % 85نسبة 
أبرزها ضعو نظام التحصيل والتوزيع، باإلضافة إلى تدخل الدولة وضعو الموارد الناتجة عن 

ئدات األمالك فنظام الجباية المحلية مقيد بقيود دستورية وتشريعية تفرضها السلطة المركزية عا
 في مجال فرض الضرائب وا قتراض ونحوهما.

ومن ناحية ثانية   تكتفي الدولة بتحديد الضريبة ونسبتها بل تتعدى إلى تحديد نسب  
توزيعها،وهو ما يضعو الجماعات المحلية على التحكم في ماليتها بحي  أن جميع الضرائب 

 تجمع في وعاء واحد ثم يعاد توزيعها.
 ضعو الموارد غير الجبائية للجماعات المحلية: -ت

ائية هي الموارد الناتجة عن الخدمات المحلية التي يمكن للجماعات المحلية الموارد غير الجب
إنتاجها أو تقديمها ومدا خيل الممتلكات ومنتجات الخدمة الصنايية والتجارية المحلية وتتميز 
بضعو كبير مقارنة باإليرادات الجبائية وهذا عائد إلى الضعو إلى حد كبير إلى التنازل على 

 1تعتبر مصدر دخل. الممتلكات التي
 يعود ضعو هذه الموارد أساسا إلى: 

 التبذير وعدم ا ستغالل العقالني للموارد. -
 نقص أو غياب الصيانة. -
 سوء تقدير الموارد من قبل الجماعات المحلية. -
 غياب التعاون المحلي بين البلديات. -

                                                
 .355،888:نفسه، المرجع -1
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 غياب عمليات ا ستثمار على المستوى المحلي. -
لي للجماعات المحلية والذي يعد أحد مقومات الالمركزية  زال حبيخ تمويل ا ستقالل الما

يتميز بمركزية الجباية المحلية وسوء توزيعها، باإلضافة إلى قلة ومحدودية الموارد الذاتية 
 للجماعات المحلية.

 تأثير تمويل الدولة على استقاللية المجالخ المحلية في ممارسة اختصاصاتها:-3
طة المركزية إعانات ومساعدات مالية للجماعات المحلية ، لغرض تحقيق الحد تعطي السل 

األدنى من الخدمات التي تعطيها لألفراد وتقسم هذه اإلعانات إلى عامة غير مشروطة وأخرى 
خاصة مشروطة التي تقدمها الحكومة المركزية للجماعات المحلية لصرفها وإنفاقها على مشاريع 

عينة ، وهنا تكون الجماعات المحلية ملزمة بانفاق هذه اإلعانات بالشرو  محددة أو أداء خدمةم
التي تضعها الحكومة المركزية ،وهذا ما يحد من حرية واستقالل الجماعات المحلية في 

 التصرف والتكييط مع احتياجات المواطنين وتطلعاتهم .
 اختصاصاتها:وللتمويل المركزي اثار سلبية على الجماعات المحلية في ممارسة  

أ. تبعية الجماعات المحلية للدولة في مجال اإلعانات: فهنا تعين الدولة الجماعات المحلية 
ت وهي بذلك تحد نانظرا لضعو مواردها، ومنه تفرض عليها شرو  بشأن إنفاق اإلعا

 مناستقالليتها.
 ب.ضعو اتخاذ القرارات على المستوى المحلي :

لالمركزية ، وأن المجالخ ʪبالرغم من أن الدساتير المتعاقبة على الجزائر والقوانين تنادي  
المحلية هي أساس اتخاذ القرار على المستوى المحلي ، وأيضا من جانب المبدأ العام لتوزيع 

 ا ختصاصات بين الدولة والجماعات المحلية في جعل هذه
مستوى إقليمها، إ  أن السياسات المتخذة   تعكخ األخيرة حرة في التصرف والتيسير على 

 1ذلك فعليا حي  أن القرارات المتخذة غالبا ما تكون مقررة من السلطة المركزية.

                                                
 المرجع نفسه. -1
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 نجد أن للديمقراطية التشاركية عدة عراقيل أخرى منها ما يلي:
غموض التكريخ الدستوري لحق المشاركة، ألنه ترك الكثير من جوانب العمل المحلي  -

 للقوانين وهو ما يعيق من تفعيل مشاركة المواطن.
التعقيدات اإلدارية من خالل إفرا  اإلدارة في استعمال مبدأ السرية وصورية مشاركة المواطن -

 في صنع القرار اإلداري.
وهناك عراقيل ثقا ية تتمثل في انعدام الوعي الشعبي نتيجة وجود ضعو ثقافة المشاركة لدى  -

 ضعو الثقافة التشاركية عند المجتمع المدني. المواطنين وكذلك
عدم الفصل بين أدوار السلطة التنفيذية وعمل البلديات والو يات، إذ نجد أن للسلطة التنفيذية  -

دور في تسيير عمل المجالخ بتقديم العون المالي واإلداري، وهنا نالحظ عدم وجود دور 
تنفيذية بل يتم تعيينهم من السلطة المركزية، وهذا حعيقي للمجالخ المحلية في اختيار العيادات ال
 ما يإدي إلى عزوف المواطن عن المشاركة.

باإلضافة إلى غياب الثقة بين المواطن والمجالخ المحلية ، فهو ما يخلق غياب ثقة وعدم  -
 تجاوب

ي ، مع القرارات البلدية ، حي  في بعض األحيان يرفض المواطن التقيد بقرارات المجلخ البلد
وفي بعض األحيان األخرى يرفض المواطنون دفع رسوم البلدية ضنا منهم انها لن تنفق بشكل 

 1سليم.
 التصورات المستقبلية لتفعيل الديمقراطية التشاركية ثانيا :

واقع الديمقراطية التشاركية والتنمية المحلية في الجزائر يفرض على الحكومة الجزائرية تدييم 
من خالل التفكير في اليات وأطر قانونية تساهم  3588باشرت بها منذ سنةاإلصالحات التي 

، ألن كل المجهودات المبذولة في هذا اإلطار مازالت تحتاج لدعائم 2بشكل كبير في دعمها

                                                
مجلة العلوم جهاد رحماني، بن عزوز عزوزي، الديمقراطية التشاركية في المجالخ المحلية المنتخبةبالجزائر واقع وأفاق،  -1

 .388:، 3583مارس، 8الجلفة، العدد –،جامعة زيان عاشور  القانونية واالجتماعية
 المرجع نفسه.-2
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قانونية وبشرية لتحقيق األهداف التنموية المسطرة من قبل الحكومة، وفي هذا اإلطار وجب 
دف تفعيل دور الديمقراطية التشاركية في تحقيق التنمية المحلية صياغة جملة من ا قتراحات به

 والمتمثلة في:
  ضرورة توفر إرادة سياسية حعيعية من طرف الدولة في تفعيل الديمقراطية التشاركية

 فيها. وا نخرا بهدف تكريخ التنمية المحلية، وإرادة قوية للفاعلين المحليين للمساهمة 
 لبلدية والوالية والجمعيات، بتدارك جميع النقائص التي جاءت إعادة النظر في قوانين ا

 بها القوانين السابقة، وإصدار قوانين تكرس وتعزز الالمركزية للتحقيق التنمية المحلية.
  الرفع من كفاءة وقدرات المجالخ المحلية المنتخبة وإعطاءهم صالحيات أكبر في مجال

 ر والتدبير مما يساهم في دعم التنمية المحلية.التنمية، واعتماد مبدأ الحكامة في التسيي
 إعادة النظر في برامج التنمية المحلية في الجزائر والعمل جديا على ا هتمام بانشغا ت 

 المواطنين مما يخدم احتياجاتهم ويساهم في تكريخ التنمية المحلية.
  القانونية والتنظيميةاإلسراع في إصدار قانون الديمقراطية التشاركية لضبط جميع األطر 

 للممارسة الفعلية.
  العمل على خلق اليات جديد وطرق حديثة لتعزيز دور المواطن ومنظمات المجتمع

 المدني في اتخاذ القرار على المستوى المحلي.
 تطوير ا ستثمار المحلي وتحفيز المستثمرين من خالل التسهيالت اإلدارية واإلجراءات 

 مر على العمل وخلق مشاريع تنموية.الضريبية مما يحفز المستث
  إعادة النظر قوانين الجباية المحلية وتثمين أمالك البلدية والتصرف في العقارات من أجل

 1دعم مشاريع التنمية. إلىمداخيل جديدة تدعم خزينة البلدية وتوجيهها  نالبح  ع
 خالصة الفصل الثاني :

                                                
مجلة محمد حمودي، "الديمقراطية التشاركية كآلية لتحقيق التنمية المحلية على مستوى الجماعات المحلية في الجزائر"، -1

 .838:،   3588،جوان 83جامعة خنشلة، عدد،الحقوق والعلوم السياسية
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ومساهمته في التنمية المحلية بالجزائر، شهد يمكن القول أن موضوع الديمقراطية التشاركية 
تطورا ملحورا عبر الدساتير وقوانين الجماعات المحلية، كما عرفت الجزائر بعد اإلصالحات 
السياسية واإلدارية تحو  نوييا في مجال التكريخ القانوني للمفهوم خاصة في قانون البلدية 

مادة تقر بصري  العبارة على تشجيع  الذي خصص 3582والو ية األخير وصو  إلى دستور 
الديمقراطية التشاركية لتحقيق التنمية المحلية، إن هذا التطور القانوني جاء نتيجة دوافع 
ورروف داخلية وأخرى خارجية دفعت المشرع الجزائري إلى تبني توجه جديد أساسه تعزيز 

 .المشاريع التنموية مشاركة المواطن في صنع القرار وتسيير الشإون العمومية ومراقبة

تعد الجزائر حديثة عهد تطبيق الديمقراطية التشاركية كآلية لتحقيق التنمية المحلية من 
،بإطالق مشروع تمهيدي لترقية الديمقراطية التشاركية  3582التي أقرتها منذ سنة  ال لقوانينخ

ن والفاعلين المحليين أخرى تساهم في تعزيز دور المواط قوانينلكن مازالت التجربة تحتاج الى 
لخدمة التنمية المحلية، فإن نجاح برنامج تجسيد الديمقراطية التشاركية لخدمة التنمية المحلية 
يتوقو على مدى فعالية وتكاثو جميع الشركاء والفاعلين في تجسيد األهداف المسطرة وفق ما 

للمساهمة في دعم  كما تعتبر المجالخ المحلية المنتخبة قاعدة أساسية .مرسوم ومخطط له
التنمية من خالل الدور الفعال في رسم وإعداد برامج التنمية المحلية وتحفيز المواطن على 

 المشاركة لتحقيق األهداف التنموية التي يتطلع إليها وتأمل الحكومة الجزائرية.

مستوى تنج  خطط تجسيد الديمقراطية التشاركية في خدمة التنمية المحلية بحي  يعتمد على 
فاعلية وشدة جميع الشركاء والفاعلين في تحقيق األهداف وفق ما هو موجود الكتاب والخطة،  
كما ُينظر إلى المجالخ المحلية المنتخبة على أنها أساس أساسي للمساهمة في دعم التنمية من 
ة خالل هذا الدور تصميم وإعداد خطط التنمية المحلية بشكل فعال وإلهام المشاركة المدني

 لتحقيق األهداف التطورات التي ترغبها وتأملها الحكومة الجزائرية.
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ا ، في الختام ، يمكن القول أن مفهوم الديمقراطية التشاركية أصب  مإخريا اتجاهيا جديدي
المسإولين  و نموذج لإلدارة ا قتصادية والسياسية وا جتمايية ورهر في خطابات معظم القادة

ا على مستوى مخرجات التنمية  السياسة العامة  المحلية ورسم الخرائطالسياسيين ألنه مهم جدي
كمفهوم تفرضه التغيرات  وأهداف التنمية التي يحكمها صناع القرار ، والديمقراطية التشاركية

 والتطورات السياسية وا جتمايية المتعلقة بنماذج الحوكمة ا جتمايية ، فإن الغرض منه هو
ض الدول قد تبنتها كبديل لسد النواقص معالجة واقع الممارسات الديمقراطية ،   سيما أن بع

 األهداف. نفخ على هذا األساس ، تشترك الديمقراطية التشاركية والتنمية المحلية في، والقصور

 كما تهدف إلى تمكين المواطنين من المشاركة الفعلية في صنع القرار المحلي وإدارة

 .مختلو الفاعلين في مجال التنميةتوفير مساحة للحوار والنقاش بين  الشإون، باإلضافة إلى

 إدارة كأسلوب التشاركية الديمقراطية تتبنى التي البلدان من واحدة أيضا هي الجزائر
 التمثيلية الديمقراطية تستطيع   التي القصور أوجه أو اإلخفاقات لمعالجة  شامل جديد نهج
 بها. النهوض

 مع التغييرات مكرسة، تشاركية ديمقراطية لديه الجزائري  المشرع أن في السبب هو هذا
 بالتنمية ،أقرت المتعلقة ا جتمايية المطالب وزيادة اإلقليمية الخارجية السياسة في والتحو ت
 ،وخاصة 3588 عام في واإلدارية السياسية اإلصالحات من سلسلة المحلية الحكومات
 حتى( 83/50) الو ية وقانون ( 85/85 بلدية) المحلي المجتمع القانونية لقانون  اإلصالحات

 .3582الدستوري سنة  التعديل

 نص خالل من صري  بشكل التشاركية الديمقراطية على الدستوري  الطابع إضفاء تم
 الجزائر ،مرت التفسرية واآلليات ا تصال تضمنت قنوات ،والتي 3582 عام في 80 المادة
 .المحلية  التنمية لتعكخ التشاركية الديمقراطية الممارسات المفهوم تفعيل في نوعي بتحول
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 إصدار بمجرد بها والنهوض حقيا الفعالة المشاركة تعزيز تحقيق ذلك، يمكن ومع
 مجرد يكون    بحي  حعيقة إلى وتحويله افرضه يتم أن ذلك،يجب من الصلة،بد ي  ذات القوانين
 .الشعبوي  الخطابفي  ثابت واستخدامه نص

 أسسها وجدت تفعيل المحلية،إن التنمية في تساهم التشاركية الديمقراطية أن القول يمكن
 وغير الفاعلين ،الرسمية مختلو بين الجهود تكثيط ضرورة واألساسية،أي الصحيحة
 التنمية مشاريع جميع العرض وخدمة تجسيد في واألفكار الرؤية توحيد خالل الرسمية،من
 .شيء كل فية المحلية صحيح التنمية إلى أفضل انتقال لضمان الناجحة

 المحلية،من التنمية تحقيق في التشاركية الديمقراطية لدور الفعال التعزيز أجل من
 إلى المحلي باإلضافة والحكم المحلي القرار صنع في المواطنين مشاركة الضروري تعزيز

 المركزية الحكومة التفعيل تفرض اليات خالل من المحلية التنمية مشاريع تنفيذ ومراقبة متابعة
 الدراسة لخصت المباني،و. مطالبه تحقيق المعيشة للمواطنين مستويات لتحسين المشاركة
 :اآلتي في تلخيصها يمكن التي النتائج بعض

 اإلصالح  وتتطلب الجزائرية التجربة في جديدة قضية التشاركية  الديمقراطية
 .الواقع أرض على التنشيط اليات و ا تصال قنوات تحديد خالل من مساره يدعم

 المواطنين صنع مشاركة ضمني قانون  إطار في محدودة التشاركية الديمقراطية 
 .التنمية أهداف لتحقيق العامة السياسة و المحلي القرار

 العملية مبادر لدعم السياسية اإلرادة بدون  ممكنة غير التشاركية الديمقراطية 
 .المشاركة تعزيز و الديمقراطية

 المحلية،وخاصة الفاعلة الجهات إشراك دون  ممكنة غير المحلية التنمية 
 .التشاركية الديمقراطية من الحجر أساسيات المواطنين

 الديمقراطية ترسيخ في تحول نقطة 3582 لعام الدستوري  التعديل يعتبر 
 التشاركية.
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 الهادف الجديد التوجه هذا لدعم الجزائرية الحكومة واستعداد رغبة عن ويكشو 
 .المحلية المستويات على إلى تحعيقه التنمية

 إعداد المحلية أثناء التنمية لتعكخ التشاركية الديمقراطية الجزائرية السلطات تعزز 
 الخا . المشروع

بغرض  والتوصيات ا قتراحات بعض تقديم عليها،يمكن الحصول تم التي النتائج على  بناءي 
 .الجزائر في المحلية والتنمية التشاركية الديمقراطية دعم في المساهمة

 الحوكمة  مبادر تبني وضرورة المنتخبة المحلية المجالخ وقدرات كفاءة زيادة
 .المحلية التنمية و التشاركية الديمقراطية لدعم كاستراتيجيات واإلدارة التنظيم

  البح  حول اليات تعمل على تحسين العالقة بين المواطن ومإسسات الدولة
 .بينهم وتعبئة المواطنين على التعاون على حل المشاكلوإعادة الثقة 

 .   تفعيل اليات الرقابة الشعبية في مختلو القوانين التي تجعل المواطن شريك
 .التنمية المحلية فعال في

  تعزيز دور منظمات المجتمع المدني وإشراكهم في جميع القضايا التنموية داخل
 .البلدية إقليم
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  المصادر 

 الدستور :

، 22، الجريدة الرسمية، عدد 8828الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دستور .8
 .8828سبتمبر 85الصادر ة في 

، صادر بموجب األمر رقم، 8802الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دستور  .3
 .8802سنة  82، الجريدة الرسمية، عدد 1976نوفمبر  33، مإرخ في 80/ 02

، صادر بموجب المرسوم 883لجزائرية الديمقراطية الشعبية، دستور الجمهورية ا .8
، 58، الجريدة الرسمية، عدد 8838 يفري  8 33مإرخ في 83، / 38الرئاسي رقم 
 .8838مارس  58صادرة بتاريخ 

بموجب المرسوم  ، صادر8882الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دستور  .2
 02، عددالجريدة الرسمية، 8882ديسمبر50يمإرخ ف،283/  28الرئاسي رقم 

 . 8882ديسمبر  3،صادرة بتاريخ 
 القوانين:

مارس  52،مإرخ في  58/ 82الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون رقم  .0
 50،صادرة بتاريخ  82، عددالجريدة الرسمية،يتضمن التعديل الدستوري،  3582
 . 3582مارس 

جوان 33،مإرخ في  88/85الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، قانون رقم  .2
 58،الصادر ة في  80، عددالجريدة الرسمية،المتضمن قانون بالبلدية،  3588
 . 3588جويلية 
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 88،مإرخ في  58/85الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، قانون رقم  .0
الجريدة ية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ،المتضمن قانون حما 3558جويلية

 .3558جويلية  35،صادر ة في  28،عددالرسمية
أوت  82،مإرخ في  52/50الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، قانون رقم  .3

،صادر في  08، عدد الجريدة الرسمية،المتضمن قانون التهيئة والتعمير،  3552
 .3552أوت80

 35،مإرخ في  52/58جزائرية الديمقراطية الشعبية ، قانون رقم الجمهورية ال - .8
 الجريدة الرسمية،المتضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته،  3552 يفري 
،مإرخ  88/80.معدل ومتمم بموجب قانون رقم  3552،صادر ة في سنة  82،عدد
 .3588، صادر ة في  22،الجريدة الرسمية، عدد 3588اوت02في 

 المراجع  
 اوال: باللغة العربية

 الكتب :       

في الدول  اإلداريةالسياسية و  اإلصالحاتبوحنية قوي، الديمقراطية التشاركية في رل  .8
 .3580المغاربية؛ عمان: دار حامد لنشر والتوزيع،

محمد العجاتي واخرون، من الديمقراطية التمثيلية الى الديمقراطية التشاركية؛ )تر: نوران  .0
 . 3588القاهرة: روافد للنشر والتوزيع، احمد( 

أحمد وهبان، التخلو السياسي وغايات التنمية السياسية اإلسكندرية: دار الجامعة  .8
 .3555، 8،  352  ،الجديدة للنشر 

التنمية المستدامة في نسقها وأساليب تخطيطها عثمان محمد عليم و ماجدة أبو زنط،  .2
 .3550،، عمان: دار صفاء للنشروأدوات قياسها
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،عمان: دار وائل التنمية االقتصادية نظريات وسياسات وموضوعاتمدحت القريشي،  .0
 .3550للنشر، 

 . 3558؛ لبنان: دار المنهل، التخلف والتنميةإبراهيم مشورب،  .2
االتجاهات التنموية في ممارسة الخدمة االجتماعية: أسس محمد عبد الفتاح محمد،  .0

 .3553المكتب الجامعي الحدي ،  ،اإلسكندرية:نظرية ونماذج تطبيقية
"؛ عمان: دار الصفاء لنشر التنمية المحلية "ممارسات وفاعلون فإاد غضبان، " .3

 .3580والتوزيع، 
. اإلسكندرية: تنمية المجتمع المحلي، االتجاهات المعاصرةأحمد مصطفي خاطر،  .8

 .3555المكتبة الجامعية، 
لدراسة المجتمعات التنمية والمجتمع، مدخل نظري منال طلعت محمود،  .85

 .3558اإلسكندرية: المكتب الجامعي الحدي ،  ،المحلية
 3583؛ الجزائر: جسور للنشر والتوزيع، .شرح قانون البلديةعمار بوضياف،  .88

 الطروحات والرسائل الجامعية:

 :أطروحات الدكتوراه .أ
 دراسة ميدانية على –محمد خموش، "مشاركة المجالخ البلدية في التنمية المحلية  .8

جامعةمنتوري قسنطينة: كلية العلوم ،مجالخ بلديات والية قسنطينة _"،أطروحة دكتوراه 
 .3588ا جتمايية واإلنسانية، قسم العلوم ا جتمايية، 

، أطروحة دكتوراهسليمة غز ن،" عالقة اإلدارة بالمواطن في القانون الجزائري " ، .3
 .3585،جامعة يوسو بن خدة، كلية الحقوق، قسم القانون العام

 رسائل الماجيستر : . 
عمر بوجالل ،الديمقراطية التشاركية في رل اإلصالحات السياسية في الجزائر  .8

: 58،جامعة الجزائر رسالة الماجستيرالواقع واليات التفعيل،  3582- 8838
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كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية ، قسم العلوم السياسية والعالقات 
 .3582/3580الدولية

مريم، دور الجماعات المحلية في تكريخ الديمقراطية في التشريع  حمدي .3
المسيلة كلية الحقوق و  –الجزائري، رسالة الماجستير، جامعة محمد بوضياف 

 .3582سبتمبر  32العلوم السياسية،قسم الحقوق، ،
دور المجتمع المدني في التنمية المحلية بالجزائر"، "عبد السالم عبد الالوي،  .8

،جامعة ورقلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية،قسم العلوم ستيررسالة ماج
 .3588السياسية، 

، جامعة مولود رسالة ماجستيرزياد ليلة، مشاركة المواطنين في حماية البيئة"،  .2
 .3585معمري تيزي وزو، كلية الحقوق، قسم القانون الدولي،

 مذكرات الماستر:  .ت
، مذكرة ماسترالتشاركية في قرانوني البلدية والو ية ،جنراد حميردة، تكريخ الديمقراطية  .8

جامعة زيران عاشرور  الجلفة: كلية الحقروق والعلروم السياسية،قسم العلوم 
 .3535السياسية،

عزاز سارة، مراح وداد، الديمقراطية التشاركية في اإلدارة المحلية الجزائري،  .3
كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم  ،، جامعة الشيخ العربي التبسي تبسةمذكرةالماستر
 .3580الحقوق، 

مذكرة منير زيان، "دور المجتمع المدني في تحقيق الديمقراطية التشاركية في الجزائر"،  .8
، جامعة زيان عاشور الجلفة: كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم الماستر 
 .3583السياسية، 
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مذكرة ة في تكريخ التنمية المحلية في الجزائر،دور الديمقراطية التشاركي، حجاز حسني .2
، جامعة محمد خيضر بسكرة،كلية الحقوق و العلوم السياسية،قسم العلوم ماستر

 .3535السياسية،
، جامعة قالمة : مذكرة ماسترعبد الناصر بوعروري،" إدارة التنمية المحلية في الجزائر"،  .0

 .3580ياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم الس
المحلية في  التنمية كآليةلتفعيل التشاركية ر بوطي، الديمقراطيةھعبد الكريم بالة، الطا .2

 المحلية في الجزائرررر)دراسة في التنمية لتفعيل كآلية التشاركية الجزائرررر الديمقراطية
 ماستر،  مذكرةالتجسيد(، النصو  القانونية دراسة في النصو  القانونية واليات

 .3583الحقوق و العلوم السياسية،قسم العلوم السياسية، كلية الوادي، جامعة
، جامعة عبد مذكرة ماستردليلة بوراي، "الديمقراطية التشاركية ومجا تها الممتازة " .0

 .3588الرحمان ميرة بجاية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية،
التشاركية في الجزائر بين النصو  القانونية والواقع  قريد رتيبة، لديمقراطية .3

،الجامعة مسيلة: محمد بوضياف، كلية الحقوق والعلوم مذكرةماسترالتطبيقي،
 .3535السياسية،قسم العلوم السياسي،

 المجَلت :  .ث
الجزائر،  مجلة الوسيط،("، واألفاقاألمين شريط،"الديمقراطية التشاركية )األسخ  .8

 .3553، 52العدد 
دراسة  –ناصر الدينباقي، دور الديمقراطية التشاركية في تحقيق التنمية في الجزائر  .3

 .3580، عدد األول ، أكتوبرمجلة الناقدللدراسات السياسيةفي األبعاد والمإشرات، 
زكرياء حريزي، "المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية ودورها في تكريخ الديمقراطية  .8

 .3583، العدد السادس، جويلية ئرية لألمن اإلنسانيالمجلة الجزاالتشاركية"، 
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المجلة باديخ بن حدة، اليات الديمقراطية التشاركية في عمل اإلدارة المحلية،  .2
 .3580،جانفي  85، العدد الجزائرية لألمن والتنمية

عبد النور ناجي، دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق الحكم الرشيد في الجزائر  .0
 .3583الثال ،  يفري  ، العددمجلة أنفاس حقوقية، "األحزاب السياسية" دراسة 

خيرة بن عبد العزيز، دور الحكم الراشد في مكافحة الفساد اإلداري وتحقيق متطلبات  .2
 .3588، ، العدد الثامنمجلة المفكرالترشيد، 

مجلة  ، بومدين طاشمة، الحكم الراشد ومشكلة بناء قدرات اإلدارة المحلية في الجزائر .0
 .3585،جوان  32، عدد التواصل

"،المجلة الديمقراطية التشاركية ومنطق حقوق اإلنسان،" محمد سمير يياد .3
 .3582، 53، الجزائر، العدد الكاديمية

،أفريل  58، الجزائر، العددمجلة القانون الديمقراطية التشاركية"، "عبد المجيد براب ،  .8
3588. 

الديمقراطية التشاركية في تحقيق التنمية دور ، سميةبهلو، بوبكر قارس -
بسكرة، –،جامعة محمد خيضر  ، مجلة الحقوق والحرياتالمحلية في الجزائر

 .3،3588، العدد0المجلد
ليلى لعجال، الديمقراطية التشاركية كمقاربة لتفعيل دور الجماعات اإلقليمية  -1 .85

  ، 0، المجلد إلنسانيالمجلةالجزائرية لألمن افي تدبير الشأن البيئي العمومي، 
 . 3535،جانفي  58العدد 

أمين البار، إيمان دني، "الديمقراطية التشاركية والتنمية المحلية في الجزائر على  .88
، جامعة بسكرة، عدد خا ،  يفري مجلة المفكر،"  3588ضوء قانون البلدية

3535. 
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عبد المومن مجدوب، لمين هماش،" الفواعل الجديدة في التنمية المحلية في  .83
 .3582، 53، جامعة باتنة، عددالمجلة الجزائرية لَلمن والتنميةالجزائر" 

احمد بباي، رؤوف هوشات،" المقاربة التشاركية كأداة لتفعيل التنمية المحلية في  .88
 .3580،جانفي85معة باتنة، عدد ، جاالمجلة الجزائرية لألمن والتنميةالجزائر"، 

"، ناصر الدين عبد الباقي، "دور الديمقراطية التشاركية في تحقيق التنمية المحلية  .82
 .3580، جامعة بسكرة، العدد األول، اكتوبرمجلة الناقد للدراسات السياسية

نوال لصلج، "الديمقراطية التشاركية رافعة التنمية المحلية )قراءة في قانون البلدية  .80
 .3583،سبتمبر 58، جامعة أدرار، عددمجلة الحقيقة(،88/85
مجلة نبيل دريخ، "دور المجالخ الشعبية المحلية في تحقيق التنمية المحلية"،  .82

 .3580، جانفي 85، جامعة الوادي،عددالعلوم القانونية والسياسية
مية أيوب أقوجيل، جمال يرقي، "الجباية المحلية ودورها في التمويل المحلي والتن .80

 .3535،جوان  53، جامعة باتنة، عددمجلة الباحث للدراسات الكاديميةالمحلية"، 
مجلة البحوث السياسية محمد نايلي، "الوالية كأداة لتحقيق التنمية المحلية"،  .83

 .3580، 88، جامعة الجلفة، عددواإلدارية
 إبراهيم يامة، "مدى مساهمة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية في .88

، المركز الجامعي ميلة، مجلة ميَلف للبحوث والدراساتإنعاش التنمية المحلية"، 
 .3580،جوان  50عدد
مولود عقبوبي، "الديمقراطية التشاركية في المجالخ المنتخبة المحلية بالجزائر"،  .35

 . 3582،جوان  52، المركز الجامعي غليزان، العدد مجلة القانون 
ية الرقمية كآلية لتفعيل الديمقراطية التشاركية: عبد المجيد رمضان، "الديمقراط .38

، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد مجلةدفاتر السياسة والقانون حالة الجزائر"، 
 .3580،جانفي  82
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جهاد رحماني، بن عزوز عزوزي، الديمقراطية التشاركية في المجالخ المحلية  .33
،جامعة زيان  ة واالجتماعيةمجلة العلوم القانونيالمنتخبةبالجزائر واقع وأفاق، 

 .3583،مارس  8الجلفة، العدد –عاشور 
محمد حمودي، "الديمقراطية التشاركية كآلية لتحقيق التنمية المحلية على مستوى  .38

،جامعة خنشلة،  مجلة الحقوق والعلوم السياسيةالجماعات المحلية في الجزائر"، 
 .3588،جوان 83عدد

 الملتقيات :  .ج
 3582ناصر عساسي،" الديمقراطية التشاركية وتعزيز التنمية المحلية في الجزائر بعد  .8

بعنوان دور المقاربة التشاركية في تفعيل التنمية المحلية في  يوم دراسي،"مداخلة 
الجزائر ، قسم العلوم السياسية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة حسيبة بن 

 .3583أفريل 88بوعلي الشلو، 
 التقارير:  .ح
تقرير الديمقراطية التشاركية (، DRIتونخ المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية) .8

 . 3583، تونخ على المستوى المحلي
الكراسة الساسية ، ، الديمقراطية المحليةالمإسسة الدولية للديمقراطية وا نتخابات .3

 .3580، جويلية لبناء الدستور
 :المواقع االلكترونية .خ
سيضمن عدة -ة األنباء الجزائرية، "مشروع قانون الديمقراطية التشاركيةوكال .8

"، مقال نشر بتاريخ -ميكانيزمات لتحفيز مشاركة المواطن في تسيير الشأن المحلي
 في موقع الوكالة، متوفر على الرابط : 32/85/3580

http://www.aps.dz/ar/algerie/48965-2017-10-26-16-58-39 ،
 .80:38،على الساعة:52/3533/ 33قع يوم: تم  تصف  المو 
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بالمائة من العمال في الجزائر يشتغلون في القطاع  28وكالة األنباء الجزائرية،"  .3
،على  2018جويلية 38الخا "، مقال نشر بتاريخ 

،تم تصف  الموقع http://www.aps.dz/ar/economie/59169-63الرابط:
 .35:80، على الساعة: 33/52/3533يوم:

  :ثانيا: باللغة الجنبية

 الكتب:

1. JEAN PIERRE Gaudin, la démocratie participative, ed2, Paris: 

Armand colin, 2013. 
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 الصفحة  العنوان 
 ... اإلهداء

 ... الشكر والعرفان 
 ح-أ مقدمة 
 32-58 النظري للديمقراطية التشاركية و التنمية المحلية اإلطار:  األولالفصل 
 82-58 الفكري للديمقراطية التشاركية اإلطار:  األولالمبح  

 58-58 : مفهوم الديمقرطية التشاركية األولالمطلب 

 88-85 المطلب الثاني: مبادر و شرو  الديمقراطية التشاركية 
 82-88 تجسيد الديمقراطية التشاركية اليات: دعائم و الثال المطلب 

 32-80 للتنمية المحلية ألمفاهيمي الثاني:اإلطارالمبح   
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 مــلخص مذكرة الماستر
 

التشاركية ودعم التنمية المحلية وا لتزام بها ،  الديمقراطيةتهدف هذه الدراسة إلى توضي  
، ألن نتائجه تنعكخ بشكل  و المتخلفة خاصة وهي مهمة للغاية ومفيدة للدول أو البلدان المتقدمة

األساس األساسي للمشاركة في الحكم المحلي ومساهمة ت مباشر على المواطنين ، فقد أصبح
 الفاعلين المحليين في التنمية المحلية.

التنمية المحلية ، خاصة  لتحقيق  لذلك ، تبنت الجزائر طريق الديمقراطية التشاركية كآلية  
،و من خالل  3582الدستوري لعام ذا أكده و قد،  3588/3583 في رل القانون البلدية و الو ية

ف إلىتوسيع التي تهد ها و التزامها بتعزيز  في تطبيق الديمقراطية التشاركية  لجزائرلالتجارب األخيرة 
من اجل تحقيق تنمية  الدوائر المشاركة في صنع القرار المحلي والتحكم في تسلسل المشروعالمتقدمة

 محلية شاملة من كل نواحي المجتمع .
لذلك ، يمكن القول أنه إذا تم توفير إطار قانوني ، فإن الديمقراطية التشاركية ستكون ذات  
يساهم ، إشراك المواطنين ياتاآللو سهل عملية ا تصال ، القنوات التي ت، و توفير فائدة كبيرة

 للمجتمع . الفاعلون المحليون في دفع عجلة التنمية المحلية من خالل المشاركة الفعالة
 

 الكلمات المفتاحية:
 /التنمية المحلية 3الديمقراطية التشاركية                        /8
 /الية إشراك المواطن 2                     / الفواعل المحلية  8

 
 

Abstract of Master’s Thesis 

 

 

         This study aims to clarify participatory democracy and support local 

development and commitment to it, which is very important and useful 
for developed and underdeveloped countries or countries in particular, 

because its results are directly reflected on citizens, it has become the 

basic basis for participation in local governance and the contribution of 
local actors to local development.                                



 

 

 

           Therefore, Algeria has adopted the path of participatory democracy 

as a mechanism to achieve local development, especially under the 

municipal and state law 2011/2012, and this constitutional law of 2016, 
and through the recent experiences of Algeria in the application of 

participatory democracy, has confirmed its commitment to strengthen it, 

which aims to expand the circles involved in local decision-making and 
control the advanced project sequence in order to achieve comprehensive 

local development from all aspects of society. 

            Therefore, it can be said that if a legal framework is provided, 
participatory democracy will be of great benefit, and providing channels 

that facilitate the communication process, mechanisms involving citizens, 

local actors contribute to the advancement of local development through 
the active participation of society. 
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