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 جميع الاحخياجاث التي جلضمني ملىاصلت دساظتي وهزا وان هذفهم .
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يولي المجتمع الدولي اىتماما كبيرا بموضوع المجتمع المدني منذ عدة عقود، حتى أصبح 
 لذلؾمعو اسمى معاني المساواة والحرية وحقوؽ اإلنساف.  يتجسد المدنيالحديث عف المجتمع 

تسعى العديد مف المنظمات الدولية ومنيا منظمة األمـ المتحدة إلى تشجيع ودعـ المنظمات 
غير الحكومية في المجتمعات المحمية، و ذلؾ مف خبلؿ البرامج اإلنمائية المتعددة التي 
تسطرىا سنويا بمختمؼ ىيئاتيا، والتي أصبحت اآلف تميؿ إلى تشجيع المجتمع المدني في 

لعالـ وتشكيؿ المنظمات غير الحكومية وخاصة في المجتمعات النامية، وتسعى مختمؼ بمداف ا
إلى تقديـ الدعـ المادي والمعنوي والتكنولوجي والمعرفي )مف خبلؿ التكويف والتدريب( ليذه 
المنظمات المحمية، وتفضمو بدؿ تقديـ المساعدات لمدوؿ والحكومات، وذلؾ لغرض ضماف 

المستيدفة وتنمية المجتمعات المحمية. ويكتسي موضوع المجتمع  وصوؿ المساعدات إلى الفئات
؛ إذ يعتبر مف المواضيع بصفة خاصة العربيالعالمي و المدني أىمية كبيرة عمى الصعيد 

الساخنة التي أضحى الجدؿ الدائر حوليا عمى أشده؛ وذلؾ مف خبلؿ ما أتاحتو العولمة مف 
ما أسيـ في رفع مستويات الوعي والشعور فرصة االطبلع عمى االخر والتأثر بو، وىو 

بالمواطنة لدى األفراد عموما، وخاصة مع توفر الوسائؿ التكنولوجية والوسائط المعرفية، ما أدى 
إلى تغير العديد مف المفاىيـ التقميدية المترسخة حوؿ الدولة والسمطة والحرية والديمقراطية 

 ت ليا العولمة واستقطبتيا الثقافات المحمية. وحقوؽ اإلنساف...وغيرىا مف المفاىيـ التي روج
القرارات التي  جممةيعد المجتمع المدني فاعبل محوريا ومفصميا في التنمية المحمية مف خبلؿ 

االخيرة باشراؾ فواعؿ المجتمع  اآلونةتتخذىا المجالس المحمية ، وىناؾ توجو واضح في 
ندءات  دولية  نحو ىذا المنحنى عمى اف المدني في القرارات المحمية ىذا بالتزامف تصاعد 

وتفعيؿ ىذا المسعى  استشارتوتكوف مشاركة لمجتمع  المدني بصورة  ببارزة وشفافة مف خبلؿ 
العواقب البيروقراطية التي تواجيو باطار ما يسمح بو القانوف .الى جانب ضرورة بتذليؿ 

كافحة وتجفيؼ منابع الفساد نصوص قانونية تمكف المجتمع المدني مف االنخراط في مساعي م
وذلؾ برفض والتبميغ عف األشخاص الفاسديف مع توفير مناخ مناسب مف خبلؿ الحؽ في ابداء 
الراي والتعبير بكؿ شفافية فمنظمات المجتمع المدني  ليا تأثير عمى أحداث التنمية في 
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افية والمساءلة المجتمع التي تعيش فيو مف خبلؿ ممارستيا لمحوكمة وما تحممو مف مبادئ شف
والمشاركة وسياسة القانوف االمر الذي تسعى اليو معظـ  منظمات دوؿ العالـ فعبلقة الحوكمة 

، فاألولى توفر المبادئ والثاني يوفر االليات الضرورية عبلقة شراكة  بالمجتمع المدني
 لتجسيدىا والميداف أفضؿ لتحقيقيا .

وبالتالي حظي موضوع الحوكمة باىتماـ الكثير مف الباحثيف ال سيما في الفترة الممتدة مف 
آوخر السبعينات الى يومنا ىذا باعتباره موضوع حيوي وليس ثابت ،وذلؾ لما لو مف دور فعاؿ 
 وميـ في تحقيؽ التقدـ والرقي لمكثير مف دوؿ العالـ بغية التنمية ، وال يتآتى ذلؾ اال مف خبلؿ
مؤشراتو مف شفافية ومشاركة ومساءلة التي مكنت المواطف والجيات المسؤولة بالقياـ بدورىا 

وجود ديمقراطية تشاركية لتحقيؽ كؼء ، فعمؿ ىذه  االليات يتطمب  المحميعمى المستوى 
كفاءتو وال تقوـ اال بوجود مجتمع مدني رشيد فالديمقراطية التشاركية عمى المستوى المحمي تقوـ 

تقريب االدارة مف المواطف وتيتـ بحؿ مشاكمو ، باإلضافة الى أنيا تمنح ليا الحؽ في  عمى
ابداء الرأي وصنع القرار داخؿ االدارة المحمية سواء  عمى المستوى البمدي أو عمى المستوى 

 الوالئي .
الحوكمة  ومف خبلؿ ىذا الموضوع سنحاوؿ التطرؽ الى دور المجتمع المدني في تفعيؿ آليات

 .المحمية في الجزائر 
 أهمية الدراسة : 

انطبلقا مما سبؽ تبيف أف موضوع المجتمع المدني و دوره في تفعيؿ آليات الحوكمة المحمية 
يعتبر موضوعا جديدا يؤكد عمى قيمتو اسياـ المجتمع المدني في سياؽ تصاعد دوره و تنوع 

 .أنشطتو في عممية التنمية المحمية
لدراسة في أنيا تحاوؿ الكشؼ عف دور المجتمع المدني في تفعيؿ آليات وتكمف أىمية ا

الحوكمة المحمية و محاولة النيوض بالدولة و تحقيؽ التقدـ االجتماعي باإلضافة إلى العمؿ 
عمى اظيار األىمية البالغة لممجتمع المدني باعتباره أقرب ىيئة مف أفراد المجتمع و التي مف 
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عبير عف توجياتيـ و أفكارىـ و ايديولوجياتيـ و أثر ذلؾ في تحقيؽ خبلليا يتمكنوف مف الت
 .التنمية المحمية

 أهـداف الدراسة :
 محاولة وضع اطار مفاىيمي تحميمي لممجتمع المدني و ربطو بالحوكمة  المحمية  -
محاولة تطوير مفيوـ أو اقتراب يربط بيف المجتمع المدني و الحوكمة المحمية ويتفؽ مع - 

 السياؽ االقتصادي السياسي،االجتماعي و الثقافي في الجزائر .
 ابراز الدور الحيوي الذي يمعبو المجتمع المدني . -
 .الوقوؼ عمى واقع المجتمع المدني مف حيث تطوره و فعاليتو- 
توفير مرجع عممي لمباحثيف في نفس المجاؿ و اثراء الكـ المعموماتي لدى المطالعيف  -

 لمموضوع.
 مبـــررات اختيار الموضوع:

لقد جاء اختيار ىذا الموضوع وفؽ اختيارات موضوعيو و اخرى ذاتية مقسمة عمى النحو  
 :التالي

 :  المبررات الموضوعية -أ
الجزائر بشكؿ عاـ ومحاولة ايجاد عبلقتو بالحوكمة المحمية معرفة تطور المجتمع المدني في -

إضافة إلى معرفة مجاالتو و مؤسساتو و قدرتو عمى تجاوز مختمؼ المعيقات و التحديات و 
 .دوره ووظيفتو في مختمؼ األزمات

 المبررات الذاتية :  -ب-
ودوره في تجسيد تتمثؿ أساسا في الرغبة عمى االطبلع المعمؽ بموضوع المجتمع المدني 

مبادئ الحوكمة المحمية وتنفيذىا في الجزائر، وذلؾ بغرض الوصوؿ الى تأصيؿ عممي 
 ومنيجي ليذا الموضوع وتطوير البحث في مذكرات الحقة .
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 :إشكالية الدراسة
انطبلقا مما تقدـ نرى أف موضوع بحثنا يتطمب االلماـ بو مف كافة الجوانب فاإلشكالية التي 

 الدراسة الى اإلجابة عنيا ىي :تسعى ىذه 
  ما ىو دور المجتمع المدني في تفعيؿ  آليات الحوكمة المحمية في الجزائر؟ -

 وبيدؼ معالجة ىذه اإلشكالية البحثية قمنا بصياغة األسئمة الفرعية التالية :
 ما المقصود بالمجتمع المدني والحوكمة المحمية ؟

 يد الحوكمة المحمية ؟ما مدى مساىمة المجتمع المدني في تجس
 ما ىي العراقيؿ التي واجيت المجتمع المدني في تطبيؽ آليات الحوكمة المحمية ؟ 

 فرضيات الدراسة :
 يمعب المجتمع المدني دورا ميما في تفعيؿ آليات الحوكمة المحمية في الجزائر . -
 تتأثر آليات الحوكمة المحمية في الجزائر  بوظائؼ المجتمع المدني . -

 :الدراسةحدود 
التي  تتناوؿ الدراسة كحيز مكاني الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :الحدود المكانية -

يحدىا شماال  كأكبر دوؿ مف حيث المساحة إفريقيا وعربيا، كـ2.381.740تتربع عمى مساحة 
ومف وتشاد،  البحر األبيض المتوسط، ومف الشرؽ تونس وليبيا، ومف الجنوب مالي والنيجر
مميوف 39.5 الغرب المممكة المغربية والجميورية الصحراوية وموريتانيا، بتعداد سكاني قدره

  2015احصائيات . نسمة حسب
ىاتو  وقد تـ التركيز عمى2020الى   2010يتراوح مجاؿ الدراسة مف سنة  :ة الحدود الزماني-

اإلصبلح  برامج ومخططاتالفترة ألف ىاتو الفترة شيدت في رأي الباحث انطبلؽ العديد مف 
المدني والحوكمة  عمى كافة األصعدة وتطورا ممحوظا في كافة المجاالت فيما يتعمؽ بالمجتمع

 .المحمية
 ئلجابة عف إشكالية البحث يجب اتباع خطوات البحث العممي القائمةل :منهجية الدراسة -

 لمبحث وطبيعةعمى توظيؼ مناىج البحث، والتي يتـ اختيارىا عؿ أساس األىداؼ الموضوعية 
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وقد تـ  شاممة ووافية قدر المستطاع، الدراسةالبحث واليدؼ المرجو منو مف أجؿ أف تكوف 
 ة :االعتماد في بحثنا ىذا عمى المناىج واالقترابات التالي

عمى ىذا المنيج في وصؼ تحميؿ تأثير منظمات تـ االعتماد  :المنهج الوصفي التحميمي-
 المجتمع المدني عمى مبادئ الحوكمة ومساىمتو في تحقيقيا.

وذلؾ لمتعرؼ عمى مجمؿ التطورات والتحوالت التي طرأت عمى مفيـو : المنهج التاريخي-
طة المجتمع المدني والحوكمة المحمية مف خبلؿ التعرض ألىـ المراحؿ والحقب التاريخية المرتب

 بذلؾ، فبل يمكف دراسة وتفسير ىذه العمميات دوف سوابؽ تاريخية .
كذلؾ اقتضت طبيعة البحث بعض االقترابات المستخدمة في حقؿ العمـو السياسية والمبلئمة 

 :إلشكالية البحث وىي
وقد اتبعنا ىذا المقترب لمرجوع الى النصوص القانونية والدستورية المتعمقة : المقترب القانوني-
المجتمع المدني المحددة لدوره ووظائفو، وكذلؾ النصوص القانونية والدستورية المتعمقة ب

 .بالحوكمة المحمية، ومدى تطابؽ ىذه القواعد القانونية ع الواقع العممي
الذي يساعد عمى ابراز األدوار الوظيفية لتنظيمات المجتمع المدني،وكذا  :المقترب الوظيفي-

 .بيف مختمؼ الفاعميف االجتماعييف واالقتصادييف يساىـ في تحديد العبلقة
التي  حيث تمثؿ العبلقة بيف الدولة والمجتمع أحد المفاتيح الرئيسية: اقتراب الدولة والمجتمع-

 تحد مف قوة المجتمع المدني ومدى مساىمتو في الفضاء العاـ، وقد تمت االستعانة بيذا
ومدى  العبلقة بيف الدولة والمجتمع المدني في الجزائراالقتراب مف اجؿ محاولة دراسة وتحميؿ 

 .تأثيرىا في الدور الذي يؤديو المجتمع المدني في تجسيد مبادئ الحوكمة المحمية
 إذ يفيدنا في تحديد طبيعة التفاعبلت بيف مكونات النسؽ السياسي ومدى :االقتراب النسقي-

 ي تقدميا تنظيمات المجتمع المدنياستجابة النظاـ لممدخبلت، بما في ذلؾ المطالب الت
 . ومختمؼ الفاعميف السياسييف وتسعى لتحقيقيا
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 أدبيات الدراسة: 
لقد استندت دراستنا ليذا الموضوع الى العديد مف الدراسات السابقة التي  تمثمت في مجموعة 

مختمفة الكتب باإلضافة الى مجموعة مف المذكرات التي تناولت ىذا الموضوع مف زوايا  مف
 :نظر متعددة نذكر منيا ووجيات

في كتابو: مستقبؿ المجتمع المدني في الواقع العربي إلى  "أحمد شكر صبيحي "أثار الدكتور-1
عادة العبلقة بيف المواطنيف واقع  المجتمع المدني ودوره في إرساء أسس الديمقراطية مف جية وا 

 .ودولتيـ مف جية أخرى  ومجتمعيـ
المجتمع المدني" دراسة نقدية يبحث فييا عف تطور المفيـو ووظائؼ المجتمع "عزمي بشارة -2

 .المدني المؤدية لمديمقراطية بعد أف غاب المفيـو وعاد الى الظيور مف جديد
دراسة الباحثة حدة بوالفة في مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة ماجستير في السياسات العامة -3

طرحت اإلشكالية التالية": الى أي حد تطور المجتمع حيث 2011والحكومات المقارنة لسنة ،
زدات فاعمية تنظيماتو المختمفة منذ المرحمة االستعمارية الى يومنا ىذا،حيث تناولت  الجزائري وا 
فييا المجتمع المدني الجزائري اباف القوى االستعمارية وبعد االستقبلؿ والتي قامت بإبراز الفائدة 

عف العودة لمتاريخ في تحميؿ التحوؿ االجتماعي والسياسي والمدني  الفعمية التي يمكف أف تنجـ
في المجتمع المعاصر، ورصدت ىذه الدراسة األدوات المختمفة لممجتمع المدني مف خبلؿ 

 .مراحؿ تاريخية مختمفة
دراسة نادية بونوة حوؿ دور المجتمع المدني في صنع وتنفيذ وتقييـ السياسة العامة دراسة -4

حيث طرحت اإلشكالية التالية": ما مدى تأثير المجتمع المدني 2009-1989ائر حالة الجز 
عمى السياسة العامة في الجزائر؟ وماىي أىـ العوائؽ التي تعترض نجاحو وتحد مف فعاليتو؟"، 
عالجت مف خبلؿ دراستيا رصد وتحميؿ دور المجتمع المدني في رسـ وصنع السياسة العامة 

وضوع ميـ يحتاج الى دراسة جادة حيث توصمت الى جممة مف النتائج في الجزائر، ألنو بات م
 .منيا غياب وانعداـ العبلقة بيف السياسة العامة والبيئة
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دراسة الدكتور ناجي عبر النور حوؿ "دور منظمات المجتمع المدني في تحقيؽ الحكـ -5
مية مف المنظور الراشد في الجزائر"، سعى مف خبلؿ بحثو الى تحديد مفيـو الحوكمة المح

السياسي عبر تطوره التاريخي ثـ حمؿ أسباب ظيور ىذا المفيـو وعبلقتو بالتطور الديمقراطي، 
كما يقدـ ىذا البحث نموذج عف دراسة حالة عف تنظيمات المجتمع المدني في الجزائر، وىي 

الشفافية، األحزاب السياسية حيث يبرز دورىا في مطالبتيا بتحقيؽ مبدأ المساءلة الحكومية، 
 .المشاركة الديمقراطية التي ىي أىـ مميزات الحوكمة

 المفاهيم التي لها عالقة بأدبيات الدراسة: 
دارة  :الديمقراطية التشاركية- ىي عممية تؤكد عمى المشاركة الواسعة لمناخبيف في توجيو وا 

 .النظـ السياسية
العمميات، واتخاذ القرارات في  تعني إدارة منسقة، وسياسات متماسكة والتوجيو في :الحوكمة-

 .معيف مف المسؤولية  جزء
إطار طوعي "اختياري" وليس اجباري، يضـ أؼ اردا ومجموعات أو منظمات : التشبيك-

 . لتحقيؽ التضامف
 :هيكمة الدراسة

 :وخاتمة وىي كاآلتي فصميف وتنقسـ الدراسة الى مقدمة 
يتضمف الفصؿ األوؿ االطار المفاىيمي لممجتمع المدني واإلدارة المحمية والحوكمة المحمية، 

المبحث االوؿ تطرقنا فيو الى مفيـو المجتمع المدني المطمب االوؿ مباحث  أربعةوينقسـ الى 
مفيوـ المجتمع المدني. ويتفرع الى فرعيف ىما المفيوـ ونشأة المجتمع المدني المطمب نشأة و 

ويتفرع كذلؾ الى فرعيف الخصائص والوظائؼ  وخصائصو لثاني وظائؼ المجتمع المدنيا
 وتطورىا المتعمقة بالمجتمع  المدني أما المبحث الثاني فقد تطرقنا فيو الى نشأة االدارة المحمية

وفيو مطمب يتعمؽ بمفيـو االدارة المحمية ومطمب يتعمؽ نشأة وتطور اإلدارة المحمية في الجزائر 
ويتفرع الى فرعيف الوظائؼ والخصائص المتعمقة باإلدارة  .مطمب ثالث وظائؼ االدارة المحميةو 

 تعريؼمفيـو الحوكمة المحمية وتحدثنا فيو عف فتحدثنا فيو عف  المحمية أما المبحث الثالث 
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الحوكمة المحمية ومطمب ثالث  نشأةالحوكمة المحمية في المطمب االوؿ والمطمب الثاني عف 
 عف مبادئ الحوكمة المحمية عبلقتيا بالمجتمع المحمي وفي المبحث الرابع تطرقنا فيو الى

تطورالمجتمع المطمب االوؿ ويتفرع الى مطمبيف  الحوكمة في الجزائر  و تطور المجتمع المدني
 .زائرالثاني تطور الحوكمة المحمية في الج في الجزائر و المطمب المدني
في  الحوكمة المحميةمبادئ المجتمع المدني في تجسيد مساىمة يعالج الفصؿ الثاني أما 

مباحث، المبحث األوؿ مساىمة المجتمع المدني في تجسيد مبدأ  أربع، مقسـ بدوره الى الجزائر
المطمب االوؿ  آليات مشاركة المجتمع المدني في تفعيؿ ، ثبلثة مطالب المشاركة، مقسـ الى 

مبدأ المشاركة اما المطمب الثاني آليات مشاركة المجتمع المدني في تحقيؽ مبدأ المساءلة اما 
المطمب الثالث آليات مشاركة المجتمع المدني في تحقيؽ مبدأ الشفافية والمبحث الثاني فكاف 

االطار القانوني لمشاركة المجتمع المدني والحوكمة المحمية في الجزائر ومقسـ الى  حوؿ
بيف المطمب االوؿ االطار القانوني لمشاركة المجتمع المدني والمطمب الثاني  االطار مطم

القانوني لمشاركة الحوكمة واما المبحث الثالث يتضمف معوقات المجتمع المدني والحوكمة 
المحمية في الجزائر وسبؿ تفعيميا وينقسـ الى  مطمبيف المطمب االوؿ معوقات المجتمع المدني 

و والمطمب الثاني معوقات الحوكمة المحمية وسبؿ تفعيميا والمبحث الرابع حوؿ وسبؿ تفعيم
وفيو مطمبيف المطمب االوؿ مخططات برامج ومخططات االدارة المحمية التنموية في الجزائر 

تنموية التي تقـو بيا البمدية لتجسيد التنمية المحمية والمطمب الثاني مخططات تنموية التي تقـو 
 لتجسيد التنمية المحمية وفي االخير الخاتمة . بيا الوالية
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 الفصل االول 

االطار المفاهيمي للمجتمع المدني واالدارة المحلية 
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 تمهيد : 

أحد التعابير األكثر انتشارا في نياية ىذا القرف و بداية األلفية يعتبر مفيـو المجتمع المدني 
الجديدة والواقع أف انتشاره مرتبط بتحوالت عميقة شيدىا العالـ في ىذه الفترة. كما ارتبط ىذا 
التوسع في استعمالو و شيوعو بمفاىيـ أخرى نكاد نجـز أنيا لصيقة بو بينيما مف ارتباطات 

ث أطرىا المرجعية الفكرية، أو مف حيث عبلقات التداخؿ التي بينيا عضوية قوية سواء مف حي
      والقانوف(، الديمقراطية في الممارسة الفعمية. تمؾ المفاىيـ ىي الدولة الحديثة، )دولة الحؽ

 و حقوؽ اإلنساف.
أربعة مف أجؿ دراسة موضوع الديمقراطية التشاركية والتنمية المحمية، تـ تقسيـ ىذا الفصؿ الى و 

 مباحث 
  . المبحث االول : مفهوم المجتمع المدني 
  : وتطورها االدارة المحمية نشأةالمبحث الثاني . 
 لمبحث الثالث : مفهوم الحوكمة ا. 
  تطور المجتمع المدني والحوكمة في الجزائرالمبحث الرابع :. 
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 المبحث االول : مفهوم المجتمع المدني :
 المطمب االول : نشأة ومفهوم المجتمع المدني  : 

  المدني:نشأة المجتمع  -1
شيد مصطمح المجتمع المدني تحوالت كبرى في توظيفو، منذ مرحمة التأسيس مع ىيغؿ ولوؾ 

توظيفو المعاصر، وكانت تحوالت المدلوؿ تابعة لظروؼ  وماركس ودي توكفيؿ وغرامشي، حتى
السياسية واالقتصادية السائدة لدى نخبيا الفكرية والسياسية، غير  والتوجييات البيئة وحاجاتيا

ينتظـ فييا األفراد خارج  أف دالالت المصطمح تكاد ال تبتعد عف المؤسسات المجتمعية التي
الكنسية. وقد استخدـ المصطمح استخدامات عدة  أجيزة الدولة ومؤسسات السوؽ والمؤسسة

، فاست رافقتو منذ نشوئو الطبيعة  خدامو األوؿ ىو الذي كاف يجعؿ منو مناقضا لمفيـوحتى اليـو
المجتمع األبوي أو المجتمع  والمجتمع الطبيعي، الذي ىو لدى بعضيـ المجتمع الحيواني أو

االستخداـ في سياؽ تحمؿ النمط التقميدي  التقميدي أو مجتمع الحرية األولى. وقد نشأ ىذا
قطاعية القائمة عمى البدييية الدينية أو العرفية، ونمو بعد اإل لممجتمع اإلقطاعي أو الدولة ما

خمؼ  السياسة صناعة، أي أنيا نشاط عقمي وتابع لعمؿ اإلنساف والمجتمع، ومف الشعور بأف
ذلؾ ظيور النظرية السياسية الحديثة. وكانت الحاجة ضرورية إلى  مفيـو جديد يعكس النزوع 

المدنية، أي السياسة التي تعبر عف حقيقة اإلنساف  المتزايد الكتشاؼ ما سوؼ سمى بالسياسة
المدني وخصوصيتو، مقابؿ ما كاف سائدا في الحقبة الوسطية مف انعداـ  وطبيعة اجتماعو

باألثر األرستقراطي أو  السياسة بوصفيا مجاال عاما ومشتركا ومف ارتباط السياسة بالديف أو
كانت تقتصر عمى ثبلث مراتب أساسية مف  باالثنيف معا. فبنية المجتمعات ما قبؿ الحديثة

والكنيسة، وطبقة النببلء أو مبلكي األرض واإلقطاعييف، ثـ عامة  الوجية السياسية: رجاؿ الديف
 .1الشعب 

 

                                                           
محمد ، القطاطشة ، )الدور الرقابي لتنظيمات المجتمع المدني وأثره في تنمية المجتمع في دولة اإلمارات العربية المتحدة(،   1

 18ص2013مذكرة ماجستير،جامعة الشرؽ األوسط، ،
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أف أصبحت السياسة تعاقدية  جاء االستخداـ الثاني لممفيوـ في القرف التاسع عشر خاصة بعد
الصناعية المجتمع األوروبي مف نمط العبلقات  وألغت الصيغة التراتبية، كما نقمت الثورة

 والكبيرة العدد التي تربط األفراد في عبلقات عائمية، أو في اإلقطاعيات الحرفية الصغيرة الحجـ
االعتماد المتبادؿ  بيف السيد وأقنانو، إلى طرح مسائؿ جديدة عمى المجتمع، تمثمت في ظيور

بفعؿ قوانيف التراكـ والتركز الرأسمالي،  السمعي بيف األفراد، إلى جانب ظيور نمط االقتصاد
ىذه العبلقات في موازاة الدولة الحديثة، وبمعنى آخر بناء  األمر الذي طرح بقوة إعادة بناء

 وفؽ حقيقتو الجديدة، وعمى االشكاليات النظرية، اىتـ كبار فبلسفة القرف المجتمع المدني
  .1عمييا التاسع عشر وفي مقدمتيـ ىيغؿ وماركس بالرد

عمى يد المفكر اإليطالي  ونشأ االستخداـ الثالث لممفيـو في النصؼ األوؿ مف القرف العشريف
األثر في المفيـو واستخداماتو المعاصرة، إذ طرح  الشيوعي أنطونيو غرامشي، الذي ترؾ أكبر

بناء  إعادةالمدني في إطار نظرية السيطرة والييمنة الطبقية، واستخدمو في  موضوع المجتمع
المجتمع المدني يعد المجاؿ  استراتيجية الثورة الشيوعية في ببلده. ووفؽ المنظور الغرامشي فإف

المثقفوف والثقافة، في مقابؿ المجتمع السياسي أو  الذي تتجمى فيو الييمنة االجتماعية وأداتيا
 .2 أو القيادة المباشرة السيطرة الدولة الذي تتجمى فيو

رئيسة، األولى ىي مرحمة  اصر لمفيـو المجتمع المدني، مر بثبلث مراحؿاالستخداـ المع
والقوى السياسية بيدؼ ضخ دـ جديد في  االنفتاح عمى المجتمع المدني مف قبؿ األحزاب

ضفاء طابع شعبي عمييا، وقد تمثؿ ذلؾ بإدخاؿ عناصر ومسؤوليف في حركات  السياسة وا 
تشكيبلت الوزارية، عمى سبيؿ تقريب  السياسة مف إنسانية وتنظيمات اجتماعية خيرية في ال

 الفئات النشيطة في المجتمع ومف الجميور الواسع الذي عؼ عنيا في الوقت نفسو. 
 

                                                           
نادية بونوة ، )دور المجتمع المدني في صنع وتنفيذ وتقييـ السياسة العامة، دراسة حالة الجزائر(، مذكرة ماجستير في العمـو   1

 26ص2010السياسية والعبلقاتالدولية، جامعة باتنة، ، 
 22ص 2000بية، ،أحمد شكر الصبيحي، مستقبؿ المجتمع المدني في الوطف العربي، بيروت: مركز دراسات الوحدة العر   2
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المرحمة الثانية فيي مرحمة التعامؿ مع المجتمع المدني بوصفو منظمات مستقمة موازية  أما
لمدولة ومشاركة في تحقيؽ الكثير مف المياـ التي تيـ ىذه األخيرة بالتراجع عنيا. وىذا المفيـو 
يتوافؽ مع انتشار مفيوـ العولمة واالنتقاؿ نحو مجتمع يحكـ نفسو بنفسو، ويتحمؿ ىو نفسو 

ولية إدارة معظـ شؤونو األساسية. وقد استخدمت الدوؿ الديمقراطية مفيـو المجتمع المدني مسؤ 
في ىذه الحالة لمتغطية عمى عجزىا المتزايد عف اإليفاء بالوعود التي كانت قد قطعتيا عمى 
نفسيا، وتبرير االنسحاب مف مياديف نشاط بقيت لمدة طويمة مرتبطة بيا لكنيا مكمفة، وال يتفؽ 

لتزاـ باالستمرار في تمبيتيا عمى حساب الدولة مع متطمبات المنافسة التجارية الكبيرة التي اال
 . 1يبعثيا االندراج في سوؽ عالمية واحدة والتنافس عمى التخفيض األقصى لتكاليؼ االنتاج

ة أما المرحمة الثالثة فيي مرحمة طفرة المجتمع المدني إلى قطب قائـ بذاتو ومركز لقيادة وسمط
اجتماعية عمى مستوى التنظيـ العالمي بشكؿ خاص، في مواجية القطب الذي تمثمو الدولة. أو 
الدوؿ المتآلفة في إطار سياسات العولمة والنازعة إلى الخضوع بشكؿ أكبر فأكبر في منطؽ 
ة عمميا لمحسابات التجارية واالقتصادية. وشيئا فشيئا يتكوف في موازاة ىذا القطب الدولي والقياد

الرسمية لمعالـ، تآلؼ المنظمات غير الحكومية واالجتماعية التي تتصدى ليذه الحسابات 
االقتصادية والتجارية مف منطمؽ إعطاء األولوية لمحسابات االجتماعية ولتأكيد قيـ العدالة 

 . 2والمساواة بيف الكتؿ البشرية
لبمورة سياسية عالمية ومف ثـ وفي ىذه الحالة يطمح المجتمع المدني إلى أف يكوف أداة نظرية 

والمعايير التي ينزع السوؽ الرأسمالي إلى  وطنية أيضا بديمة تستند إلى مجموعة مف القيـ
السياسي  وىذا يعني أف المفيـو ابف بيئتو التاريخية واالجتماعية، وابف الفكر .تدميرىا وتجاوزىا

في الغرب، أدت إلى إيجاد نوع مف  ولةالذي نشأ فيو، وأف خبرة العبلقة بيف المجتمع المدني والد
  .3يحقؽ مصالح الحضارة الغربية وأىدافيا العميا االعتماد المتبادؿ بينيما في األدوار، بما

 
                                                           

 23أحمد شكر الصبيحي، نفس المرجع ، ص  1
 24أحمد شكر الصبيحي، نفس المرجع ، ص  2
 30نادية بونوة، نفس المرجع السابؽ، ص   3
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وضمف الشروط التاريخية  يقـو األساس التاريخي لمفيوـ المجتمع المدني ضمف ارتباطو بالواقع
  :التي تشكؿ فييا، عمى ما يمي

جوىرىا التحرر السياسي،  الحياة المدنية الحديثة والمعاصرة، التي أوال عمى أساس مضموف
الديني، وباألحرى عمى انفصاؿ اإلنساف الديني  وعمى التمييز بيف اإلنساف المطمؽ واإلنساف

 الدولة المدنية، باعتبار ىذا التمييز، أو ىذا االستقبلؿ ىو البذرة العقمية واستقبللو، عف مواطف
إف التحرر السياسي لمدولة مف  .لذات أو األسموب السياسي لمتحرر مف الديفلمتحرر السياسي با

الديف، وكذلؾ التحرر السياسي لئلنساف مف الديف، يمثؿ انتقاؿ الديف مف ميداف الحؽ العاـ إلى 
السياسي  الحؽ الخاص، لكي يأخذ شكؿ قضية فردية خاصة محضة. وألف ىذا التحرر ميداف

لحريتو،ال في األفكار  لواقعي، الفرد، مواطف الدولة، ومقياسىو حؽ يتعمؽ باإلنساف ا
نما أيضا في الحياة الواقعية، حيث يعيش اإلنساف حياة  والمعتقدات أيا كانت طبيعتيا فقط، وا 

في الدولة السياسية، باعتباره كائنا اجتماعيا، وحياة في  مزدوجة، سماوية وأرضية، حياة
 .1 اصاالمجتمع المدني، باعتباره فردا خ

جزئيا الحقوؽ السياسية،  ثانيا يقوـ المجتمع المدني عمى أساس احتراـ حقوؽ اإلنساف، وىي
الدولة. أما مرتكزات إعبلف حقوؽ اإلنساف، فتتمثؿ  ومضمونيا يكمف في المشاركة السياسية في

التاريخية، والقانونية، والحرية والممكية الخاصة، واألمف. مف الناحية  في المساواة السياسية
ف المجتمع المدني،  والسياسية، واألخبلقية، إف الحرية الفردية تشكؿ أساس المجتمع المدني، وا 
ىو مجتمع القانوف والنظاـ، وىو قائـ عمى مفيـو الممكية الخاصة، ومفيـو الحرية، ومفيـو 

بيف األفراد داخؿ  النزعة الذاتية االستقبللية، وعمى سيادة الحؽ البرجوازي في العبلقات التبادلية
ىذا المجتمع المدني، عمى نقيض العبلقات التبادلية بيف الناس في نظاـ المراتب، والطوائؼ 

 . 2الحرفية، المتجسدة في االمتيازات داخؿ المجتمع اإلقطاعي

                                                           
محمد ابراىيـ خيري الوكيؿ، )دور القضاء اإلداري والدستوري في إرساء مؤسسات المجتمع(، اإلسكندرية: دار الفكر    1

 85ص2007الجامعي، ،
شكالية التنمية في الجزائر، واقع وتحديات المجتمع المدني في الجزائر، دراسة في آلية  2 مشري مرسي، التحوالت السياسية وا 

  65ص2005أوت ، 20بكمية العمـو القانونية واإلدارية ، جامعة الشمؼ،  التفعيؿ، ممتقى
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ثالثا إف المجتمع المدني بيياكمو االقتصادية، وانقساماتو الطبقية والفئوية، وتبايناتو االجتماعية 
ويناتو السياسية والنقابية، الذي تحكمو مبادئ المواطنة، والمساواة السياسية والقانونية بيف وتك

األفراد في الحقوؽ والواجبات، والمشاركة السياسية مف خبلؿ االنتخابات التشريعية، والبمدية 
، والمحمية، النتخاب الممثميف، باعتبار أف الشعب ىو مصدر السمطات، الذي ال يتحقؽ كمبدأ

إال في ظؿ سيادة الديمقراطية، بوصفيا أيضا الساحة التي يتقاطع فييا المجتمع المدني مع 
الدولة، فإف ىذا المجتمع المدني عينو، ىو مجتمع االختبلؼ، والتعدد، والتعارض، والتناقض، 
داخؿ بنيانو، وىياكمو االجتماعية والسياسية، ألف االختبلؼ والتعدد، والتعارض، والتناقض، 

فات جوىرية متأصمة في األفراد، والجماعات، والطبقات، الشرائح االجتماعية المختمفة، ص
والطوائؼ، واألمـ، والدوؿ، والشعوب، والحضارات، وىي جميعيا ظاىرات متأسس بعضيا عمى 
البعض اآلخر في عبلقة جدلية، تشكؿ قانوف التغيير، والتطور، والتقدـ، في حركة التاريخ بوجو 

 خ الديناميات الداخمية لممجتمع المدني بوجو خاص. عاـ وتاري
رابعأ إف أصوؿ المجتمع المدني قديمة وعالمية، وتاريخية، موجودة في الحضارات القديمة 
اليونانية والرومانية، والعربية في العصريف األموي والعباسي، وفي الحضارة الصينية. وىو وجود 

   .1تاريخي، وثري بتنوعو
 مفهوم المجتمع المدني :  -2

ثمة اجتيادات متنوعة لتعريؼ المجتمع المدني، لكف جميعيا تميز المجتمع عف الدولة، وتشير 
إلى منظومة األطر اإلجتماعية الطوعية التي تتوسط بيف الدولة مف ناحية والمكونات األساسية 

قبوؿ التعريؼ التالي  لممجتمع مف الناحية األخرى )األفراد، األسرة، الشركات.( لذا يمكف
لممجتمع المدني،بوصفو تعريفا يختزؿ ويجمع التعريفات العديدة التي حاوؿ المفكروف والباحثوف 

" يتشكؿ مف مجموعة المؤسسات  :المجتمع المدني عمى أنو أف يشير إلى  إعطاءىا لو حيث 
المدنية التي ال تمارس السمطة وال تستيدؼ أرباحا اقتصادية، بؿ تساىـ في صياغة القرارات 
مف خارج المؤسسات السياسية وليا غايات نقابية كالدفاع عف مصالحيا االقتصادية وارتفاع 

                                                           
 45،ص 2014،  1بيت المواطف ػػػ دمسؽ، ط منشورات« التربية المدنية،»السواح، وائؿ ،الديمقراطية، سمسمة  1
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ة كما في اتحاد الكتاب بمستوى المينة والتعبير عف مصالح أعضائيا كما أف ليا اغراض ثقافي
 .1والمثقفيف والجمعيات الثقافية واألندية االجتماعية التي تيدؼ الى نشر الوعي "

وفي تعريؼ آخر يعرؼ المجتمع المدني باعتباره " يتشكؿ مف مجموعو التنظيمات التطوعية  
في ذلؾ بقياـ الحرة التي تمنع المجاؿ العاـ بيف األسرة والدولة لتحقيؽ مصالح أفرادىا ممتزمة 

 ..2ومعايير االحتراـ والتسامح واإلدارة السممية لمتنوع واالختبلؼ"
وفي تعريؼ الثالث يعرؼ المجتمع المدني عمى أنو: " يتكوف مف األبنية السياسية واالقتصادية 
والثقافية والقانونية التي تنتظـ في اطار شبكة معقدة مف العبلقات والممارسات بيف القوى 

ت اإلجتماعية في المجتمع ويحدث ذلؾ في صوره دينامية مستمرة مف خبلؿ مجموعو والتكوينا
 . ."3مف المؤسسات التطوعية التي تنشا وتعمؿ باستقبلليو عف الدولة

نو: " تمؾ المنظمات تطبعيو وغير حكومية أالمجتمع المدني عمى  2007ويعرؼ ابو النصر 
الحاجات ومواجيو المشكبلت سواء ألنفسيـ او وغير ىادفو لمربح يؤسسيا الناس إلشباع 

 .4المجتمع" لآلخريف في
اف المجتمع المدني : "ىو عبارة عف مجموعة مف التنظيمات  2004أما عيسى نيوند 

الطوعية التي ال ترتبط بالجياز الحكومي وىذه التنظيمات ىي وسائط بيف المجتمع  االجتماعية
الوساطة والضغط اىداؼ اساسية ىي الديمقراطية و والسمطة ومف ميماتيا بمورة المصالح 

ويمكف القوؿ مف خبلؿ ما ذكرناه أف  5التنمية وليا ثقافة انسانية جامعة االنقسامات السياسية
المنظمات المجتمعية غير الحكومية وغير الربحية والتي ة المجتمع المدني أنو وعاء يضـ كاف

 تقدـ جممة مف األنشطة التطوعية الحرة .
 

                                                           

، 203العدد  -عباس فاضؿ محمود ، دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز البناء الديمقراطي في العراؽ،مجمة األستاذ 1
 .621، الوحدة التربوية لدراسات السبلـ وحقوؽ اإلنساف/ كمية التربية ػ ابف رشد ػص2012

 .47،ص . السواح، وائؿ ، نفس المرجع2
 . 623عباس فاضؿ محمود،نفس المرجع ، ص  3 
 71، ص  2007.أبو النصر، مدحت محمد. إدارة منظمات المجتمع المدني، دار ايتراؾ لمنشر والتوزيع، القاىرة 4 

 41، ص  2004 .عيسى نيوند المجتمع المدني حقؿ مناورة باسـ الرأي العاـ، مؤسسة فريدريش ايبرت ،بيروت 5
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  :وخصائصه  المدنيوظائف المجتمع  الثاني:لمطمب ا
  المجتمع المدني خصائص -1

إبراز  يعتبر عالـ السياسة األمريكي صامويؿ ىنتنغتوف مف أبرز الباحثيف الذيف ساىموا في
خصائص  تحدد درجة مؤسسية أي نسؽ، حيث يرجع الفصؿ إليو في تحديد المعايير التي

لظاىرة المجتمع  المدني، وتتفؽ معظـ الدراسات األكاديمية والمتناولةواضحة لتنظيمات المجتمع 
 :المدني مع الخصائص التي قدميا صامويؿ ىنتنغتوف وىي كالتالي

 ونقصد بو قدرة تنظيمات المجتمع المدني عمى التكيؼ والتبلـؤ مع :القدرة عمى التكيف 
 زمنيا ومدى قدرتيا عمى االستمرارالتطورات والتغيرات الحاصمة في البيئة، سواء كاف تكييفا 

 لفترة طويمة مف الزمف، أو تكيفا جيميا ومدى قدرة ىذه التنظيمات عمى االستمرار بتعاقب
مع  األجياؿ مف قيادات، أو تكيفا وظيفيا ومدى قدرتيا عمى إجراء تعديبلت في أنشطتيا لمتكيؼ

 .الظروؼ المستجدة
 نى أف ال تكوف تنظيمات المجتمع المدنيبمع :االستقالل في مقابل الخضوع والتبعية 

 :خاضعة ألي سمطة سواء كانت حكومة أو مؤسسة أو جماعة، وأف تتمتع باالستقبلؿ
 فبل تتدخؿ أي جية في نشأتيا  :من حيث النشأة. 
 يحمييا  ويعتبر االستقبلؿ المالي ىو األساس االقتصادي ألي منظمة كونو :استقالل مالي

 . 1مف ضغط الجيات الممولة
 شؤونيا  ويقصد بو استقبلؿ تنظيمات المجتمع المدني في إدارة :استقالل إداري وتنظيمي

 .الداخمية طبقا لموائحيا وقوانينيا الداخمية
 المدني وتعددونقصد بو تعدد المستويات الرأسية واألفقية داخؿ تنظيمات المجتمع : التعقد 

ممكف  ىيئاتيا التنظيمية ووجود مستويات تراتبية داخميا وانتشارىا الجغرافي عمى أوسع نطاؽ
 .داخؿ المجتمع

                                                           

تخصص:  مذكرة نياية الدراسة لنيؿ شيادة الماستر، تكوؾ أحمد، دور المجتمع المدني في تحقػيؽ التنمية المحميػة،  1
 . 23،ص2020-2019جماعات محمية،جامعة     مستغانـ،
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 المدني ويقصد بو عدـ وجود صراعات وانقسامات داخؿ تنظيمات المجتمع : التجانس
 . 1بطرؽ سممية-إف وجدت -ومحاولة إدارة الصراعات

المجتمع المدني وأدواره وىذا التعدد يفسر مدى تتعدد وظائؼ  وظائف المجتمع المدني: -2
 :اىميتو عموما وباألخص لممجتمعات النامية  بحكـ الوظائؼ التالية

 فيو اداه لضبط السموؾ االفراد والجماعات :  اوال تحقيق النظام واالنضباط في المجتمع
تبع مجموعو مف والتعامؿ في ما بينيـ ويكفي في ىذا الصدد االشارة الى كؿ منظمو او جمعيو 

النضمامو الى عضويتيا   القواعد بخصوص الحقوؽ والواجبات التي تترتب عمى الفرد نتيجة
 ويعتبر االلتزاـ االعضاء بيذه القواعد شرطا لقبوليـ واستمرارىـ في المنظمة

 مف اىـ الوظائؼ التي تقوـ بيا مؤسسو المجتمع المدني اشاعو : ثانيا تحقيق الديمقراطية
الطوعي والعمؿ الجماعي وقبوؿ االختبلؼ والتنوع   نو ترسي احتراـ قيـ النزوع لمعمؿثقافة مدي

بيف الذات واألخر وادارة الخبلؼ بوسائؿ سمميو في ضوء قيـ االحتراـ والتسامح والتعاوف 
 والتنافس والصراع السممي مع التزاـ بالمحاسبة العامة والشفافية

 وىذه الوظيفة تعكس قدره المجتمع المدني عمى غرس : ثالثا التنشئة االجتماعية والسياسية
مجموعة مف القيـ والمبادئ في نفوس االفراد مف االعضاء الجمعيات ومنظمات وعمى رأسيا قيـ 
االنتماء والتعاوف والتضامف واالستعداد لمتحمؿ المسؤولية والمبادرة بالعمؿ االيجابي واالىتماـ 

ا يتجاوز االىتمامات الخاصة والمصالح الشخصية والتحمس لشؤوف العمؿ المجتمع كمو بم
 الضيقة
 تتبمور مف خبلؿ المؤسسات المجتمع المدني مواقؼ جماعيو : رابعا وظيفه تجميع المصالح

مف القضايا والتحديات التي تواجو اعضائيا وتمكنيـ مف التحرؾ جماعيا لحؿ مشاكميـ وضماف 
مصالحيـ عمى اساس ىذه المواقؼ وتمارس ىذه الوظيفة بشكؿ اساسي مف خبلؿ النقابات 

 العمالية والمينية وسائؿ المنظمات الدفاعية. 

                                                           
 48نادية بونوة ، نفس المرجع السابؽ، ص  1
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 التوسط بيف الحكومة والشعب مف خبلؿ توفير قنوات لبلتصاؿ : خامسا الوساطة والتوفيق
والنقؿ اىداؼ ورغبات الحكومة والمواطنيف بطريقو سمميو وترتبط وظيفو التعبير والتمثيؿ 
والتحدث باسـ الجماعات معينو بتمؾ الوظيفة التنظيمية اذا تتولى المؤسسات المجتمع المدني 

ة تبدا بتمقي المطالب التي عادت ما تكوف متعارضو ومتضاربة وتجميعيا واعاده ميمات متعدد
 ترتيبيا وتقسيميا الى فئات محدده قبؿ توصيميا الى الحكومة

 مف خبلؿ مؤسسات المجتمع المدني تحؿ معظـ : سادسا وظيفه حسم الصراعات وحمها
وبذلؾ فاف   الدولة واجيزتياالنزاعات الداخمية بيف اعضائيا بوسائؿ وديو دوف المجوء الى 

المؤسسات المجتمع المدني تجنب اعضائيا المشقة والتوفر عمييـ الجيد والوقت وتجنبيـ كثيرا 
مف المشاكؿ التي تترتب عمى العجز عف حؿ ما ينشا بينيـ مف منازعات وتسيـ بذلؾ 

 1تقويو اسس التضامف الجماعي  في
 وجود المجتمع المدني يشعر االفراد باف ية : سابعا التعبير والمشاركة الفردية والجماع

تعبير عف مصالحيـ بحريو وسمميو حتى لو كانت تعرض   لدييـ قنوات مفتوحو لعرض آرائيـ
الحكومة وسياستيا وىذه الوظيفة تؤدي الى تقويو شعور االفراد باالنتماء والمواطنة وبانيـ 

ود بؿ تشجعيـ الحكومة عمى قادروف عمى المبادرة بالعمؿ االيجابي التطوعي دوف قي
المستقؿ بحريو دوف االعتماد عمييا لخدمو المجتمع وىـ مطمئنوف الى اف حقوقيـ   التحرؾ

 يحتموف بو في حالو التعدي عمييـ  حصنا  وحرياتيـ مصونو الف ىناؾ
 اف جزءا ميما مف وظيفة المنظمات المجتمع المدني ىو : ثامنا توفير الخدمات والمساعدة

ف المصالح الخاصة المشتركة لفئات بعينيا اال انيا كذلؾ تمد يد العوف المساعدة الدفاع ع
لممحتاجيف مع تقديـ خدمات خيريو واجتماعيو ىدفيا مساعده الفئات الضعيفة التي توجد عمييا 

أربع وظائؼ رئيسية لمنظمات المجتمع المدني  2باإلضافة الى ذلؾ يحدد كينجيسمي المجتمع 
المشتركة بيف الممتزميف واالصبلحييف والمتطرفيف االىداؼ أوال احداث الوعي العاـ حيث 

                                                           
،العدد الثاني  12ائفو،مجمة القانوف ،المجمدأميرة عادؿ أحمد ، مداخؿ مفيـو المجتمع المدني وخصائصو وتطور وظ  1
 170،ص2021،
 173أميرة عادؿ أحمد ، نفس المرجع ،ص 2
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تتشارؾ في المنظمات المجتمع المدني في تثقيؼ المجتمع بشاف الموضوعات المتعمقة بالسياسة 
ر شيوعا في حالة وجود طبقو وسطى او غير متعمقة بيا وتصبح منظمات المجتمع المدني اكث

ثانيا يقاؿ ايضا اف منظمات المجتمع المدني تشارؾ في  . قويو حارسو عمى التثقيؼ العامة
مشاريع التنمية وقد تشمؿ ىذه المشروعات الوقاية مف االمراض واكتساب الميارات والتمكيف 

ثالثا منظمات المجتمع  ذكرنا آنفا  وىو بالطبع االمر الشائع في بمداف العالـ الثالث النامية كما
المدني دور ىاـ عندما يتعمؽ االمر ببناء السبلـ بمساعده المجتمعات التي تمزقت بسبب 
الصراعات السياسية والحروب .رابعا منظمات المجتمع المدني ليا دور االنفجار الديمقراطية 

 خاصة بعد انقضاء الحرب الباردة .
 نشأة اإلدارة المحمية وتطورها . الثاني:لمبحث ا

 مفهوم االدارة المحمية . : المطمب االول
النتيجة   تبعا لوجيات النظر  تعددت التعريفات التي تناولت مفيـو اإلدارة المحمية

المفكروف ولعؿ سبب ذلؾ يرجع الى كؿ مفكر كاف ينظر الى اإلدارة المحمية مف زاويو   بيا
لفكرية السياسية  والقانونية لمدولة  التي ينتمي الييا المفكر ولكف معينو مبنيو عمى الفمسفة ا

بالنياية نجد اف اولئؾ المفكريف قد اتفقوا عمى المبادئ األساسية التي تتعمؽ بنظاـ اإلدارة 
المحمية وال شؾ اف اختبلؼ الجوانب التي ييتموف بيا واالىداؼ التي يرموف الى تحقيقيا 

 عض ىذه التعريفات ذات العبلقة بمفيوـ النظاـ اإلدارة المحمية.تدعونا الى التعرؼ عمى ب
مجمس منتخب ترتكز   عمى أنو"Grame )  ( Modie مودي  يعرفيا الكاتب البريطاني كراـ

لممسؤولية السياسية  اماـ الناخبيف سكاف الوحدة المحمية   الوحدة المحمية ويكوف عرضو فيو
توزيع الوظيفة اإلدارية بيف الحكومة   انيا:" ويعرفيا العطارعمى"  ويعتبر مكمبل ألجزاء الدولة

 كما"1 تباشر اختصاصاتيا تحت اشراؼ الحكومة ورقبتيا ةو محميأ ةمنتخب المركزية وىيئات
توزيع النشاطات   ةساليب التنظيـ االداري لمدولة  تقـو عمى فكر أسموب مف أ  " :عرفيا الشيخمي

                                                           
، الممتقى العربي األوؿ نظـ اإلدارة المحمية في "المفيـو والفمسفة واألىداؼ"محمد محمود الطعامنة، نظـ اإلدارة المحمية  .  1

 ربية لمتنمية اإلدارية.رابط التحميؿالوطف العربي، دارة البحوث والدراسات المنظمة الع
 ile:///C:/Users/pg/Downloads  
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المحمية وذلؾ لغرض اف تتفرع االولى لرسـ السياسة العامة  ركزيةوالواجبات بيف  األجيزة الم
األجيزة المحمية مف تسيير   واف تتمكف  لمدولة  اضافو الى اداره المرافؽ القومية في الببلد

   "  1مرافقيا بكفاءة وتحقيؽ اغراضيا المشروعة
ومف خبلؿ ما جاء في ىذه التعريفات التي ذكرناىا يمكف القوؿ اف القواسـ المشتركة بيف ىذه 

اف اإلدارة المحمية جزء مف النظاـ العاـ لمدولة  منحت الحكومة  القوؿ  التعريفات يمكننا
المركزية  شخصية معنوية وذلؾ تمبيو الحتياجات المجتمع المحمي متمثمة بييئة منتخبة  

 .حت رقابة واشراؼ السمطة المركزية ت  تعمؿ
 نشأة وتطــور اإلدارة المحمية في الجزائر .المطمب الثاني : 

يعد نظاـ اإلدارة المحمية في الجزائر مف أقدـ النظـ المحمية، إذ يمكف إرجاعو إلى العيد 
إلى  ـ ، حيث قسمت الببلد مػف الناحية اإلقميمية1516العثماني في بداية القرف السادس عشر 

أربعة مناطؽ  البايميؾ وىي دار السمطاف أي العاصمة وضواحييا، بايميؾ التيطيري وعاصمتو 
المدية، بابميؾ الغرب وعاصمتو وىراف، بابميؾ الشرؽ وعا صمتو قسنطينة يتكوف البابميؾ مف 
تنظيمات إقميمية إدارية أخرى أقؿ حجما مػف األولى وىي :البمدية، المنطقة ، الوطف، كما 

الباي المجمس االستشاري، المصالح  تكوف البابميؾ مف عدة مستويات وىي : الباي، ديوافي
الباي في المحافظة عمى النظاـ واألمف  اإلدارية البابميؾ. تمثمت صبلحيات واختصاصات
 .2الضرائب والسير عمى جباية العمومييف والحيمولة دوف انتفاضة السكاف المحمييف

المقاومة  فظيرت1830العثمانية خضعت الجزائر لبلحتبلؿ الفرنسي عاـ  بعد سقوط الدولة 
نوفمبر  27في الشعبية الوطنية بقيادة األمير عبد القادر، الذي تـ اختياره كرئيس لمدولة الجزائرية

 لمدولة، مجمس الحكومة،  ولـ يقتصر تنظيـ الدولة عمى المستوى المركزي األمير كرئيس1832،
امتد إلى المؤسسات المحمية،  ي السمطة التشريعية، السمطة القضائية، بؿالمجمس االستشار 

بحيث نظمت عمى غرار الييئات المركزية وبنفس القواعد،وتـ تفويض خمفاء األمير بالواليات 
                                                           

  09محمد محمود الطعامنة، نفس المرجع ، ص  1
فالو وفاء، شرفي أمينة، دور الحوكمة في تحسيف االدارة المحمية الجزائرية، مذكرة لنيؿ شيادة الماستر في العمـو السياسية، أ 2
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البلمركزية إلى مدى بعيد، األمر  بحيث توسعتبسمطات كبيرة، بحيث توسعت وبنفس القواعد، 
المحمي، ىؿ ىو مف نوع البلمركزية، أـ ىو حكـ  ؿ طبيعة الحكـالذي أثار نقاشا واسعا حو 

وقسمت الببلد إقميميا إلى ثمانية واليات، وعمى رأس كؿ والية خميفة يعتبر ممثؿ الدولة  فيدرالي
 .1 وخميفة األمير ىذا إلى جانب الديواف وشرطة الػوالية ومجمس الشوري الوالئي

 :االحتالل الفرنسيةأ المجالس المحمية أثناء فترة -
اعتمدت السمطات الفرنسية في إدارتيا المحمية لمجزائر، سياسات متعددة،فمقد كانت تمجئ إلى 
االستعانة بالشخصيات ذات النفوذ مف المواطنيف، وأحيانا تمجئ إلى االستفادة مف النظـ التي 

 .كانت سائدة
  اليـ:قسمت الجزائر إلى ثبلثة أق1887ػ 1830ففي المرحمة األولى 

 .أقاليـ مدنية يقيـ فييا األوروبيوف وتخضع لنفس النظاـ المعموؿ بو في فرنسا-1
 .مناطؽ عسكرية يسكنيا الجػػزائريوف وتخضع لئلدارة العسكرية-2
 مناطؽ مختمطة وتحتوي عمى العنصر األوروبي وعدد قميؿ مف السكاف-3
 .لئلدارة العسكريةالجزائرييف،يخضع األوروبي لئلدارة المدنية، والجزائري  

 .وقد أنشأت في ىذه المرحمة المكاتب العربية بيدؼ تسييؿ االتصاؿ بيف الحاكـ والمحكوميف
ففي المرحمة الثانية، اعتبرت الجزائر ممحقة بفرنسا، حيث قسمت الببلد إلى ثبلثة واليات وىي 

قسمت الواليات  الجزائر، وىراف، قسنطينة وعمى رأس كؿ والية والي يساعده مجمس والية، ثـ
إلى بمديات حسب تواجد العنصر األوربي، القسـ األوروبي في الشماؿ حيث يتمركز ىذا 
االخير، وأقيمت مجالس بمدية ذات صبلحيات كاممة كما ىو في فرنسا بالمدف الكبرى والمناطؽ 
، الساحمية. وضـ البمديات المختمطة، ووجدت في المناطؽ التي يقؿ فييا تواجد األوروبيوف

وترتكز إدارة البمدية عمى ىيئتيف وىما: المتصرؼ والذي يخضع لمسمطة الرئاسية لمحاكـ والمجنة 
و  البمدية يرأسيا المتصرؼ مع عضوية عدد مف المنتخبيف مف الفرنسييف وبعض الجزائرييف
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كذلؾ ضـ البمديات األىمية، ولقد تواجدت في مناطؽ الجنوب الصحراء وبعض األماكف الصعبة 
  ائية في الشماؿ، وتميزت إدارة ىذه البمديات بالطابع العسكريوالن

يبلحظ أف نشوء وتطور اإلدارة المحمية والمؤسسات البمدية بالجزائر تتحكـ فيػػػو عدة عوامؿ منيا 
التغييرات التي حدثت في النظاـ الفرنسي وتطور حركة االستيطاف والضغوط الممارسة مف 

 .مة الجزائريةطرؼ المعمريف ورد فعؿ المقاو 
أما مف حيث دور البمديات، فإنيا لـ تقـ بأي دور لخدمة مصالح الشعب الجػزائري، بؿ كانت 

 .أداة إدارية فقط، تسعى لتمبية مصالح األقمية األوروبية
 :المجالس المحمية أثناء الثورة التحريرية -ب

في عقد مؤتمر الصوماـ سنة 1954فكر قادة الثورة بعد عاميف مف اندالع ثورة أوؿ نوفمبر،
لتنظيـ وىيكمة الثورة ، ومف القرارات اليامة التي جاء بيا ىذا المؤتمر ىو إنشاء تنظيـ 1956

إقميمي لمببلد، وخمؽ إدارة محمية خاصة بكػؿ وحدة إقميمية، حيث قسمت الجزائر إلى ستة 
احي إلى قسمات، و بذلؾ واليات، وبدورىا الوالية قسمت إلى مناطؽ والمناطؽ إلى نواحي والنو 

 .تجسد السمطة المحمية
تأسس التنظيـ اإلداري لموالية عمى مبدأ القيادة الجماعية مػػف خبلؿ إنشاء مجمس لموالية ميامو 
موزعة عمى الشؤوف السياسية والعسكرية واالتصاؿ واإلخبار، وىػػو مؤطر بيياكؿ ومكاتب 

فقد أنشأتيا قيادة الثورة لتأطير المدنييف وتنظيميـ .أما المجالس الشعبية البمدية  وأجيزة إدارية
 .1وربطيـ مباشرة بجيش جبية التحرير الوطني

لقد غطت المجالس الشعبية أثناء الثورة كؿ األرياؼ والقػرى، أصبحت تسيرىا ىيئة جماعية 
منتخبة يقودىا رئيس يسمى شيخ البمدية يساعػده مجمس بمدي، تنوعت اختصاصات المجمس 

البمدي مف اإلشراؼ عمى التعميـ ومحو األمية والشؤوف الدينية، إلى الشؤوف المالية  الشعبي
والتمويؿ وتنظيـ شبكة االستعبلمات داخؿ القػػرى واألحياء، وأصبحت إدارة البمدية موازية لئلدارة 

 .االستعمارية
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  المجالس المحمية في الجزائر بعد االستقالل- جـ
األوروبية عاشت الجزائر غداة االستقبلؿ حالة فراغ إداري، بعد اليجػرة الجماعية لئلطارات 

البمديات العديد مف المشاكؿ االجتماعية والثقافية كاألمراض والفقر والجيؿ واألمية  وورثت
 .والبطالة نتيجة السياسة االستدمارية

جممة مف اإلجراءات عمى مستوى  ولتجاوز ىذه الوضعية، عمدت السمطات العامة إلى اتخاذ
 التأطير والتنظيـ اإلداري المحمي والتشريع في اتجاه اإلصبلح اإلداري.

فمجأت إلى تخفيض عدد البمديات عف طريؽ دمج عدة بمديات معػا إلمكانية إدارتيا وتسيرىا،  
تـ بمدية، أما عمى مستوى التأطير 1500بمدية بعدما كاف  687بذلؾ عدد البمديات فأصبح

أما  تنظيـ دورات تدريبية وممتقيات لصالح موظفي البمدية لتأىيميـ لمقياـ باألعماؿ اإلدارية
حيث اعتبر البمدية أساسا لممجموعة 1963اإلصبلح في المجاؿ التشريعي، فقد كرسو دستور ، 

التوجو نفسو  ىو،و 1منو  (9)الترابية واإلدارية واالقتصادية واالجتماعية، كما ىو وارد بالمادة
سمطات تتطمب  ضرورة إعطاء الجماعات المحمية1964 "الذي أكده ميثاؽ الجزائر لسنة 

واالقتصادي  مراجعة إدارية جذرية، ىدفيا جعؿ مجمس البمدية قاعدة التنظيـ السياسي
تمثؿ في األمر رقـ  واالجتماعي لمببلد،ثـ صدر أوؿ نص قانوني ينظـ الجماعات المحمية

صدور األمر رقـ  والمتضمف قانوف البمدية ،ثـ1967جانفي 18في  الصادر24/67
أوكمت لمبمدية والوالية  والمتضمف قانوف الوالية، وبموجبيا1969ماي 23المؤرخ في 38/69

 .2عدة مياـ سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية
بناء الدولة  فيحجر الزاوية 1967واعتبرت الجماعات المحمية في الجزائر وخاصة البمدية منذ 

وتجسيد  والنظاـ السياسي الجزائري بيدؼ إشراؾ المواطنيف فػي تسيير شؤونيـ المحمية
 البلمركزية.

                                                           
قضايا وتطبيقات (، القاىرة: المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، Gevernance - زىير عبد الكريـ الكايد، )الحكمانية  1
 30.ص2003،

الجزائر(، مذكرة ماستر ، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة محمد سعدي، )متطمبات الحوكمة المحمية الجيدة في   2
 26ص2017المسيمة ، ،
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اإلدارية  ومف مظاىر التحوؿ الديمقراطي في الجزائر ىو تبني مبدأ التعددية الحزبية والبلمركزية
المجمس  حمي، حيث اعتبرومبدأ االنتخاب التعددي لتمثيؿ اإلرادة الشعبية عمى المستوى الم

وىذا يعني  المنتخب قاعدة البلمركزية ومكاف لمشاركة المواطنيف في تسيير الشؤوف العمومية،
التنفيذ.وتماشيا  تقاسـ السمطات بيف الجياز المركزي والسمطات المحمية في اتخاذ القرار وسمطة

وقانوف الوالية رقـ (  9019/ 08مع اإلصبلحات السياسية واإلدارية جاء القانوف البمدي رقـ 
  ليحدد مسارا جديدا في التنظيـ اإلداري المحمي09/1990)

  .وظائف االدارة  المحمية  المطمب الثالث : 
   المحمية:خصائص اإلدارة  -1

 1تتميز اإلدارة المحمية بخصائص تنفرد بيا عف اإلدارة المركزية مف أىميا
 . قربيا مف األفراد يجعميا تصؿ إلى أعماؽ حياتيـ السياسية واالجتماعية واالقتصادية -
 .ىدفيا تنمية المجتمعات المحمية لتوفر لمفرد معيشة أفضؿ -
 .تعمؿ عمى تكييؼ النظاـ اإلداري ليبلئـ األفراد دوف تطويع األفراد ليتكيفوا مع اإلدارة -
ذات األىمية المحمية ألف األفراد أقدر عمى معرفة حاجاتيـ  اشتراؾ األفراد في إدارة األمور- 

 .وكيفية تمبية ىذه االحتياجات
 .تعتبر مدرسة لمتربية السياسية لؤلفراد إلعداد القيادات الصالحة -
تدعيـ الروابط االجتماعية بيف أبناء المجتمعات المحمية وتوفير أسباب التنمية االجتماعية  -

معات المدينة التي يعاني فييا السكاف مف ضعؼ الشعور باالنتماء إلى السميمة وخاصة في مجت
 .المجتمع باإلضافة إلى تغيير أنماط العبلقات االجتماعية بيف األفراد

إثارة الحماس والتنافس بيف أفراد المجتمعات المحمية المختمفة لتحقيؽ أكبر قدر مف النيوض   -
 لذاتيةبمجتمعاتيـ معتمديف في ذلؾ عمى جيودىـ ا

 وظائف االدارة المحمية :  -2
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تختص االدارة المحمية بوجو عاـ بجميع المسائؿ ذات األىمية المحمية وتشمؿ مختمؼ الخدمات 
ومف الطبيعي أف   االجتماعية والتعميمية والصحية والوقائية والثقافية والعمرانية والمرافؽ العامة

التي تؤدى بكفاءة وفاعمية محميا البد وأف تقسـ المياـ االدارية طبقا لمؤدييا أي المياـ 
إلى االدارة  المحمية  وبالتالي المياـ التي ال يمكف أف تؤدي بفاعميا عمى المستوى   تسند

 :ىما 1المحمي مسند إلى مستويات أعمى مف االدارة  ولئلدارة المحمية  وظيفتيف أساسيتيف
 وىي المسؤولة عف تحقيؽ التنمية االقتصادية واالجتماعية مف خبلؿ  : أوال الوظيفة التنموية

 :ادارة عمميو التنمية المحمية  ويمكف تقسيميا إلى 
 وظائؼ مرتبطة باحتياجات السكاف المباشرة . -  
 وظائؼ مرتبطة بالتخطيط المستقبمي والتنمية . -  
 ية المحمييف عف طريؽ التمثيؿ وىي تحقيؽ الديمقراطية السياس : ثانيا الوظيفة السياسية

 العادؿ ألفراد المجتمع في المؤسسات السياسية
 دفع السكاف المحمييف إلى المساىمة والمشاركة الفعالة في أداء ممارسة دورىـ السياسي. -
 تدريب القيادات السياسية عمى مستوى المجتمع. -

التذكير ىنا الى وجود دلؾ الجدؿ  وبعد أف تطرقنا الى مفيـو االدرة المحمية ووظائفيا ،البد مف
الواسع بيف المصطمحيف المتداخميف االدارة المحمية والحكـ المحمي فاألوؿ )اإلدارة المحمية( 
يتعمؽ بالبلمركزية اإلدارية في حيف اف الثاني )ىو الحكـ المحمي( يتعمؽ بالبلمركزية السياسية 

و يوجد رأي ثاني ذىب إليو بعض الباحثيف، الشائعة في نظـ الدوؿ االتحادية الفدرالية  كما ان
يتمخص في إعتبار نظاـ اإلدارة المحمية خطوة أو مرحمة أساسية نحو الحكـ المحمي، حيث تبدأ 
بعض الػدوؿ عند تطبيؽ البلمركزية اإلدارية بتفويض الصبلحية أو تخويميا أوال مف الحكومة 

حمية بعد ذلؾ، وفي حالة نجاح ىذه اإلدارة لممثمييا في المحافظات ثـ تبدأ بتطبيؽ اإلدارة الم
ثالث يميؿ إليو كثيرا مف الباحثيف،و يدعػو  المحمية تقـو بتطبيؽ نظاـ الحكـ المحمي وىناؾ رأي

إلى التفريؽ بيف المصطمحيف، ويرونو اختبلؼ في التعبير،بمعنى اف ليما مدلوال واحدا، و أنيما 
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وىذا ما يدفعنا   1يتبايف تطبيقو مف دولة إلى أخرى يشيراف إلى أسموب واحد مف أساليب اإلدارة
 . أكثر لمنظر في مفيـو الحوكمة ونشأتيا وتطورىا

 المبحث الثالث : مفهوم الحوكمة المحمية . 
إف التطور الحديث الذي شيدتو معظـ المجتمعات أدى إلى تزايد حجـ المطالب والضغوطات 

ىذه المجتمعات واخفاؽ تنفيذ العديد مف  عمى الدولة مما أدى الى انعكاسات سمبية عمى
واالقتصادية مف طرؼ  السياسات التنموية،وىو ما فرض مجموعة مف االصبلحات السياسية

عدة مؤسسات دولية مف أجؿ وضع ىذه المطالب ضمف سياسات تنموية ناجحة، كما دفع ذلؾ 
الحوكمة المحمية مف بالعديد مف الدوؿ الى محاولة تطبيؽ أسموب الحكـ الديمقراطي وتجسيد 

أجؿ تحقيؽ الفاعمية في الشؤوف العامة ، حيث أصبحت الدوؿ في اطار تطبيؽ سياسة مفيـو 
الحوكمة المحمية تعمؿ عمى توسيع قاعدة االصبلح والمشاركة الذاتية لمفرد في شؤوف المجتمع  

 الذي أصبح لو دورا رئيسيا عمى جدوؿ أولويات المجتمع اإلنمائية.
 الحوكمة المحمية : تعريفول : المطمب اال 

عند بحثنا في مجاؿ استخداـ مصطمح الحوكمة وجدنا بأف ىذا المصطمح قد تـ توظيفو في 
كتابات عديدة ومنذ زمف ليس بقريب، إال أف ىذا االستخداـ كاف يقتصر فقط عمى حقؿ 

أي في تسيير المؤسسة في تنظيميا وتسييرىا وعبلقاتيا، ولـ يتـ استخدامو في الشأف العاـ، 
شؤوف الدولة والمجتمع، كما لـ تتـ تمؾ النقمة ليذا المفيـو وبشكؿ واسع إال في بداية 
التسعينات، بعدما وظفتو الييئات الدولية المانحة واستخدمتو كمصطمح في أدبياتيا المرتبطة 

ادييف ظير مصطمح "الحوكمة" منذ أكثر مف سبعيف عاًما مف قبؿ االقتص. بالتنمية االقتصادية
،  1937األمريكييف ، وذلؾ منذ أف أصدر الخبير االقتصادي كواس رونالد مقااًل ، في عاـ 

تحت عنواف "طبيعة المؤسسة" حيث طرح فكرة مفادىا أف أساليب التنسيؽ الداخمي التي تتبعيا 
الحالة الثانية . المؤسسة والتي بدورىا تسمح بتخفيض تكاليؼ الصفقات التي تفرزىا السوؽ

لتي تدخؿ تحت غطاء المحيط الخارجي لممؤسسة وذلؾ باستعماؿ معايير تكوف فييا المؤسسة وا
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المعامبلت في السوؽ ، وتصبح المؤسسة بفضؿ فعاليتيا ىي . مفتوحة عمى المقاولة مف الباطف
 .1األقوى في فرض قواعد جديدة لتنظيـ بعض التبادالت في السوؽ

كما ذكرنا سابقا، إال أف ظيوره في النقاش حوؿ فمصطمح الحوكمة إذا ليس كممة جديدة، 
المؤسسة االجتماعية يعتبر، نسبيا، تطورا جديدا فمصطمح الحوكمة كما دكرنا سابقا قد ظير 

والذي يترجـ  «governance corporate»وباإلنجميزية« حوكمة الشركات»عمى يد الشركات 
، ثـ استعمؿ فيما بعد في أوساط gouvernance la d'entreprisesإلى المغة الفرنسية إلى 

األعماؿ األمريكية خبلؿ الثماننات أما في نياية الثمانينات فقد تـ استيراد ىذا المفيـو مف قبؿ 
بريطانيا واستخدـ في حقؿ العمـو السياسية بمناسبة تمويؿ الحكومة لبرنامج بحث حوؿ موضوع 

إلجراء لـ يصؿ األمر إلى حد اختفاء إال أنو بالرغـ مف ىذا ا. 2إعادة بناء السمطة المحمية
الحكومة المحمية البريطانية، بؿ عمى العكس مف ذلؾ فقد تـ إعادة ىيكمتيا لتتماشى وتتعايش 

إف الباحثيف الذيف عكفوا عمى دراسة التحوالت المتعمقة . مع اإلصبلحات والضغوطات الحكومية
مح حوكمة المدينة لتحديد إطار بأساليب الحكـ المؤسساتي المحمي اإلنجميزي اختاروا مصط

أبحاثيـ، وصرفوا النظر عف مفيـو الحكومة المحمية وىو المفيـو الذي ارتبط بالنظاـ البلمركزي 
 كما استعمؿ مفيوـ حوكمة المدننة. القديـ والذي حكـ عميو بالفشؿ مف قبؿ السمطات المركزية

governance urban ميـ الدراسات وتوسعيا حوؿ مف قبؿ دوؿ أوربية أخرى مما أدى إلى تع
 .المحمية السمطات

بالمقابؿ، فقد ظير مفيـو الحوكمة في نياية الثمانينات في حقؿ أخر ومجاؿ آخر، وىو حقؿ 
مف قبؿ   terme governance goodالعبلقات الدولية، واستعمؿ مصطمح الحكـ الرشيد

يدة في الدوؿ التي خضعت لبرامج الييئات المالية الدولية لتحديد معايير اإلدارة العمومية الج
وعميو فقد اقترحت أو بعبارة أدؽ فرضت المنظمات الدولية المانحة لمقروض، . التكييؼ الييكمي

 عمى ىذه الدوؿ مف خبلؿ ىذا المفيوـ، اإلصبلحات المؤسساتية الضرورية لنجاح برامجيا 
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ت تحدد مفيومو أو بتعبير االقتصاديةومف خبلؿ ما ذكرنا نبلحظ أف مفيوـ الحوكمة لو معطيا
 آخر  صعوبات ضبط ىذا المفيـو ولعؿ أىميا ما يمي : 

 ترجمة المصطمح:  –أ 
عدة اشکاليات منذ بداية ظيوره   local Governance لقد أثار مفيـو الحوکمة المحمية

، ما بيف الحوکمة )مجمع البحوث العربية(،  تعمقت أولى تمؾ االشکاليات بتعدد ترجمات المفيـو
ستقرت الترجمة في الکتابات العربية تحت مصطمح الحوکمة کما جاء في ترجمة أإلى أف 

مجمع البحوث العربية لممفيوـ ثـ انتقؿ الغموض مف مرحمة الغموض في الترجمة إلى مرحمة 
مفيـو ومضمونو، ومف ىنا ظيرت االشکالية الثانية لممفيـو الغموض حوؿ استخدامات ال

مرتبطة بمجاالت انطباقو، حيث نجد أف المفيـو يستخدـ في مجاالت متعددة؛ حيث يستخدـ 
في إطار دراسات اإلدارة العامة والمحمية، تحت مصطمح الحوکمة اإلدارية، والحوکمة المحمية؛ 

اسية تحت مصطمح الحکـ الصالح أو الجيد؛ کما يستخدـ في إطار دراسات العمـو السي
ويستخدـ في إطار الدراسات االقتصادية ودراسات األعماؿ تحت مسمى حوکمة االقتصاد 
وحوکمة الشرکات ؛ کما يمتد إلى العديد مف المجاالت والتخصصات األخرى کالنوع والبيئة 

فيـو عمى مستوى والتنمية وغيرىا مف التخصصات. والدراسة ىنا تتبني استخدامات الم
المحميات تحت مسمي الحوکمة المحمية. وعمى الرغـ مف تعدد استخدامات المفيوـ، إال أف 
الدراسات اتفقت حوؿ توسعة جوانب الحکـ واإلدارة مف االقتصار عمى الجانب الرسمي، إلى 
اضافة العديد مف األبعاد والجوانب األخرى المجتمعية وغير الرسمية سواء عمى المستوى 

 .1القومي أو المحمي
مع التوصؿ إلى شبو اتفاؽ مفاىيمي حوؿ جوىر الحوکمة، انتقؿ الخبلؼ حوؿ اشکاليات 
زدات صعوبة تطبيقو عمى المستوى المحمي منيا عمى المستوى القومي،  تطبيؽ المفيوـ، وا 
حيث تتضمف الحوکمة المحمية المحددات والجوانب الرسمية المحمية إلى جانب المحددات 

ى مستوى المحميات، إلى جانب ما يتضمنو المفيـو أبعاد مؤسسية والجوانب غير الرسمية عم
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وأبعاد أخرى بالمفاىيـ التي يتضمنيا مفيوـ الحوکمة؛ کالمساءلة، والمشارکة، والشفافية، 
 .1واالستجابة، والکفاءة والفعالية، وغيرىا

تساعها  ( ب   :  تعدد تعريفات الحوکمة المحمية وا 

حوؿ مفيوـ الحوکمة المحمية، نجد أف مفيـو الحوکمة بصفة بالنظر في الصعوبات السابقة 
عامة، والحوکمة المحمية بصفة خاصة، مف المفاىيـ شديدة االتساع، والتعدد، حيث نجد 

دارتيا لشئوف وموارده، وتحقيؽ  المجتمع البعض يعرؼ المفيـو بأنو ممارسة السمطة السياسية وا 
ؤسسات الدولة الدستورية مف سمطات تشريعية التطور االقتصادي واالجتماعي ويشمؿ ذلک م

ويتضح مف التعريؼ  وتنفيذية باإلضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
 .2السابؽ أنو شديد االتساع، ويفتقر لعناصر محددة المفيوـ

ظيرت تعريفات أخرى توضح عناصر المفيـو کتعريؼ البرنامج اإلنمائي لؤلمـ المتحدة،  ؾولذل
ممارسة السمطة السياسية ألعماليا ضمف معايير محددة لتحقيؽ التنمية  الذي يعتبر الحوکمة 

المستدامة، وتنمية وتطوير موارد الدولة القصيرة والطويمة األمد بما يوفر النزاىة والمساءلة، 
المشارکة،  التعريؼ في: ؾـ المصمحة العامة ويخدميا، وتتضح أىـ عناصرىا وفؽ ذلويحتر 

والمساءلة، والشفافية، واالستجابة، والکفاءة، والفعالية، والعدالة، والشموؿ، وحکـ القانوف. 
وترتبط ىذه العناصر ببعضيا البعض وجودًا وعدمًا، فالکفاءة والفعالية لف تتحقؽ بدوف 

الية والمساءلة والشفافية، واألمر نفسو فيما يخص المشارکة الفعالة وسيادة حکـ االستجابية الع
کما يعرؼ البنک الدولي الحوکمة بصفة عامة بأنيا:  القانوف، وبما يحقؽ العدالة والشموؿ

الطريقة التي تمارس بيا السمطة في إدارة الموارد االقتصادية واالجتماعية لمببلد مف أجؿ 
، ويعرؼ الحوکمة 1992البنک الدولى البعد المحمي لمحوکمة منذ عاـ التنمية. ويضيؼ 

المحمية بأنيا: استخداـ السمطة السياسية، وممارسة الرقابة عمى المجتمع المحمي مف أجؿ 
تحقيؽ التنمية االقتصادية واالجتماعية، أو اإلدارة الفعالة لمشئوف العامة المحمية مف خبلؿ 

قواعد مشروعة مف أجؿ دفع وتحسيف القيـ التي ينشدىا األفراد مجموعة القواعد المقبولة ک
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ويتضح مف التعريفات السابقة أنيا تعريفات شديد اإلتساع،  والمجموعات في المجتمع المحمي
ف کاف يتميز التعريؼ الثاني  وتفتقر لمتحديد الدقيؽ، کما تفتقر آلليات محددة لمتطبيؽ، وا 

ـ، بينما ال يضع التعريؼ األوؿ تمک المحددات أو بوضعو محددات وعناصر لقياس المفيو 
العناصر في الحسباف، ويتميز التعريؼ الثالث )تعريؼ البنک الدولى(، بأنو أضاؼ أوؿ 
ف غمب عميو أيضًا  التعريفات التي تناولت البعد المحمي لمحوکمة، وتناولتو بالتحميؿ والتحديد، وا 

 .1سمة االتساع والعمومية
(، ليقوـ باالقتراب بصورة أکثر دقة مف UNDPامج اإلنمائي لؤلمـ المتحدة)ومف ىنا جاء البرن
( ، حيث ينظر لمحوکمة المحمية عمى Local Governanceالمحمية) مفيوـ الحوکمة

المؤسسات والنظـ والعمميات المحمية التي تقـو بتقديـ الخدمات لممواطنيف، والتي مف  اعتبارىا
اماتيـ واحتياجاتيـ ويتوسطوا في خبلفاتيـ ويمارسوا حقوقيـ المواطنوف عف اىتم يعبر خبلليا

ويتضح مف التعريؼ السابؽ أنو يرى أف الحوکمة المحمية تعد بديبًل عف مجمؿ  والتزاماتيـ.
المفاىيـ السابقة إلدارة العمؿ المحمي، وأنيا ىي اإلطار األوسع لعمميات التنمية المحمية وتمبية 

 .2مصالح المواطنيف المحمييف
ولقد خمطت بعض التعريفات بيف مفيـو الحوکمة المحمية والبلمرکزية، مثؿ تعريؼ المؤتمر 

(، والذي تضمف مجموعة مف العناصر، 1996الدولي إلدارة المدف لمحوکمة المحمية)ديسمبر 
التي يمکف اجماليا فيما يمي: نقؿ مسئولية األنشطة العامة إلى المستويات المحمية بموجب 

مرکزية مالية وموارد کافية لمقياـ بتمک األنشطة عمى المستوى المحمي، ومشارکة القانوف، ال
حقيقية لممواطف في صنع القرار المحمي، وتييئة الظروؼ التي مف شأنيا خصخصة االقتصاد 

 .3المحمي
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کما يتضح مف تعريفات أخرى قياميا بتوسعة مفيـو الحوکمة المحمية ليشمؿ صياغة وتنفيذ 
(،ومف ثـ تتعمؽ Bello, Dola, 2014: 268-280ي عمى المستوى المحمي)العمؿ الجماع

 الحوکمة بالعمميات التي يتـ مف خبلليا اتخاذ قرارات السياسة العامة وتنفيذىا.
وفي ىذا اإلطار نجد بعض التعريفات تربط بيف الحوکمة المحمية وجودة تقديـ الخدمات 

ة الرشيدة" عمى المستويات المحمية بجودة وفعالية المحمية، ومف ثـ تتجو لتعريؼ مفيـو "الحوکم
جراءات  وکفاءة اإلدارة المحمية في تقديـ الخدمات العامة، وجودة السياسة العامة المحمية وا 
اتخاذ القرار مف حيث شموليتيا وشفافيتيا ومساءلتيا، والطريقة التي تمارس بيا السمطة عمى 

 المستوى المحمي
وأخيرًا نجد البعض األخر يربط بيف مفيوـ الحوکمة المحمية وتحقيؽ التنمية، في إطار التأکيد 
عمى أف مفيـو الحوکمة المحمية يتضمف التفاعؿ المستمر بيف السمطات والمؤسسات 

 والمواطنيف بالصورة التي تعزز مف عمميات التنمية المحمية، وتعمؿ عمى تشکيؿ المجتمعات 
 .ثة المحمية الحدي
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 :الحوكمة المحمية  نشأةالمطمب الثاني : 
عمى الرغـ مف انتشار مصطمح الحوكمة في السنوات االخيرة في عدة مجاالت كاالقتصاد 

اال أنو لـ يتبمور تعريؼ محدد لمحوكمة عمى الرغـ مف االتفاؽ عمى المبادئ المكونة  والسياسة
أساس تغيير األوضاع نتيجة لتوسع الكبير في حجـ  لو، ويقـو المفيـو األساسي لمحوكمة عمى

المجتمعات، والتنوع الكبير في احتياجات األفراد والمنظمات، األمر الذي أدى الى عجز 
الحكومات عف ادارة شؤوف دوليا بمفردىا  لذلؾ كاف البد مف إشراؾ الجيات غير الحكومية، 

ظمات الغير ىادفة الى الربح في إدارة مثؿ القطاع الخاص والمنظمات والمجتمع المدني والمن
 .1شؤوف الدولة والمجتمع

ويتفؽ المعنيوف مف ىذا الطرح، ويعرفوف الحوكمة بأنيا الطريقة التي يشارؾ فييا المسؤولوف  
 .المنظمات الحكومية وغير الحكومية في رسـ السياسات العامة وتقديـ الخدمات لمناس

تاريخيا بأف لمفراعنة المصرييف دورا رئيسيا في الحوكمة حيث يرى بعض الباحثيف بأنو قد ثبت 
رساء التعاليـ الحاكمة والمتحكمة في سموؾ األفراد والتجار والمشروعات، حيث أف قراء تعاليـ  وا 
ومبادئ الحكـ التي تكتب لمفرعوف الصغير والتي كاف يكتبيا الحكاـ الى أمراء المناطؽ 

كتبت عمى المعابد لضبط سموؾ األفراد فإنيا تعتبر مف ويضعيا الكينة وتعاليـ السموؾ التي 
وفي ىذا السياؽ، ىناؾ مف يرى أف مفيـو الحكـ ليس  .الحوكمة متقدمة وراقية في ذلؾ الوقت

 .بالمفيـو الجديد لكنو اسـ جديد لمفاىيـ قديمة ظيرت مف قبؿ فيو بمثابة منتج قديـ
المغة الفرنسية في القرف ،الثالث عشر  وضع في قوالب جديدة، ذلؾ أف ىذا المصطمح ظير في

ليستعمؿ عمى نطاؽ واسع 1978بمصطمح مرادؼ لمحوكمة، ثـ كمصطمح قانوني في سنة 
 .2لمتعبير عف التكاليؼ التسيير مع تنامي ظاىرة العولمة

                                                           
القادر حسيف،) الحكـ الراشد في الجزائر واشكالية التنمية المحمية(، مذكرة ماجستير في العمـو السياسية، جامعة أبي  عبد  1
 07،ص2012 ر بمقايد، تممساف،بك

 تممساف،عبد القادر حسيف،) الحكـ الراشد في الجزائر واشكالية التنمية المحمية(، مذكرة ماجستير في العمـو السياسية، جامعة أبي بكر بمقايد،  2

 10،ص2012
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وتـ الترويج لو مؤخرا عمى يد المنظمات والييئات الدولية كمحاولة لتطبيقو في المجتمعات 
سائرة في طريؽ النمو ففي بداية التسعينات ، بذؿ البنؾ الدولي وصندوؽ النقد الدولي النامية وال

ومنظمة االمـ المتحدة جيودا لمتعريؼ بو والترويج لو بعدما الحظ خبراء ىذه المنظمات 
خصوصا خبراء البنؾ الدولي ، وجود صعوبات في تطبيؽ برامج التعديؿ الييكمي لعدد مف 

انينات ، والتي لـ تقدـ النتائج المرجوة مف الناحية االقتصادية ،وفي الدوؿ في سنوات الثم
المقابؿ كانت ىناؾ انتقادات عمى مستوى شعوب ىذه الدوؿ ومف طرؼ  المنظمات الغير 
حكومية لمسياسات االقتصادية الغير مجدية،فكاف مفيوـ الحكـ كوسيمة الختفاء الشرعية عمى 

ت والعراقيؿ في تطبيؽ  برامج التعديؿ الييكمي شخصت مف ىذه الصعوبا تدخبلت البنؾ الدولي
قبؿ االخر عمى أنيا أخطاء في تسيير شؤوف العامة بسبب غياب الشفافية في تسيير أمور 

 .الدولة
وانطبلقا مف ىذا الواقع، فإف البعض مف ىذه المنظمات دعت وبشكؿ خاص الى إحداث نقمة  

عي، مما يمكف أف يحقؽ نتائج ممموسة في مجاالت نوعية في مستوى األداء االداري والمجتم
التنمية االقتصادية واالجتماعية واالدارية والسياسية لتحسيف مستوى معيشة األفراد وزيادة 
مستوى دخؿ الفرد وتعزيز البيئة الديمقراطية في المجتمع بناءات عمى مكونات ومؤسسات 

 .الحكـ
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 المحمية وعالقتها بالمجتمع المحمي .المطمب  الثالث : مبادئ الحوكمة 
يزخر الحقؿ المعرفي الُميتـ بقضايا التنمية بمجموعة كبيرة مف الدراسات األكاديمية المتناولة 
لموضوع الحوكمة المحمية عمى أنيا مقاربة وآلية ُيمكف مف خبلليا تفعيؿ عممية التنمية المحمية 

في حيف توجد أيًضا، العديد مف األطروحات األكاديمية التي ربطت عممية  .بجميع أبعادىا 
التنمية المحمية بضرورة تجسيد الحوكمة وما تقتضيو مف أبعاد. حيث نستطيع أف نممس إلى حّد 
بعيد مدى ترابط ىذيف المتغيريف وتكامميما؛ باعتبارىما عمميتاف تسعيا إلى تحقيؽ غاية وىدؼ 

 تحسيف ظروؼ المواطف المحمي في بيئتو المحمية عبر إحقاؽ  مفيـوُمشترؾ يتمحور حوؿ 
 .  1التنمية اإلنسانية المحمية

وفيما يمي، سنتطرؽ إلى أىـ الُمرتكزات التي تقوـ عمييا العبلقة التي تجمع بيف الحوكمة 
 المحمية مف جية والتنمية المحمية مف جية ثانية 

أوال. تطوير المورد البشري المحمي.  
إّف التطور الذي شيده مفيوـ التنمية )مف النمو االقتصادي إلى التنمية اإلنسانية( جعؿ مف 
اإلنساف ىدًفا وغاية في نفس الوقت، حيث بات مف الضروري العمؿ عمى تطوير ىذا المورد 
 وتنمية قدراتو العممية وتمؾ المرتبطة بسموكو االجتماعي، فتطور مفيوـ إدارة األفراد إلى الموارد

لـ يكف وليد  (Human Resource Development)البشرية إلى تنمية الموارد البشرية 
نما جاء بناًء عمى ُمقترحات وتوصيات الُمنظمات الّدولية المتخصصة بقضايا  الصدفة، وا 
التنمية؛ التي عممت في سياؽ ُمتصؿ عمى أنسنة منظومة التنمية ووضعيا في اإلطار الذي 

 .ماٍؿ بشري ال ُيمكف بغيابو التأسيس لعمميات التنميةيجعؿ مف اإلنساف رأس 
وفي السياؽ نفسو، ال تختمؼ التنمية في ُبعدىا المحمي عمى التنمية في ُبعدىا الُقطري، إذ 
تتطمب توفير المورد البشري القادر عمى صياغة الخطط والسياسات التنموية وتنفيذىا. ليذا، 

المحمية كعمميتاف متكاممتاف تيدفاف إلى تطوير ىذا نجد كّؿ مف الحوكمة المحمية والتنمية 

                                                           
 . 12القادر حسيف، نفس المرجع ، ص  عبد  1
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المورد، والرفع مف صبلحياتو ووضعو في المكاف الذي مف خبللو يتمكف مف تسيير وتوجيو 
 .كافة العمميات الُمتعمقة بالتنمية عمى الُمستوى المحمي

عطائو الحؽ في المساءلة والرقابة والمبادرة بال تخطيط مف خبلؿ توسيع ُفرص مشاركتو، وا 
 لعمميات التنمية المحمية، ناىيؾ عمى أدواره المتعمقة باالستجابة أو ما ُيعرؼ بالتغذية الرجعية

ثانيا. تطوير اإلدارة المحمية والعمل عمى تقريب المواطن منها. 
تقـو اإلدارة المحمية في ظؿ ما ُيعرؼ بالحوكمة المحمية بمجموعة مف الوظائؼ السياسية 

ارية واالقتصادية. إذ تتمثؿ األىداؼ السياسية لئلدارة المحمية في تقريب واالجتماعية واإلد
اإلدارة السياسية مف األىالي وأفراد الشعب، وىو ما يمّكف لبلتصاؿ المباشر بيف المواطنيف 
وممثمي الحكومة، كما تسمح بإتاحة فرص التنشئة السياسية لممواطنيف؛ ذلؾ أّف المجالس 

ركيزة النظـ المحمية في ظؿ ما تيدؼ إلى تحقيقو مف وحدة األفكار بيف  المحمية الُمنتخبة ُتعد
أعضائيا وبيف المواطنيف في إطار العبلقات اإلنسانية بينما تنعكس األىداؼ االجتماعية في 

 مجموع .
التجارب التي تربط بيف الجياز المركزي وباقي القطاعات مع أفراد المجتمع المحمي. عبلوًة 

اإلدارة المحمية إلي نسج خيوط المجتمع بمختمؼ مستوياتو لقياـ الديمقراطية عمى ذاؾ، تيدؼ 
 1.مف خبلؿ إتاحة فرص المشاركة في اتخاذ القرارات التي تتعمؽ بالمواطنيف

 وفضبًل عف ذلؾ، أظيرت الدراسة االستطبلعية التي قّدمتيا الباحثة "ىويدا أبو الغيط" عمى
الوحدات المحمية، أّف ىناؾ غياًبًا لمثقة بيف المواطف والقائميف عمى اإلدارة المحمية في العالـ 
النامي ومصر تحديًدا، مّما أدى إلى إحجاـ المواطنيف بالمدف والقرى عف المشاركة الشعبية، 
وضعؼ اإلدراؾ بالمسؤولية االجتماعية لدييـ. ومف ىنا اىتمت الباحثة بدراسة األسباب 

                                                           
الجيدة في الجزائر(، مذكرة ماستر ، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة محمد سعدي، )متطمبات الحوكمة المحمية   1

 18ص2017المسيمة ، ،
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حيث توصمت إلى ضرورة تجسيد مفيـو  .والمشكبلت التي أّدت إلى ىذا الوضع وكيفية عبلجو
  :1الحوكمة المحمية عبر تنمية أداء اإلدارة المحمية، مف خبلؿ

ػ اعتماد سياسات وآليات تقوى وُتمكف الجمعيات األىمية مف المشاركة في صنع السياسات 
 .ئص البيئية والمجتمعية لموحدات المحمية، إلدراكيا مجموع الخصا العامة المحمية

ػ العمؿ عمى نقؿ السمطة تدريجُيًا لممجالس الشعبية المحمية، واتخاذ اإلجراءات لمحّد مف 
 .المركزية وسيطرة الوزارات عمى الموارد والتقديرات المالية

 .والتصرؼ بيا ػ توفير الموارد المالية الكافية لكؿ وحدة محمية ومنحيا االستقبللية فى توزيعيا
ػ تفعيؿ دور األحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني باعتبارىا األقرب لمقاعدة الشعبية 

 .والمجتمعية وىي األكثر قدرة عمى التعبير عنيا
 .ػ منح المجالس الشعبية المحمية مزيدا مف االستقبللية في عممية صنع القرارات المحمية

ة؛ وذلؾ بإلزاـ القائميف عمى العمؿ التنفيذي بالوحدات المحمية ػ العمؿ عمى ترسيخ مبدأ الشفافي
 عمى نشر وتوضيح عمميات تنفيذ المشاريع وموازناتيا الماؿ 

 ثالثا. الترسيخ لمديمقراطية التشاركية )التخطيط التشاركي المحمي تحديًدا(
 حاالت انييار الديمقراطية في العالـ خبلؿ الموجة الثالثة الطويمة، فمف بيف كؿ خمس تزايدت

ديمقراطيات كانت موجودة أثناء الموجة الثالثة، تعرضت واحدة منيا لمنكوص. ولكي نكوف أكثر 
ديمقراطية انيارت خبلؿ الثبلثيف عاًما األخيرة، ىناؾ 29دّقة في صحة ىذه المعمومة، فمف بيف 

 .انيارت خبلؿ العقد األخير %60يمقراطية بنسبة حوالي د 17
وىو ما شّكؿ تيديدا كبيًرا لمقضايا ذات الصمة بالديمقراطية ومف بينيا التنمية سواء الشاممة           

أو المحمية، مّما دفع بالمنظمات والمؤسسات الّدولية المتخصصة نحو العمؿ عمى ُمعالجة ىذا 
اربة الحوكمة التي تُتخذ مف الديمقراطية التشاركية نسًقا لتجسيدىا الواقع، مف خبلؿ طرح مق

 .2وقياميا
                                                           

1
 -خبلؼ وليد، )دور المؤسسات الدولية في ترشيد الحكـ المحمي(، مذكرة ماجستير في العمـو السياسية والعبلقات الدولية، جامعة منتوري  

  23-22ص ص 2010قسنطينة، ،

 
2

 -)دور المؤسسات الدولية في ترشيد الحكـ المحمي(، مذكرة ماجستير في العمـو السياسية والعبلقات الدولية، جامعة منتوريخبلؼ وليد،  
 25ص2010قسنطينة، ،
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 وعميو، باتت الحوكمة اليـو مف المفاىيـ األساسية التي ُتعنى بفمسفة الديمقراطية وتطبيقاتيا في
شتى مياديف العمؿ المؤسساتي في بمداف العالـ السائر نحو الديمقراطية. وذلؾ تماشًيا مع 

لعالمي نحو االلتزاـ باحتراـ المنظومة القيمية لمديمقراطية بما فييا حقوؽ اإلنساف ، إذ التوجو ا
سارعت الّدوؿ ذات التوجو الديمقراطي الستنباط معايير مشتركة لمحوكمة بيدؼ إتاحة الفرصة 
ى بشفافية لتقييـ أداء حكوماتيا. وىو ما أتاح الفرصة لظيور الحوكمة التشاركية ؛ التي ُتركز عم

تعميؽ المشاركة الديمقراطية؛ مف خبلؿ فتح المجاؿ لمشاركة المواطنيف في عممية صنع 
رساء ثقافٍة ونمٍط يسمح باستجابة المسؤوليف الحكومييف ليذه  السياسات العامة مف جية، وا 

وبيذا، ُيمكف لمحوكمة التشاركية أف تكمؿ أدوار المواطنيف، خاصة عمى .العممية مف جية ثانية
المحمي، مف حيث ىـ ناخبوف ومراقبوف، وذلؾ عبر أشكاؿ الرقابة المباشرة لممشاركة.  المستوى

أّف المعنى الذي تقـو  "وفي السياؽ نفسو، عّبر السفير الفرنسي لحقوؽ اإلنساف "فرانسوا زيمري
عميو الحوكمة التشاركية ىو "تحويؿ حقوؽ اإلنساف إلى حقوؽ ومواجية كافة الحواجز التي 

وىو ما يدؿ عمى ضرورة أف تكوف الحكومة عمى مستوى عاٍؿ مف الكفاءة والُنضج  تمنع ذلؾ.
الديمقراطي، بما يسمح ليا مف خمؽ االندماج بيف مختمؼ االتجاىات والتوجيات التي تمثؿ 
العممية السياسية، وتجاوز حدود مكوناتيا الحزبية الضيقة وااللتزاـ باستراتيجية الّدولة وليس 

 ب أو أحزاب متعددة تمزؽ أىداؼ مستقبؿ المواطنيف في التنمية باستراتيجية حز 
 .رابعا. توفر مجتمع مدني محمي فّعال

 ال يخرج ىذا الُعنصر كثيرا عف العنصر الُمتعمؽ بالترسيخ لمديمقراطية التشاركية، انطبلًقا مف
التأسيس واالعتماد أّف الحوكمة المحمية والتنمية المحمية عمى حّد سواء، عمميتاف تقوماف عمى 

عمى مجتمع مدني محمي قوي وفّعاؿ مف حيث مؤسساتو وتركيباتو التي يتكوف منيا طبيعة 
المنتسبيف إليو، وىذا بيدؼ جعميا في ُمستوى العمؿ الُمشترؾ مع األجيزة الرسمية لفواعؿ 

 . 1الرسمية في إطار ُمشاركتيا في صنع السياسات العامة المحمية وتنفيذىا
 

                                                           
 30ص2009جامعة ورقمة، جانفي ،1مصطفى بمعور، )اإلصبلحات السياسية في الجزائر(، مجمة دفاتر السياسة والقانوف، العدد ، 1
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 تطور المجتمع المدني والحوكمة في الجزائر.الرابع : المبحث 
 في الجزائر  المجتمع المدني  تطورالمطمب االول : 

التقميدية  تشير الكتابات التاريخية أف المجتمع الجزائري عرؼ العديد مف التكوينات االجتماعية
واألوقاؼ،  كالمساجد والزواياذات المبلمح الدينية والمدنية منذ دخوؿ اإلسبلـ إلى شماؿ إفريقيا 

واالقتصادية  والتي كانت تؤدي أدوارا بالغة التنوع والثراء تشمؿ مختمؼ الجوانب االجتماعية
التي عرفت قبؿ  والسياسية والتعميمية والتشريعية وغيرىا، إلى جانب بعض التنظيمات األىمية

تاجماعت" و"التويزة" " مثؿ دخوؿ اإلسبلـ إلى ىذه الببلد خاصة لدى المجتمعات األمازيغية
واليادفة إلى المساىمة في  وغيرىا مف المؤسسات االجتماعية التي كانت تتسـ بالطابع الطوعي

كبير في إرساء قواعد  تنمية المجتمع بشكؿ عاـ وتنظيـ سير الحياة فيو، وتسيـ إلى حد
ومؤسساتيا المحمية في كؿ  العتماد عمى الذات وحؿ مشاكؿ المجتمع دوف المجوء إلى الدولةا

القبمي أو العشائري أو اإلرث  صغيرة وكبيرة، ولـ تكف ىذه البنى االجتماعية محكومة باالنتماء
كانت تتمتع باستقبللية مادية عف  بشكؿ عاـ بؿ كانت متاحة لكؿ ارغب أو مقطوع، كما أنيا
قاؼ والزكاة.. وىو ما وخراجات األو  الدولة حيث تعتمد في تمويميا عمى التبرعات والصدقات

 .يمنحيا المجتمع المدني
ولكننا اذا تتبعنا المسارالتاريخي يمكف القوؿ اف المجتمع المدني في تطوره مر عبر مراحؿ 

 نوجزىا في ما يمي : 
 المجتمع المدني أثناء فترة االستعمار -أ(

كياف الدولة  سعت فرنسا إلى فرض احتبلؿ استيطاني و إنياء1830منذ احتبلؿ الجزائر سنة 
 .الجزائرية،و القضاء عمى البنية االقتصادية و االجتماعية و الثقافية لممجتمع الجزائري
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و بيذا فقد اختفت التنظيمات التقميدية في العشرية األولى مف االحتبلؿ و نظرا لحاجة األفراد 
تنظيمات لمتنظيـ و التضامف و الحفاظ عمى اليوية الوطنية االسبلمية فقد عادت معظـ ال

 1لمظيور و لجأ الشعب إلى إحياء المؤسسات القبمية لمواجية المستعمر
و المبلحظ أف الكثير مف الجمعيات التي نشأت كانت تحت مسميات اسبلمية عاكسة بذلؾ 
تمسؾ الشعب الجزائري بعقيدتو بالرغـ مف عمؿ المستعمر الفرنسي عمى تغيير النسؽ 

التضامف،فظيرت جمعيات ذات نزعة وطنية لموقوؼ في االجتماعي الذي كاف متماسؾ نتيجة 
وتأسيس جمعية العمماء  .23/01/1922في 2وجو المستعمر و تأسيس حركة األخوة الجزائرية

بزعامة الشيخ عبد الحميد بف باديس بدعوتيا لمشعب الجزائري 05/05/1931المسمميف في 
  .3و عمـو الديف و تثقيؼ الطبلب بالتمسؾ بالقضية الوطنية و المحافظة عمى اليوية العربية

 المجتمع المدني أثناء فترة األحادية الحزبية -ب(
مرت بمرحمة انتقالية عممت عمى ايجاد الحموؿ لممشاكؿ 1962بعد استقبلؿ الجزائر سنة 

المترتبة عف االحتبلؿ الفرنسي و ما خمفو مف نقص االطارات و امتدت ىذه المرحمة مف 
تتجسد في حكـ حزب الواحد ىو حزب جبية التحرير الوطني  و 1989االستقبلؿ إلى سنة 

وبيذا اعتبرت الدولة في ىذه 4سيطرتو عمى كافة النشاطات و رفض القياـ بأي نشاط لغيرىا
الفترة قياـ المجتمع المدني و منظماتو بأي عمؿ دوف مراقبة تيديد لسبلمة النظاـ و توجيات 

                                                           

 مذكرة8118/0828دراسة حالة الجزائر ،-بونوة،دور المجتمع المدني في وضع و تنفيذ السياسات العامةنادية  1
 119ص8101/8118ماجيستير،قسـ العمـو االنسانية ،جامعة باتنة،،

 بف يحيى فاطمة وعمر طعاـ،واقع الحركة الجمعوية في المجتمع الجزائري،مجمة الدراسات و البحوث 2
  8جامعة الوادي،ص8102جواف ،00االجتماعية،العدد 

رابط االلكتروني  فييمي توفيؽ محمد مقبؿ،عبد الحميد بف باديس رائد االصبلح و النيضة في تاريخ الجزائر الحديث 3
 https://www.edu.jo/dowmload/research/members/306 20 64%d8%a3.%d8%af.pdfص
  8. ص
 دراسة حالة الجزائر،مذكرة ماجيستير،قسـ العمـو-لسياسات البيئيةغنية إبرير،دور المجتمع المدني في صياغة ا 4

 178ص  2010السياسية،جامعة باتنة،،
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و مع ذلؾ ظيرت بعض تنظيمات  1ة االدارة ولحزبالثورة االشتراكية فوضعت تحت رقاب
 .المعارضة لتوجيات النظاـ

و قد فرض نظاـ حكـ األحادية عمى ىذه التنظيمات ومنع قياميا بأي نشاط خارج سيطرة 
كؿ نشاط جمعوي تحت وصاية 1964الحزب الواحد،وورد ذلؾ في القوانيف حيث يجعؿ مرسـو 
المعدؿ 12/03/1971في  71-79رقـاالدارة مف حيث التأسيس و النشاط ثـ جاء األمر رقـ 

الذي يسمح بتأسيس الجمعيات بشرط الحصوؿ عمى 1971في جواف  72-21رقـ باألمر 
 2.االعتماد مف السمطات المحمية و مف وزارة الداخمية

 : ددية الحزبيةالمجتمع المدني أثناء فترة التع-ت 
عاشت الجزائر أزمات شممت كافة المستويات حيث عطمت الكثير مف المشاريع التي كانت قيد 
التأسيس سنوات السبعينيات عمى المستوى القاعدي لكف الذي أغفمتو السمطات في تمؾ المرحمة 

المطمب  البناء السياسي و االجتماعي المتمثؿ في تحسيف المستوى المعيشي لؤلفراد الذي كاف
األوؿ لمجزائرييف،و ليذا كاف مف الضروري إعادة النظر إلى القوانيف و التشريعات بخصوص 
صيانة الحقوؽ و حفظيا باإلضافة إلى الحؽ في تأسيس الجمعيات حيث شيدت فترة ما بعد 

فشيدت الجزائر ميبلد  3االستفتاء لمتعديبلت الدستورية نمو متزايد لتنظيمات المجتمع المدني
عدد كبير مف الجمعيات بعد اإلعبلف مباشرة عف القانوف الجديد المنظـ لمعمؿ الجمعوي 

بحيث تفاقـ عدد الجمعيات الوطنية و المحمية.إف ىذه 90/31.رقـ  06/06/1990الصادر في
عف النظاـ  القفزة في زيادة عدد الجمعيات تعكس التحوالت الكبرى التي عرفتيا الجزائر بالتخمي

االشتراكي واالتجاه نحو النظاـ الرأسمالي بعد التحرؾ العنيؼ لمختمؼ شرائح المجتمع و خاصة 
الجزائر وقياـ  تكريس التعددية في و1989فيفري 03إعبلف دستور  و1988أكتوبر 05أحداث 

                                                           

 بف عودة العربي،اسيامات وسائؿ اإلعبلـ في ترقية المجتمع المدني :دراسة التجربة الجزائرية دراسة وضعية 1
 .160،ص 2006يوسؼ بف خدة، تحميمية،مذكرة ماجيستير في عمـو االعبلـ و االتصاؿ،الجزائر،جامعة

،قالمة ، 2011عبد النور ناجي،النظاـ السياسي الجزائري مف األحادية إلى التعددية السياسية،الجزائر،مديرية النشر لجامعة 2
 . 197ص 

صالح زياني،االنفتاح السياسي في الجزائر و معظمة بناء قدرات آليات الممارسة الديمقراطية،دفتر السياسة و  3
 .314ص  2011القانوف،الجزائر،عدد خاص،أفريؿ ،
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ات األىمية،الجمعي المجتمع المدني لتظير العديد مف التشكيبلت منيا الجمعيات و المنظمات
و عرفت الحركة .الثقافية،الجمعيات االجتماعية،التنظيمات الطبلبية،و النقابات العمالية

  1الجمعوية كـ ىائؿ مف الجمعيات 
 .المطمب الثاني: تطور الحوكمة المحمية في الجزائر

لـ تتبنى الحكومة الجزائرية تجسيد مبادئ الحوكمة المحمية في تسيير مؤسساتيا إال رقـ بعد 
في إطار السياسة 2006فبراير 20المؤرخ في 06 - 06صدور القانوف التوجييي لممدينة 

العامة لممدينة، الذي يرى بموجبو تكوف اإلدارة ميتمة بانشغاالت المواطف وتعمؿ لممصمحة 
ار الشفافية، البلمركزية، البلتمركز والتنسيؽ والتشاور بمشاركة رقـ مختمؼ العامة في إط

جويمية 22المؤرخ في 11-10القطاعات والفاعميف في تحقيؽ سياسة المدينة. أشار القانوف 
المتعمؽ بالبمدية إلى تجسيد الحكـ الراشد مف خبلؿ اعتبار البمدية ىي اإلطار 2011

ة عمى المستوى المحمي، يتوجب عمييا إعبلـ المواطنيف بشؤونيـ المؤسساتي لممارسة الديمقراطي
 .واستشارتيـ حوؿ خيارات وأولويات التييئة ومختمؼ أشكاؿ التنمية

يسير رئيس المجمس الشعبي البمدي عمى تحفيز المواطنيف وحثيـ عمى المشاركة في تسوية 
المجمس الشعبي الخيار مشاكميـ وتحسيف ظروفيـ المعيشية، كما فتح القانوف أماـ رئيس 

باالستعانة بكؿ شخصية محمية وكؿ خبير أو ممثؿ جمعية محمية معتمدة قانونا بتقديـ خدمة او 
 .مساىمة مفيدة ألشغاؿ المجمس ولجانو

تسعى الجزائر اليـو جاىدة إلى تحقيؽ تنمية وطنية شاممة بغية الخروج مف نفؽ األزمات 
المحمية كأساس ومنطمؽ ليا، وتكرس ذلؾ مف خبلؿ  المتعددة التي عرفتيا، واضعة التنمية

إصبلح قانوني البمدية والوالية بعد أحداث الحراؾ الشعبي العربي، أف ذلؾ لـ يغير مف واقعيا 
كثيرا، لتأتي األزمة المالية األخيرة الناتجة عف انخفاض أسعار النفط لتعيد المطالبة بإصبلح 

لدعوة إلى التركيز عمى االقتصاد المحمي والبحث جذري يعطي ليا صبلحيات أوسع مف خبلؿ ا
المحمي، وىذا مف شأنو  عف مصادر لمتمويؿ الذاتي، وتعزيز الديمقراطية التشاركية في المجتمع

                                                           
 خيرة و يني،دور المجتمع المدني في تفعيؿ التحوؿ الديمقراطي ورقة قدمت في ندوة حوؿ:دور المجتمع المدني في 1

 . 145،ص 07/08/2011دعـ المسار الديمقراطي في الجزائر جامعة الجزائر،



 االطار المفاهٌمً للمجتمع المدنً واالدارة المحلٌة والحوكمة المحلٌة                       الفصل  االول : 

  42  
 

 تخفيؼ األعباء المالية عف الدولة خاصة في ظؿ األوضاع االقتصادية الراىنة التي تعاني منيا
العزيز جراد: "أنو في ظؿ الحاجة إلى الشفافية وقد جاء في تصريحات لموزير األوؿ عبد 1

لتسيير الراي العاـ، فإف الحوكمة ستعزز ثقة المواطف في مؤسساتو اذا توفرت القيـ االخرى 
عمؿ دؤوب  كاإلنصاؼ والمساواة والعدالة كما أف االنتقاؿ الى إدارة تتحمى بالقيـ والضوابط، ىو

حيث تواجو الجزائر اليـو أكبر  مع والجميععمى المدى البعيد يتطمب تظافر جيود المجت
التحديات االقتصادية، مف خبلؿ تواصؿ استمرار انخفاض األسعار ليصؿ إلى مستويات 
 قياسية، إضافة الى أزمة الكورونا، واالنتقاؿ الديمقراطي الذي عرفتو الجزائر أواخر سنة

.2019  
 خالصة : 

ىـ الدراسات الحديثة التي تساىـ في خمؽ أية مف تعتبر دراسة المجتمع  المدني واالدارة المحم
التنمية  والتطوير االداري،حيث نبلحظ اف ىناؾ اتفاؽ عاـ لدى غالبية االكاديمييف و الباحثيف 

وجود اخفاقات في تطبيؽ االدارة المحمية ، حيث لـ تتمكف الحكومات المركزية  والممارسيف عمى
احداث اىداؼ التنمية االقتصادية و االجتماعية عمى مف تعزيز النيج البلمركزي بما يمكف مف 

 المستوى المحمي .
 

 

                                                           
 . 812لمرجع السابق، صعنترة بن مرزوق، عبد المومن سً حمدي ، نفس ا 1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

الثانيالفصل    

مساهمة المجتمع المدني في تجسيد 

 الحوكمة المحلية في الجزائر
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 تمهيد : 
تصاعدت في اآلونة األخيرة عمى المستوى العالمي والمحمي توجيات عالمية تدعو الى ضرورة 
مشاركة أفراد المجتمع المدني في القرارات التي تيميـ وتعميؽ أفكار الديمقراطية التشاركية، مف 
 خبلؿ تنظيمات المجتمع المدني تسعى الى تجسيد وتطبيؽ مبادئ الحوكمة المحمية )الديمقراطية
التشاركية، حكـ القانوف، الشفافية، المساءلة، المساواة، الفعالية، الشرعية، الرؤية االستراتيجية، 

 االستجابة، الكفاءة( 
المنطمؽ تعالج الدراسة في  خاصة بعد تزايد االىتماـ الدولي والمحمي بقضايا الفساد، ومف ىذا

 في الجزائر مساىمة المجتمع المدني في تجسيد الحوكمة :الثاني الفصؿ 
 :والمساءلة  مساهمة المجتمع المدني في تفعيل مبدا المشاركة والشفافية المبحث األول 
  :االطار القانوني لممشاركة المجتمع المدني والحوكمة المحمية في الجزائرالمبحث الثاني 
 المبحث الثالث : معوقات المجتمع المدني والحوكمة المحمية في الجزائر وسبل تفعيمها 
 المبحث الرابع : برامج ومخططات االدارة المحمية التنموية في الجزائر 
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 والمساءلة مساهمة المجتمع المدني في تفعيل مبدا المشاركة والشفافيةالمبحث االول: 
لقد أصبح دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز مبدأ المشاركة حمقة ميمة وضرورية مف 

مف النواحي السياسية والتنموية، فمف الناحية السياسية يعد دور  أجؿ تقدـ وتطور الشعوب
مؤسسات المجتمع المدني أساسيًا في تكريس الديمقراطية الحقة عبر المشاركة والرقابة وتعزيز 
الشفافية، أما مف الناحية التنموية فاف دورىا يبرز أساسًا كقوة ميمة تدفع وتيرة النمو عبر العمؿ 

 .ف دورىا في الرقابة والمحاسبة وحتى المسائمة إذا توفرت البيئة لذلؾالميداني فضبًل ع
 المطمب االول :  آليات مشاركة المجتمع المدني في تفعيل مبدأ المشاركة

يعرؼ الدكتور صالح زياني المشاركة بأنيا مفيـو مرتبط بالمجتمع المفتوح الديمقراطي، وىو 
يسعى مف أجؿ تحقيقيا برنامج االمـ المتحدة مكوف أساسي مف مكونات التنمية البشرية 

 االنمائي.
أي إنيا تعني بشكؿ مبسط أف يكوف لممواطنيف دور و أري في صناعة القرارات التي تؤثر في 
حياتيـ سواء بشكؿ مباشر أو مف خبلؿ مؤسسات شرعية وسيطة تمثؿ مصالحيـ . ويقـو ىذا 

وحرية التعبير، و أيضا عمى قدرات المشاركة النوع مف المشاركة الواسعة عمى حرية التنظيـ 
. ويرى بف صغير عبد العظيـ بأف المشاركة المحمية يقصد بيا توفير السبؿ واالليات  1البناءة

لممواطنيف المحمييف أفرادا أو جماعات لممساىمة في عممية صنع القرار إما بطريقة مباشرة أو 
حاوؿ تحقيؽ مصالحيـ وتحديد الخدمات التي المجالس المحمية المنتخبة التي تمثميـ وت عبر

  2يجب توفييا ومناقشتيا
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 55،ص 2015وتوزيع، 
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وفي تعريؼ آخر لممشاركة المحمية أنيا تعني مزيدا مف الثقة وقبوؿ القرارات السياسية  المحمية 
ويعرفيا محمد أبو نصر أنيا 1مف جانب المواطنيف االمر الذي يعني زيادة الخبرات المحمية. 

عمى الشعور بالوالء و االنتماء مف أفراد المجتمع ومنظماتو وقياداتو مف تعني التعاوف القائـ 
خبلؿ اسياـ المواطنيف بدرجة أو بأخرى في تصميـ وتمويؿ و االشراؼ عمى تنفيذ المشروعات 
والبرامج التي تقدميا ىذه المنظمات، بؿ والمشاركة في تقييميا وتقويميا بيدؼ تطويرىا في 

 .2المستقبؿ

تييئة السبؿ القوؿ أف آليات مشاركة المجتمع المدني في تفعيؿ مبدأ المشاركة يعني وعميو يمكف 
واالليات المناسبة لممواطنيف المحمييف كأفراد وجماعات، مف أجؿ المساىمة في عمميات صنع 
القرارات، إما بطريقة مباشػرة أو مػف خػبلؿ المجالس المحمية المنتخبة تعبر عف مصالحيـ وعف  

يؿ التحديد المحمػي لمقضايا والمشكبلت. وفي إطار لتنافس عمى الوظائؼ العامة، طريؽ تسي
 . 3يتمكف المواطنوف مف المشاركة في االنتخابات واختيار الممثميف في مختمؼ مستويات الحكـ

: وتتسـ تنظيمات المجتمع المدني بالقدرة عمى تقديـ الخدمات لجماعات  المجتمع المدني-1
مختمفة ومراعاة البعد االجتماعي واالنساني، كما أنيا تستطيع التأثير عمى السياسات التنموية 
المحمية مف خبلؿ تعبئة جيود المواطنيف وحمميا عمى المشاركة في الشأف العاـ وتعميؽ 

نقؿ المعمومات بتداوليا عمى نطاؽ واسع ، وتستطيع مساعدة الحكومة المساءلة والشفافية عبر 
عف طرؽ العمؿ المباشر أو التمويؿ أو الخبرة عمى أداء أفضؿ لمخدمات العامة وتحقيؽ رضا 
المواطنيف بتقديـ السمع والخدمات لذوي الدخؿ المنخفض بأسعار مناسبة ، وعميو فبلبد مف 

لمبمديات أف تتعاقد مع جمعيات تطوعية مف اجؿ إدارة تشجيع العمؿ التطوعي، حيث يمكف 
 الخدمات عمى المستوى المحمي مثؿ جمعيات تيتـ بالنظافة أو جمعيات المحافظة عمى البيئة.

                                                           
 8الحوكمة في الجزائر، التحديات واآلليات(، مجمة التراث، المجمد عنترة بف مرزوؽ، سي حمدي عبد المؤمف، )االنتقاؿ الى  1

 .217، ص 2018،  1،ع
مدحت محمد أبو نصر، إدارة منظمات المجتمع المدني ، دراسة في الجمعيات األىمية مف منظور التمكيف والشراكة   2

 247،ص  2007لمطباعة و النشر والتوزيع ،  والشفافية والمساءلة والقيادة و التطوع والتشبيؾ والجودة، القاىرة: ايتراؾ
 2010،جواف  26بومديف طامشة ، )الحكـ الراشد ومشكمة بناء قدرات اإلدارة المحمية في الجزائر(، مجمة تواصؿ، العدد   3
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كذلؾ مشاركة المواطنيف مف خبلؿ تنظيمات المجتمع المدني أو مف خبلؿ المشاركة في 
الكترونيا في إطار التوجو نحو اإلدارة  االنتخابات المحمية أو مف خبلؿ تقديـ مطالبيـ سواء

المحمية اإللكترونية أو تقديميا عف طريؽ المجالس المحمية مع ضرورة اىتماـ اإلدارة المحمية 
 آلراء المواطنيف في بعض السياسات التنموية، فالسماع لو يسمح بتفادي الفشؿ.

خبلؿ تحفيز المواطنيف عمى كذلؾ المشاركة الشعبية في تنفيذ مشروعات التنمية الريفية مف 
التبرع سواء بالماؿ أو العمؿ لتنفيذ مشروعات اقتصادية واجتماعية تعود بالفائدة المباشرة عمى 

  1المجتمع المحمي الذي تتـ فيو ىذه المشروعات
 اليات تفعيل ومشاركة المجتمع المدني في الديمقراطية التشاركية:-2

دني في تدبير الشأف العاـ تتطمب سمسمة مف اإلجراءات إف تفعيؿ مشاركة تنظيمات المجتمع الم
 يمكف ايجازىا فيما يمي:

 رفع القيود المتعمقة بتأسيس و تسيير الجمعيات و ضماف استقبلليتيا . -
وضع آليات قانونية واضحة تتيح ليذه التنظيمات المساىمة في اقتراح القوانيف وتحديد  -

 األولويات التنموية عمى المستوى المحمي ومتابعة تنفيذىا.
_ إلزاـ المسؤوليف التكفؿ باقتراحات تنظيمات المجتمع المدني والتكفؿ بانشغاالتيا واستحداث 

قتراحات تضمف انسجاميا مع األىداؼ العامة أطر واضحة لمناقشة ىذه المطالب واال
 واإلمكانات المادية والبشرية المتاحة واستراتيجيات التنمية المحمية.

_ ضرورة ممارسة ىذه التنظيمات لمديمقراطية والشفافية في تسييرىا واتخاذ القرارات وآليات 
 .وشروط تحمؿ المسؤولية و احتراـ قوانينيا األساسية وأنظمتيا الداخمية

_ التزاـ تنظيمات المجتمع المدني بأف تكوف مطالبيا واقتراحاتيا واقعية ومبنية عمى معطيات 
حقيقية تخدـ المصمحة العامة وتحمؿ تصورات ألولويات التنمية المحمية بعيدا عف المزايدات 

 والحسابات الضيقة والمصالح الشخصية   .
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مع المدني في تدبير الشأف  المحمي باإلضافة الى ذلؾ يتطمب إنجاح عممية اشراؾ المجت
 : 1ضماف اتصاؿ دائـ بيف البرلماف والمجتمع المدني فيما يمي

 عمى مستوى العالقة بين البرلمان والمجتمع المدني: -
يمكف اجماؿ اإلجراءات والصيغ التي تضمف التواصؿ بيف البرلماف والمجتمع المدني فيما يمي: 

 مبدا المشاركة والشفافيةمساهمة المجتمع المدني في تفعيل 
 .وجود سجؿ خاص بالخبراء 
  القياـ بدعاية فعالة باستخداـ وسائؿ العالـ لتبميغ المواطنيف بمشروعات القانيف و جمسات

 االستماع البرلمانية .
 .توجيو دعوات الى التنظيمات والخبراء المعنييف لطرح انشغاالتيـ وتقديـ مبلحظاتيـ 
 أنيا اتاحة الفرصة لممواطنيف كأفراد لمتعبير عف مشاكميـ اتخاذ اإلجراءات التي مف ش

 وانشغاالتيـ. 
 .جود سجؿ عاـ عمى شبكة اإلنترنت تسجؿ فيو كؿ المبلحظات المقدمة 
 .عداد ممخصات مكتوبة القتراحاتيـ الشفوية  تنظيـ جمسات استماع في المراكز المحمية وا 

 عمى المستوى المحمي : -
 فينبغي تدعيـ المشاركة بإدخاؿ إصبلحات عميقة أىميا:أما عمى المستوى المحمي 

  تدعيـ آليات التواصؿ بيف تنظيمات المجتمع المدني واإلدارة المحمية بشكؿ يضمف
 مشاركتيا الفعالة في القرارات المتعمقة بمجاالت اختصاصيا.

 .اعطاء دور أكبر لمجمعيات في عممية تشكيؿ المجالس المنتدبة 
 لمدني في محاربة الفسادتعزيز دور المجتمع ا. 
 .التقميؿ مف وصاية اإلدارة عمى الجمعيات 
 . ضماف استقبللية الجمعيات باعتماد معايير شفافة فيما يتعمؽ بالدعـ المالي 
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  إلزاـ اإلدارة المحمية بضرورة اعبلـ تنظيمات المجتمع المدني بكؿ ما يتعمؽ بتسيير الشأف
 العاـ.
  1اعداد برامج التنمية المحمية.إعطاء دور أكبر لمجمعيات في  
وفي ىذا اإلطار يأتي دور تنظيمات المجتمع المدني في تحقيؽ المشاركة السياسية عبر  

تعميؽ شعور المواطف بالمسؤولية تجاه القضايا واألىداؼ العامة، عبر تعبئة الجماىير 
ىتماـ بالتطورات التي وتوعيتيـ بحقوقيـ السياسػيػة مػف انتخػاب ومناقشػة األحداث العامة واال

تجري عمى الساحة السياسية أو التقميؿ مف مظاىر االغتراب السياسي، عبر التقميص مف حالة 
التناقض القائـ بيف ذات الفرد وبيف مؤسسات النظاـ السياسي، وخمؽ شعور الثقة في المػواطف 

 بأنػو قادر عمى التأثير في القرارات الحكومية.
ظيمات المجتمع المدني في االنتخابات باعتبارىا  واحدة مف أىـ سبؿ وينظر إلى دور تن     

المشاركة السياسية، وترتبط ىذه العممية مباشرة بالديمقراطية التمثيمية، ويبقى نجاحيػا الحقيقػي 
خاضػعا لعوامؿ كثيرة، أىميا قػدرة المجتمع المدني عمى متابعة ومحاسبة ىؤالء الممثميف وعػدـ 

 إلػى كياف منفصؿ عف المجتمع المحمي الذي انتخبو.تحوؿ الممثػؿ 
وعمى ىذا األساس يتنامى شعور لدى األفراد بأنيـ عبر المجتمع المدني ومؤسساتو لدييـ قنوات 
مفتوحة لعرض آرائيـ ووجيات نظرىـ بحرية، حتى لو كانت تعارض الحكومػة وسياسػتيا، 

قة سميمة ودوف حاجة إلى استعماؿ لمتعبير عف مصالحيـ ومطالبيـ بأسموب منظـ. وبطري
العنؼ طالما أف البديؿ السممي متوفر ومتاح، والحقيقة أف ىذه الوظيفة تؤدي إلى تقوية شعور 

 األفراد واالنتماء والمواطنة وبأنيـ قادروف عمى المبادرة بالعمؿ التطوعي دوف قيود.
تنظيمات المجتمع المدني  وفي ىذا الصدد يقوؿ المفكر اإليطالي روبرت بوتناـ كمما تواجدت

لذا، فػالمجتمع المدني يؤدي دورًا رئيسا في .وأدت دورىا، كمما كانت الديمقراطية أقوى وأكثر
ترسيخ مبادئ الديمقراطية عبر الدفاع عف مصالحو وعف مصالح المجتمع، وذلؾ بالمشاركة فػي 
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بداء الرأي حوؿ مختمؼ القرارات الصادرة مف طرؼ الدو  لة ، ألنو يتوؽ لديمقراطية االنتخابات وا 
 .1لـ تستطع تأمينيا لو مؤسسات الدولة

 وىذا  ما يدفعنا لمحديث عف  تحقيؽ مبدأ المساءلة 
 آليات مشاركة المجتمع المدني في تحقيق مبدأ المساءلةالثاني:  المطمب

تعرؼ المساءلة عمى انيا الطمب مف المسؤوليف تقديـ التوضيحات البلزمة ألصحاب المصمحة  
حوؿ كيفية استخداـ صبلحياتيـ وواجباتيـ و االخذ باالنتقادات الموجية الييـ و قبوؿ المسؤولية 
            عف الفشؿ و عدـ الكفاءة او عف الخداع و الغش، اذ يجب عمى صناع القرار في الحكومة 
والقطاع الخاص و منظمات المجتمع المدني تحمؿ المسؤولية اماـ الجميور العاـ يقصد 
بالمساءلة ايضا تحمؿ النتائج المترتبة عف اتخاذ القرار و اتاحة الفرصة في استجواب 

، و تأخذ المساءلة اشكاال جزائية و اخرى قانونية ، قد تكوف مجرد 2المسؤوليف عف تصرفاتيـ
ويشير 3ر عف حيثيات الموضوع لمحصوؿ عمى نتيجة معينة بسبب سموؾ معيفنقاش واستفسا

مفيوـ المساءلة حسب سميمة بف حسيف إلى وجود طرؽ وأساليب مقننة ومؤسسية، تمكف 
مساءلة كؿ شخص مسؤوؿ، ومراقبة أعمالو في إدارة الشؤوف العامة، مع إمكانية إقالتو أو 

ثقة الناس، وتكوف ىذه المساءلة مضمونة بحكـ القانوف محاكمتو إذا تجاوز أو أخؿ بالقوانيف وب
ومتحققة بوجود مستقؿ ومحايد وعادؿ و يرى بف عمي خميؿ اف المساءلة ىي وجود آليات وأطر 
واضحة ومعمنة تعطي الحؽ في المساءلة ثـ المحاسبة حتى يتصرؼ المسؤوؿ مف منطمؽ 

 . 4لوجو المكمؿ لمشفافيةالمسؤولية وأف يدرؾ كؿ فرد بأنو خاضع لمقانوف، وىي ا
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القانوني المجمة االكاديمية لمبحث بف عثماني فوزية  "حقوؽ االنساف العالمية و خوصصة الفعؿ الوطني لحمايتيا " ،  2

 .203، 202،ص

3  HAMMOUCHI Sofiane ;Gouvernance territorial et développement local 
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أما البروفيسور عنترة بف مرزوؽ أنيا تعني خضوع صناع القرار في األجيزة المحمية لمساءلة 
 . 1المواطنيف واألطراؼ األخرى ذات العبلقة

أما البنؾ الدولي فيعرؼ المساءلة بأنيا:" مبدأ متعدد األوجو وىو يشكؿ أساسا لمحوكمة الجيدة 
الحكومية، والمساءلة العامة تشترط عمى كؿ فرد يعمؿ باسـ سمطة الدولة عبر شتى األنشطة 

)سواء كاف منتخبا أـ غير منتخب( أف يفصح عف أعمالو ويفندىا تجاه الشعب وأف تخضع 
 لمعقوبات القضائية أو اإلدارية أو االنتخابية في حاؿ تبيف أف أعماليا منافية لممصمحة العامة.

 نوعيف مف المساءلة:ويفرؽ البنؾ الدولي بيف 
: وىي أف يسأؿ المواطنوف المسؤوليف الرسمييف مف خبلؿ التصويت  أو المساءلة الخارجية - أ

 حمبلت الدفاع عف حقوؽ الشعب أو المراقبة المباشرة لمؤسسات الدولة العامة.
: وىي أف تسأؿ مؤسسة عامة مؤسسة عامة أخرى، كما حيف تدقؽ المساءلة الداخمية - ب

عاة القوانيف لمدستور، وأف يصوت البرلماف ضد السمطة التنفيذية، او حيف تحقؽ المحاكـ في مرا
 مؤسسات التدقيؽ المالي في التوريدات المالية لحكومة معينة

 ومف خبلؿ ىذه التعريفات نستخمص أف المساءلة ىي جممة مف العمميات . - ت
ليا، ولذلؾ واألساليب التي بمقتضاىا التحقؽ مف األمور تسير وفقا لما ىو مخطط  - ث

فالمساءلة ليست تحقيقا أو محاكمة بؿ القصد منيا التحقؽ مف أف األداء يتـ ضمف األطر التي 
حددتيا األىداؼ وفؽ المعايير المتفؽ عمييا لموصوؿ بالنظاـ الى مستوى متميز مف الكفاءة  

 والفعالية.
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ع المدني في تحقيؽ مبدأ آليات مشاركة المجتمومف خبلؿ ما ذكرناه يمكف القوؿ  أنو مف بيف 
 : 1المساءلة نجد ما يمي

  المساءلة:أوال: دور المجتمع المدني في تعزيز مبدأ 
تعد المساءلة حجر األساس لئلدارة الحكومية، إذ تشكؿ المبدأ المتضمف طريقة اخضاع       

القابضػيف والممارسػيف لمسمطة العامة لممحاسبة، وقد طورت آليات المساءلة األشخاص العامميف 
ومحاسبتيـ حوؿ الوفاء بواجبػاتيـ بخصػوص تقديـ الخدمات والتعامؿ مع المواطنيف والمحافظة 

مى قيـ اإلدارة العامة مثؿ الحياد والعدالة والمساواة، و كانػت ومػا تزاؿ المساءلة محؿ اىتماـ ع
معظـ المجتمعات والحضارات، وتتفاوت معايير وأساليب المساءلة ودالالتيا تبعا لمسياسػة 

 تمعات.السائدة واختبلؼ المكونات االجتماعية والتاريخ والمعتقدات الثقافية واأليديولوجية لممج
وتشير المساءلة بشكميا العاـ إلى العبلقة بيف طرفيف: طالب الخدمة، ومقدـ لو بشروط      

يجري االتفاؽ عمييا بيف الطرفيف ومف أىميا امتبلؾ طالب الخدمة اإلمكانية والحؽ في مجازاة 
ة تعني واجب مقدـ الخدمة بالمكافأة أو العقوبة عنػد التزامػو بالشروط أو اإلخبلؿ بيا، فالمساءل

المسؤوليف عف الوظائؼ، سواء كانوا منتخبيف أـ معينيف، أف يقػدموا تقارير دورية عف عمميـ 
وسياساتيـ ونجاعتيـ في تنفيذىا، وبيذا تؤدي المساءلة دورا محوريا في تشكيؿ وتوجيػو العمميات 

 والنشاطات اليومية لممؤسسات الحكومية.
ؽ القيمي لممجتمع قبؿ أف تكوف مجػرد آليات وأف أىميتيا وتمثؿ المساءلة قيمية في النس     

القيمية ترتبط بتحقيؽ قيـ أخرى أبرزىا الديمقراطية والشفافية والتمكيف، وذلؾ عبر السعي الدؤوب 
الى تعزيز وتحقيؽ الكفاءة والفعالية والجودة، وبيذا فأف تنظيمات المجتمع المدني تقـو بإعداد 

المناصرة التي تكوف جزءا مف عممية المساءلة وذلؾ مف أجؿ مجموعة مف حمبلت الضغط و 
تغيير الوضع القائـ إلػى األفضؿ فيي تؤدي دورًا جيدا في تحفيز المواطنيف عمى المشاركة في 
المساءلة ، فالمساءلة مطموبة في كؿ مؤسسة ووظيفة عامة ، و يجب عمى كافة الجيات اف 

 المخططات و االنجازات التي تخدـ بيا المواطنيف. تقدـ المعمومات التي تقـو عمييا و كافة
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ويمكف لتنظيمات المجتمع المدني، القياـ بدور لضماف الشفافية والمساءلة فيما يتعمؽ بقػرارات    
الحكومػة عمى الصعيد المحمي واإلقميمي، فإف ىذه التنظيمات يمكنيا الرقابة عمى السياسات 

الحكومة عبر عمميا في مجاؿ الدعوة والتوعية، والرقابة، العامة واإلشارة إلى أوجػو القصػور 
 والتقييـ.
ومف ثـ فإف تنظيمات المجتمع المدني تشترؾ في عممية إخضاع الحكومة لممساءلة عف       

أفعاليا، وال سيما فيمػا يتعمؽ بإدارة الموارد العامة. وىي طريقة لزيادة الكفاءة في أداء الحكومات 
شراكو مشاركة كاممة في صنع أنشطة عف طريؽ تمكيف الم ػواطػف مػف توضػيػح احتياجاتو، وا 

دارة الماليات العامة وتقػديـ الخدمات، و بيذا فاف  الحكومة مثؿ صنع السياسات العامة وا 
المساءلة االجتماعية تصبح في جوىرىا عنصرا رئيسيا في إحػبلؿ الديمقراطية، وعمػى ىػذا 

ومات أو أجيزتيا أف تتصدى لئلرادة الشعبية المتمثمػة بتنظيمات األساس لـ يعد مف السيؿ لمحك
المجتمػع المػدني، فالحكومة ممزمة لبلستجابة لمطالب المواطنيف الذيف سمموا مف السياسات التي 
تساىمت مع المفسديف و مرتكبي الجرائـ االقتصادية وتسترت عمى الفضائح المالية في عدد مف 

 .1وميةاإلدارات والمؤسسات الحك
ثانيا: دور المجتمع المدني في محاربة الفساد عن طريق تبني مبدأ المساءلة والمراقبة 

  :وكشف التجاوزات
تساىـ تنظيمات المجتمع المدني في تتبع كؿ ما يدور حػوؿ مشػاريع التنمية وسيرىا ،إذ يقـو 
العديد مف ىذه المؤسسات بتنظيـ و ىيكمة نفسيا بطرؽ الفعالة لخوض حمبلت متواصمة مف 
   أجؿ جعؿ النخب السياسية و االقتصادية تعمؿ وفؽ مبادئ الشفافية و المساءلة و المحاسبة 

 2المجتمع السقوط في الظاىرة المتفشية في المجتمعات أال وىي الفساد و تجنيب
 

                                                           
عنترة بف مرزوؽ، سي حمدي عبد المومف، )االنتقاؿ الى الحوكمة المحمية في الجزائر: دراسة في التحديات واآلليات(،   1

  218،ص 2018، 1، العدد  7مجمة التراث، المجمد 
ـ اإلنسانية خير الديف سبياف عبد اهلل الجبوري،)دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الشفافية(، مجمة الباحث في العمو   2
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 آليات مشاركة المجتمع المدني في تحقيق مبدأ الشفافية الثالث: المطمب
 الى الوضوح وعدـ الغموض واكماؿ الرؤية لمصورة وكشؼ جميع، ىذا الشفافية لغةتشير .

 الوضوح – كما توضح أماني قنديؿ - ويقصد بالشفافية في إدارة منظمات المجتمع المدني
الجيات  والصدؽ والمكاشفة، مف جانب المنظمة والمسؤوليف عنيا أو ىي مواجية الحكومة أو
الواقعي  الممولة، كذلؾ تتضمف الشفافية اإلعبلف عف مصادر التمويؿ ورصد األداء الحقيقي

 .لتنظيمات المجتمع المدني
إطبلع  لنقاش العاـ الحر حوؿ تمؾ الحقائؽ وضرورةبمعنى أف الشفافية ىي كشؼ الحقائؽ وا

ومناقشة  األعضاء أو المواطنوف والجيات المانحة والميتموف عمى تفاصيؿ تمؾ الحقائؽ
أو الحكـ  السياسات المختمفة بطرؽ متاحة لمجميع والكشؼ الذاتي ألوجو القصور في األداء

إدارة تنظيمات  اسبة في صور ىامة جدا فيالداخمي، ويرتبط بالشفافية االستعداد لممساءلة والمح
 1المجتمع المدني

ومقدرة المواطنيف عمى  ويعرؼ كوتيرؿ الشفافية بأنيا توفير المعمومات عف حقائؽ تيـ العامة
 .القانونية المشاركة في القرارات السياسية ومسؤولية الحكومة عف العمميات

مبنية عمى الشفافية، ويرتبط مفيوـ  المساءلةويربط شستر وبرونو الشفافية بالمساءلة في كوف 
 2واإلفصاح والوضوح والمشاركة الشفافية ارتباطًا وثيقًا بأربع كمػمات أساسية: المصداقية

آليػات اتخػاذ  ويعرفيا خميؿ بف عمي بانيا: "حؽ كؿ مواطف في الوصػوؿ إلى المعمومات ومعرفة
عمؿ مؤسسي  وميثاؽ ع معايير أخبلقيةالقػرار المؤسسي، وحؽ الشفافية مطمب ضروري لوض

ويرى البروفيسور بف مرزوؽ عنترة 3لما تؤدي إليو مف الثقة، وكذا المساعدة عمى اكتشاؼ الفساد
تعني إتاحة تدفؽ المعمومات وسيولة الحصوؿ عمييا لجميع األطراؼ في المجتمع المحمي، 

المحمية، وكذلؾ تعزيز قدرة ومف شأف ذلؾ توفير الفرصة لمحكـ عمى مدى فعالية األجيزة 
                                                           

 144مدحت أبو نصر، نفس المرجع السابؽ، ص  1
فارس بف عموش بف بادي السبيعي، )دور الشفافية والمساءلة في الحد مف الفساد اإلداري في القطاعات الحكومية(، أطروحة  2
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المواطف المحمي عمى المشاركة، كما أف مساءلة األجيزة المحمية مرىوف بقدر المعمومات 
  1المتاحة حوؿ القوانيف واإلجراءات ونتائج األعماؿ

عبلف تداوليا عبر  ومف ىنا نستشؼ أف الشفافية ببساطة توفر المعمومات البلزمة ووضوحيا وا 
، المقروءة والمكتوبة، والمسموعة والتصرؼ بطريقة عمنية ومكشوفة أي جميع وسائؿ االعبلـ

وضوح التشريعات ودقة األعماؿ المنجزة واتباع تعميمات وممارسات إدارية سيمة لموصوؿ الى 
 . اتخاذ قرارات عمى درجة كبيرة مف الموضوعية والدقة والوضوح

عمى  مبدأ الشفافيةل وفي تحقيقمد يعت المجتمع المدني ومف خبلؿ ما ذكرناه آنفا  نجد أف 
تنشيط الحراؾ المجتمعي باعتباره أىـ قنوات المشاركة في تعزيز الشفافية فضبل عف كونو تمثؿ 

والديمقراطية والعقد  الوسيمة المثمى لمتنمية في مجاالت العمؿ االجتماعي والثقافي والعدالة والبيئة
صياغة العبلقة بيف الدولة والمواطنيف عبر  الجديد الذي يعمؿ وفقا لو ىو عقد يسعى إلعادة

واسع المدى، يكفؿ توسيع دائرة المشاركة السياسية وتعزيزا لمبدأ الشفافية  يالقياـ بإصبلح سياس
وقد أدى تخمي الحكومة عف قصد أو نتيجة قصور في  ووضع برنامج متكامؿ لمعمؿ السياسي

المجتمع الى قياـ تنظيمات المجتمع المدني األداء عف مياميا ومسؤولياتيا تجاه أطياؼ وشرائح 
لمؿء الفراغ،فبدأت في الدعوة الى اصبلح مؤسسات الدولة عبر اىداؼ محددة تؤدي في 
محصمتيا الى إقامة الحوكمة المحمية او الحكـ الصالح وتطبيؽ الشفافية والديمقراطية في 

 .2 مختمؼ مفاصؿ مؤسسات الدولة
ة وجعميا أكثر كفاءة ومساءلة وشفافية يعد ركنا أساسيا مف ومف ثـ فإف إصبلح مؤسسات الدول

أركاف الحكـ الصالح ، ويتطمب اإلصبلح الفعاؿ لمحكومة التزاما سياسيا يجب أف يحظى 
بمساندة تنظيمات المجتمع المدني عمى أف تكوف تنظيمات المجتمع المدني مف جيتيا تنظيمات 

ويخضع كؿ مف صناع القرار في الحكومة والمجتمع  ديمقراطية ومنظمة إداريا وقابمة لممساءلة،
عمى السواء لممساءلة مف قبؿ الجميور فضبل عف مسؤولياتيـ أماـ أصحاب المصمحة في 

                                                           
 .182عنترة بف مرزوؽ، سي حمدي عبد المومف، نفس المرجع السابؽ، ص   1
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مختمؼ التنظيمات، ويمكف لتنظيمات المجتمع المدني القياـ بدور ميـ في توفير الضوابط عمى 
طية في عمميا والمشاركة في صياغة سمطة الحكومة وتعزيز قيـ النزاىة والشفافية والديمقرا

السياسات العامة وحماية الحقوؽ وتعزيز المشاركة في الشؤوف العامة وتعزيز حكـ القانوف ، 
 .وفي الرقابة عمى القطاع العاـ فضبل عف دورىا في رفع الوعي العاـ بموضوع الفساد ومحاربة
حقوؽ األؼ ارد في المجتمع فيي وبذلؾ فإف تنظيمات المجتمع المدني تقوـ بدور المدافع عف 

تنظيمات  تقـو بتنظيـ جيود األفراد وتوحيدىا بيدؼ الضغط لتحقيؽ مصالحيـ وتضطمع
السياسية  المجتمع المدني بمياـ عديدة منيا العمؿ عمى تعزيز الشفافية في المجتمع والتنشئة

وحميا، وتعميؽ  عاتواالجتماعية والدفاع عف مصالح األفراد، والوساطة والتوفيؽ وحسـ الصرا
عف المياـ التي  فضبل الرأيالى مجتمعاتيـ عبر صوف حريتيـ في التعبير عف  االفرادانتماء 

 .1وتطمعاتيـ مف شأنيا التعبير عف إرادة األفراد، وحياتيـ وتحقيؽ أكبر قدر مف مصالحيـ
  2وفيما يخص تعزيز الشفافية تؤدي تنظيمات المجتمع المدني دورىا في ثبلثة مستويات 

الفساد في  تعزيز النزاىة ومحاربة الفساد داخؿ تنظيمات المجتمع المدني نفسيا إف انتشار-1
 .تنظيمات المجتمع المدني يؤثر في شرعيتيا

 أنشطتيا والدوردور ىذه التنظيمات في التصدي لمفساد في المجتمع عبر -2
 .الحكومة والضغط عمييا مراقبةالمنوط بيا عمى مستوى 

 .التوعية الشعبية لعموـ أفراد المجتمع-3
يعد في حد ذاتو نشأ عمى أسس حقيقية ومصداقية قانونية يفإن  المجتمع المدني الذي وبالتالي 

لمحمبلت  التي تردع مختمؼ أشكاؿ الفساد حيث توجد جمعيات مخصصة أحد أىـ اآلليات
الفساد، وخاصة عمى اإلدارة المحمية والمواطف المحمي ، وتطبيؽ مبدأ الشفافية  التوعوية بخطورة

اإلدارات المركزية أو البلمركزية يعتبر أداة ميمة لمحاربة الفساد الذي انتشر بشكؿ  في جميع
إزالة العوائؽ  خاصة في الدوؿ النامية ، إف الشفافية في القوانيف واألنظمة تساعد عمى فضيع
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البيروقراطية والروتينية ، كما تساعد عمى تبسيط اإلجراءات والتوسع في البلمركزية مع وضوح 
خطوط السمطة وبساطة الييكؿ التنظيمي لممؤسسات، وسيولة إيصاؿ المعمومات مف القمة الى 

حوكمة، وذلؾ كما تعد الشفافية أىـ مبدأ مف المبادئ األساسية لم1القاعدة والتغذية العكسية 
اإلداري والتنمية  ألىمية دورىا في الحد مف الفساد اإلداري واالسياـ في التطوير واإلصبلح

 . 2المستدامة
 لمبحث الثاني : اإلطار القانوني لمشاركة المجتمع المدني والحوكمة المحمية فيا

 الجزائر
 :المطمب األول: اإلطار القانوني لمشاركة المجتمع المدني

بالرجوع إلى كؿ الدساتير المتعاقبة نجدىا قد اعترفت بالحؽ في تكويف تنظيمات المجتمع 
ثـ بداية مف 56في مادتو ،1976ثـ دستور 19في مادتو ،1963المدني، وىذا بداية مف دستور 
منو، والمبلحظ عمى  32و39ليكرس ىذا الحؽ في المادة 1989التعددية الحزبية جاء دستور 

 .ر أنيا تطرقت لمفيـو المجتمع المدني في مواد قميمة جداكؿ ىذه الدساتي
غير أنو بالرجوع إلى كؿ النصوص الدستورية السالفة الذكر، نجد أنيا لـ تؤطر العبلقة بيف 
تنظيمات المجتمع المدني والمجالس المنتخبة، وبالتالي ىناؾ استبعاد لتأسيس ىذه العبلقة، 

التي ليا حؽ المشاركة في العمؿ البرلماني تشريعا  فاسحا المجاؿ فقط لؤلحزاب السياسية،
ورقابة، وىذا بالرغـ مف أف الجمعيات ىي األكثر قربا لممواطف واحتكاكا بو عمى عكس األحزاب 

 .السياسية التي أصبحت ال تتمتع بثقة المواطف
 
 
 
 

                                                           
(، مجمة الريادة -تجارب دولية –لشفافية والمساءلة في الحد مف الفساد اإلداري محمد فبلؽ، حدو سميرة، )دور ا  1

 . 06ص2015جواف ،1العدد ،01القتصاديات األعماؿ ، المجمد،
 . 55فارس بف عموش بف بادي السبيعي، نفس المرجع السابؽ، ص  2
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  : 2112المجتمع المدني في دستور 
  215عمى مصطمح الديمقراطية التشاركية في نص المادة  1صراحة 2016نص دستور سنة 

منو، حيث ألـز الدولة بتشجيع الديمقراطية التشاركية عمى مستوى الجماعات المحمية، إذ جاء 
تنص أف "...المجمس المنتخب ىو اإلطار الذي 2016مف ديباجة دستور 15في نص المادة 

مف نفس 17المادة  3،كما نصت"العمومية يعبر فيو الشعب عف إرادتو، ويراقب عمؿ السمطات
العمومية، حيث جاء فييا: "يمثؿ المجمس  الدستور عمى مشاركة المواطنيف في تسيير الشؤوف

ولعؿ أىـ ."المواطنيف في تسيير الشؤوف العمومية المنتخب قاعدة البلمركزية، ومكاف مشاركة
تنظيمات المجتمع  في مجاؿ تأسيس الجزائريضمانة دستورية كرسيا المؤسس الدستوري 

مف اختصاص  المدني تتمثؿ في مسألة شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات، والتي أصبحت
لمجمعيات، حيث  القانوف العضوي بدال عف القانوف العادي، وىو ما يعزز المكانة الدستورية

...يحدد عمى أف":2016 مف دستور الجزائر لسنة54المادة  4نصت الفقرة األخيرة مف نص
 .القانوف العضوي شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات". ماعدا ذلؾ

 
 
 

                                                           
المتضمف التعديؿ الدستوري لسنة ، 2016/03/06المؤرخ في 01 / 16الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لقانوف  1

 /2016والمؤرخة في14الصادربالجريدة الرسمية عدد 2016
مارس 7المؤرخة في 14الصادر في الجريدة الرسمية رقـ 2016الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دستور ) ، 2
مقراطي والفصؿ بيف السمطات والعدالة االجتماعية، المجمس تنص عمى:" تقـو الدولة عمى مبادئ التنظيـ الدي15المادة 2016(،

الشعب عف إرادتو، ويراقب عمؿ السمطات العمومية، تشجع الدولة الديمقراطية التشاركية  المنتخب ىو اإلطار الذي يعبر فيو
 08عمى مستوى الجماعات المحمية"، ص

مارس 7المؤرخة في 14ادر في الجريدة الرسمية رقـ الص2016الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دستور ، 3
يمثؿ المجمس المنتخب قاعدة البلمركزية ومكاف مشاركة المواطنيف في تسيير الشؤوف العمومية"،  ":تنص عمى 17المادة 2016

 .08ص
4
تنص على:"  45المادة 2016،مارس 7المؤرخة في 14الصادر في الجريدة الرسمية رقـ 2016لجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دستور،ا 

 18حق انشاء الجمعٌات مضمون"، ص 
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يتطمبيا األداء  لـ تأتي بجديد في مجاؿ اآلليات واألجيزة التي2016والمبلحظ أف أحكاـ دستور 
 .الفعاؿ لمؤسسات وىيئات المجتمع المدني

عبر ما  صريحةحيث أف فكرة المجتمع المدني كانت حبيسة نصوص دستورية ضئيمة وغير 
بداية مف  تناولتو الدساتير الجزائرية، فقد لمسنا تقبؿ الدولة لممجتمع المدني واالنفتاح أمامو

بالنظر لمدور  أيف تـ تكريس التعددية الحزبية، غير أف ذلؾ ال يعد كافيا1989دستور سنة 
 . 1الذي أصبح يمعبو المجتمع المدني في الدوؿ الديمقراطية الحديثة

 2121المدني في دستور :المجتمع 
 الديمقراطية بمبدأ2في الفقرة السادسة والسابعة مف الديباجة الجزائريأقر المؤسس الدستوري 

عصرية  دولة وتضحياتو مف أجؿ بناء الجزائريبمجيود الشعب  اعترافوالتشاركية مف خبلؿ 
مف 11بالفقرة  وألوؿ مرة بصراحةنص  الجزائريكاممة السيادة، غير المؤسس الدستوري 

الشؤوف العمومية مف  الديباجة عمى تفعيؿ المجتمع المدني وتعزيز دوره في المشاركة في تسيير
مؤسسات الدولة وتنمية  خبلؿ المؤسسات المكونة لو، مع إبراز المياـ الموكمة لو في إطار بناء
الحرية لكؿ فرد، وضماف  المجتمع، حيث أقر بقدرتو عمى تحقيؽ العدالة االجتماعية والمساواة

المدني ليذا الدور، وىي دولة  كما أقر بنفس الفقرة وفي نفس السياؽ بمتطمبات أداء المجتمع
 .القانوف

المدني لممشاركة  تسير الدولة عمى تفعيؿ دور المجتمع2020مف دستور:10المادة  3وفي نص
بتفعيؿ دور المجتمع حيث اقر ىذا النص أف الدستور قد أقر ."في تسيير الشؤوف العمومية

المدني لممشاركة في تسيير الشؤوف العمومية، وىذا إف دؿ عمى شيء فإنما يدؿ عمى وجود 
المجتمع المدني مف جية، وضرورة تفعيمو خبلؿ المرحمة المقبمة مف جية أخرى، كما يوحي 

                                                           
1
 ؛ انطبلقة أـ امتداد؟(، مجمة جيؿ األبحاث2020لسنة  الجزائريلمكانة الدستورية لممجتمع المدني في ظؿ التعديؿ الدستوري ،اعمػػػر فػػػبلؽ   

 143ص2020ديسمبر  ، 45القانونية المعمقة، العدد ،

  والمؤرخة في54الصادر بالجريدة الرسمية عدد 2020الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دستور لسنة   2
ديسمبر( 30المؤرخة في 82الصادر في الجريدة الرسمية رقـ 2020الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دستور ) 3

 08المجتمع المدني لممشاركة في تسيير الشؤوف العمومية". ص تسير الدولة عمى تفعيؿ دور :“تنص عمى  10المادة 2020
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مف النص النص بالتزاـ الدولة بتسييؿ عمؿ المجتمع المدني ومرافقتو ألداء دوره، كما نستشؼ 
ذاتو حاجة الدولة لممجتمع المدني في مجاؿ تسيير الشأف العاـ، وذلؾ بالنظر لما ينتج عنو مف 

 .تفعيؿ مبدأ الديمقراطية التشاركية ومبدأ المواطنة، وىو ما يحقؽ دولة القانوف
التعديؿ الدستوري األخير لـ يكتفي بالنص صراحة عمى تفعيؿ دور المجتمع المدني، بؿ أقر 

مف المشروع عمى تشجيع الدولة بتطبيؽ مبدأ الديمقراطية 16المادة 1لفقرة األخيرة مف نصفي ا
التشاركية عمى المستوى المحمي عبر المؤسسات والتنظيمات المكونة لممجتمع المدني، حيث 
نصت الفقرة عمى: "...تشجع الدولة الديمقراطية التشاركية عمى مستوى الجماعات المحمية، 

أما فيما تعمؽ بتنظيمات المجتمع المدني، عمى مختمؼ  ."ؿ المجتمع المدنيالسيما مف خبل
أف التعديؿ الدستوري قد وسع بشكؿ الفت لبلنتباه مف الحقوؽ  أنواعيا، يمكف القوؿ بإيجاز

نشاء  والحريات المرتبطة بإبداء الرأي، اإلعبلـ، االجتماع، الحؽ النقابي، الحؽ في اإلضراب، وا 
ة واألحزاب السياسية، وقمص مف القيود الواردة في الدساتير السابقة، فمف بيف الجمعيات المدني

أىـ ما جاء في ىذا اإلطار أنو ال يجوز لمدولة حؿ الجمعيات إال بمقتضى قرار قضائي، وىو 
ما يعزز حرية إنشاء الجمعيات المدنية وتفعيؿ دورىا ومنحيا استقبللية أكبر لتصبح كياف 

 .لعاـموازي خدمة لمشأف ا
عمى "حؽ إنشاء الجمعيات مضموف، ويمارس بمجرد التصريح بو"، 53المادة 2حيث نصت

تشجع الدولة الجمعيات ذات المنفعة العامة. يحدد قانوف عضوي شروط وكيفيات إنشاء 
مف دستور 57المادة  3الجمعيات. ال تحؿ الجمعيات إال بمقتضى قرار فضائي،" كما نصت

                                                           
المؤرخة في 82الصادر في الجريدة الرسمية رقـ 2020الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دستور ) 1

مف تشجع الدولة الديمقراطية التشاركية عمى مستوى الجماعات المحمية، السيما “تنص عمى : 16المادة 2020ديسمبر(30
 .9خبلؿ المجتمع المدني ." ص 

ديسمبر ، 30المؤرخة في 82الصادر في الجريدة الرسمية رقـ 2020لجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دستور ) ،2
 14حؽ إنشاء الجمعيات مضموف، ويمارس بمجرد التصريح بو ." ص “تنص عمى : 53المادة 2020(
المؤرخة في 82الصادر في الجريدة الرسمية رقـ 2020لشعبية، دستور ) ،لجميورية الجزائرية الديمقراطية اا 3

 14حؽ إنشاء األح ازب السياسية معترؼ بو ومضموف ." ص“تنص عمى : 57المادة 2020ديسمبر(30
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عمى "حؽ إنشاء االحزاب السياسية معترؼ بو ومضموف"، كما نصت الفقرة التاسعة مف 2020
 .."عمى أنو "...ال تحؿ األحزاب السياسية إال بمقتضى قرار قضائي2020مف دستور 57المادة 

مف التعديؿ  73المادة  1ومف جية أخرى،أقر المؤسس الدستوري في الفقرة الثانية مف نص
ولة الشباب عمى المشاركة في الحياة السياسية"، وىو ما يعزز مف مبدأ الدستوري: "تشجع الد

الديمقراطية التشاركية وتأسيس مؤسسات مكونة لممجتمع المدني ومف مظاىر التشديد والتقييد 
عمى حرية العمؿ الجمعوي نجد إشتراط المشرع الجزائري الموافقة المسبقة مف السمطات 

الجمعية أو رفضيا، والتي تتمتع في ىذا اإلطار بالسمطة  العمومية المختصة لقبوؿ اعتماد
المتعمؽ بالجمعيات، كما يمكف 12/ 06مف القانوف7التقديرية، وىو ما نصت عميو المادة 

المكونيف لمجمعيات خاصة الوطنية  اعتبار اشتراط المشرع الجزائري العدد المطموب مف األفراد
المتعمؽ بالجمعيات ال يمكف اعتماد  /12 06القانوف مف 6منيا مبالغ فيو، فطبقا لنص المادة 

والية عمى 48والية مف بيف 12منبثقيف عف  عضو25جمعية وطنية يقؿ عدد أعضائيا عف 
نفس القانوف عمى إخضاع أنشطة الجمعيات  مف36المستوى الوطني، كما نصت المادة 

ئري تدخبل صارخا في حرية المحاسبة الجزا المالي ومجمس المراقبوكشوفاتيا المالية لرقابة 
 .2المجتمع المدني عف الدولة، العمؿ الجمعوي، ويمس بفكرة استقبللية حركات

المجتمع المدني  إف التعديؿ الدستوري وبخبلؼ ما سبقو مف دساتير أعطى اىتماما أكبر لكياف
المرصد الوطني  مف خبلؿ تأسيس ألوؿ مرة ىيئة استشارية توضع لدى رئيس الجميورية

ما يعزز المكانة  مف التعديؿ الدستوري، وىو213لممجتمع المدني، وىذا طبقا لنص المادة 
المؤسسات المكونة  الدستورية المجتمع المدني ورغبة الدولة في تفعيؿ دوره والمساىمة في تعزيز

 .لو

                                                           
 ديسمبر(،30المؤرخة في 82الصادر في الجريدة الرسمية رقـ 2020الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دستور ) ، 1

 .18تشجع الدولة الشباب عمى المشاركة في الحياة السياسية"، ." ص“"تنص عمى : 73المادة 2020
مجمة دفاتر السياسة 06 / 12 (، – قراءة نقدية في ضوء القانوف –بف ناصر بوطيب، )النظاـ القانوني لمجمعيات في الجزائر 2

 264ص 2014مقاؿ نشر بتاريخ جانفي ،  والقانوف،جامعة قاصدي مرباح ورقمة، الجزائر، العدد العاشر،
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يئة المدني ى عمى أف "المرصد الوطني لممجتمع2020مف دستور 13المادة  1حيث نصت
المجتمع  استشارية لدى رئيس الجميورية. يقدـ المرصد آراء وتوصيات متعمقة بانشغاالت

ويشارؾ مع  المدني. يساىـ المرصد في ترقية القيـ الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة
تشكيمة المرصد  المؤسسات األخرى في تحقيؽ أىداؼ التنمية الوطنية، يحدد رئيس الجميورية

إف المرصد الوطني لممجتمع المدني سيعمؿ مف خبلؿ ما جاء في أحكاـ  "2و األخرىوميام
عمى تقديـ اآلراء والتوصيات التي مف شأنيا التكفؿ بانشغاالت المجتمع  213نص المادة

 المدني،وعميو، يمكف القوؿ إف المرصد الوطني سيعمؿ عمى توصية الجيات المختصة مف أجؿ
التي ستواجو تنظيمات المجتمع المدني أثناء أداء مياميا مف إزالة العوائؽ والصعوبات 

جية،وسيكوف بمثابة البيئة التي سترافؽ تنظيمات المجتمع المدني قصد تفعيؿ دورىـ في 
 في تسيير الشؤوف العمومية مف جية أخرى. المشاركة

 المطمب الثاني: اإلطار القانوني لمشاركة الحوكمة
 االنتقاؿ نحو الحوكمة المحمية مف خبلؿ مجموعة تتضح مساعي الجزائر في عممية

 مف اإلصبلحات الواسعة التي مست الوالية والبمدية عبر تعديبلت قانونية تيدؼ في معظميا
 إلى توسيع االستقبللية المالية والوجود القانوني المستقؿ، وتمكيف المواطنيف المحمييف مف

 يد العبلقة بيف اإلدارة المحمية والفواعؿالمشاركة في تدبير شؤونيـ المحمية مف خبلؿ توط
 .األخرى، وتحقيؽ مبدأ الشفافية والمساءلة، باإلضافة إلى عصرنة اإلدارة العمومية

 المؤرخ في 10-11مف قانوف البمدية رقـ 11حيث أكد المشرع الجزائري في المادة 
المستوى  اطية عمىأف البمدية تشكؿ اإلطار المؤسساتي لممارسة الديمقر 2011 "يونيو سنة 22

المواطنيف  المحمي والتسيير الجواري ويتخذ المجمس الشعبي البمدي كؿ التدابير البلزمة إلعبلـ

                                                           
ديسمبر (، 30المؤرخة في 82الصادر في الجريدة الرسمية رقـ 2020الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دستور ) ، 1

 213المادة 2020
يات متعمقة المرصد الوطني لممجتمع المدني ىيئة استشارية لدى رئيس الجميورية. يقدـ المرصد آراء وتوص“تنص عمى : 

 45المدني ." ص بانشغاالت المجتمع
 . 146عمػػػر فػػػبلؽ ، نفس المرجع السابؽ، ص 2
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 بشؤونيـ واستشارتيـ حوؿ خيارات وأولويات التييئة والتنمية االقتصادية
 ما واالجتماعية والثقافية، كما يمكف لممجمس الشعبي البمدي عرض نشاطو السنوي أما

المحمية  مف نفس القانوف " قصد تحقيؽ أىداؼ الديمقراطية12المواطنيف. وأضاؼ في المادة 
البمدي عمى  أعبله يسير المجمس الشعبي11في إطار التسيير الجواري المذكور في المادة 

عمى المشاركة في  وضع إطار مبلئـ لممبادرات المحمية التي تيدؼ إلى تحفيز المواطنيف وحميـ
المشرع أنو يمكف لكؿ  منو كذلؾ أكد14كميـ وتحسيف ظروؼ معيشتيـ. وفي المادة تسوية مشا

وكذا القرارات البمدية،  شخص االطبلع عمى مستخرجات مداوالت المجمس الشعبي البمدي
 1ويمكف لكؿ شخص ذي مصمحة الحصوؿ عمى نسخة كاممة أو جزئية عمى نفقتو

 سيير شؤونيـ المحمية عمى قانونيال تقتصر عممية تشجيع مشاركة المواطنيف في ت
 البمدية والوالية فقط، بؿ تتعداىا إلى المشاركة في مكافحة الفساد عمى المستوى المحمي،

 والتي01-06مف قانوف الوقاية مف الفساد ومكافحتو 15وذلؾ مف خبلؿ ما تضمنتو المادة 
 طر الفسادنصت عمى أنو " يجب تشجيع مشاركة المجتمع المدني في الوقاية مف مخا

 ومكافحتو بتدابير مثؿ: اعتماد الشفافية في كيفية اتخاذ القرار وتعزيز مشاركة المواطنيف في
 .2 تسيير الشؤوف العمومية

كما تؤكد التشريعات الخاصة بالخدمة العمومية في الجزائر عمى ضرورة تحسيف العبلقة بيف 
اإلدارة والمواطف وضماف مشاركتو في إدارة وتسيير المرفؽ العمومي، فقد صدر منشور وزاري 

يتعمؽ بتحسيف العبلقة بيف اإلدارة والمواطف وتأىيؿ المرافؽ العمومية، تبعو 2012نوفمبر14في 
اإلجراءات لتخفيؼ المعوقات  س وزارة مكمفة بإصبلح الخدمة العمومية، واتخاذ حزمة مفتأسي

المحمية رغبة في عصرنة اإلدارة  اإلدارية والبيروقراطية وتمكيف المواطف مف االتصاؿ بالوحدة
                                                           

يونيو سنة 22ىػ الموافؽ ؿ 1432المؤرخ في رجب عاـ 11- 10الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانوف رقـ  1
 المتعمؽ2011

 08. ص2011يونيو سنة 3الصادرة بتاريخ 37العدد ،بالبمدية، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية، 
فبراير سنة 20الموافؽ 1427محـر عاـ 21المؤرخ في 06-01الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قانوف رقـ  2
 المتعمؽ2006،

 08ص2006بالوقاية مف الفساد ومكافحتو، ،
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الحالة المدنية مف أي بمدية كانت،  العمومية الجزائرية، حيث أصبح بإمكانو استخراج وثائؽ
لغاء عفاء وا  المواطف مف تقاـ وثائؽ الحالة المدنية  التحقيقات األمنية في ممفات جوازات السفر وا 

المتوفرة ضمف السجؿ الوطني اآللي لمحالة المدنية،كما عممت الجزائر كذلؾ عمى إنشاء 
والية تزود المواطنيف المحمييف  إذاعة محمية بمعدؿ محطة إذاعية عمى مستوى كؿ47

 .1والمسؤوليف المحمييف قضايا المحمية، وتستضيؼ المواطنيفبالمعمومات حوؿ ال
والجماعات  ىذا عمى المستوى القانوني أما عمى مستوى الخطاب الرسمي فقد أكد وزير الداخمية

اإلدارة االلكترونية  المحمية نور الدي بدوي مف خبلؿ خطبو وتصريحاتو المختمفة عمى أف تعميـ
الميدانية التي قادتو  تصريح لمصحافة عقب الزيارة -وأوضح عمى جميع القطاعات ضروري، 
أف اإلدارة االلكترونية تربط قطاعي الداخمية والعمؿ 2015لوالية الجزائر في سبتمبر سنة 

والتضامف االجتماعي، ومع نياية السنة سنعمؿ ما بوسعنا إلشراؾ القطاعات األخرى في ىذه 
االلكترونية تعد بداية إلنشاء الحكامة االلكترونية الجزائرية الديناميكية وأضاؼ الوزير أف اإلدارة 

الذي ىو ىدفنا األسمى و يجب ربح ىذ المعركة بمساعدة إطارات وعماؿ الدولة، كما أشار إلى 
أف تعميـ استعماؿ تكنولوجيات اإلعبلـ واالتصاؿ في اإلدارات العمومية بأنسنة العبلقات بيف 

عراقيؿ البيروقراطية والمحسوبية و الفساد، وخمص السيد بدوي في اإلدارة والمواطف ومكافحة ال
األخير إلى القوؿ بأف عصرنة اإلدارة العمومية مف خبلؿ تعميـ تكنولوجيات اإلعبلـ واالتصاؿ 

مميار سنتيـ سنويا لذلؾ فنحف في صميـ ترشيد 200والتقميص مف الممفات سيوفر عمى الدولة 
 ".نفقات الدولة

 :الى2016ديؿ الدستوري مارس كما تطرؽ التع
ويعد ىذا المبدأ مف أىـ المبادئ التي تقـو  2الحؽ في المساواة كمؤشر لمحكامة الراشدة-1

عمييا الحقوؽ والواجبات العامة وىو مبدأ تقتضيو طبيعة الحياة المشتركة، وقد نصت المادة 

                                                           
1
 .222السابؽ، صعنترة بف مرزوؽ ، سي حمدي عبد المومف، نفس المرجع  
2
 تكريس لمبدأ الحكامة الراشدة(، مجمة2016:لسنة  بالجزائرطاىر عبابسة، عيساوي سفياف،) الحقوؽ والحريات في التعديؿ الدستوري الجديد  

 .31ص2016جامعة مستغانـ، جانفي ،1العدد ،1حقوؽ االنساف والحريات العامة، المجمد ،
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يتذرع بأي تمييز يعود  مف الدستور بأف "كؿ المواطنيف سواسية أماـ القانوف وال يمكف أف32
 "سببو الى المولد أو العرؽ او أي شرط او ظرؼ آخر شخصي او اجتماعي

مف الدستور "تستيدؼ المؤسسات ضماف مساواة كؿ المواطنيف والمواطنات في 34أما المادة -2
الحقوؽ والواجبات بإزالة العقبات التي تعوؽ تفتح شخصية االنساف وتخوؿ دوف مشاركة الجميع 

 مية في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافيةالفع
في الدستور المعدؿ أكد التعديؿ الدستوري 1الشرعية الجنائية كمعيار لمحكامة الراشدة 3

 عمى شرعية العقوبات واإلجراءات المتخذة160و 58مف خبلؿ مضموف المادتيف 2016
 المكتوب ىو أصؿ كؿ قاعدة جزائية فبلفي المجاؿ الجزائي انطبلقا مف قاعدة أف القانوف 

عقوبة وال جريمة ببل نص قانوني صريح عمى أساس نص المادة األولى مف قانوف العقوبات 
 والمتضمف2016مارس 06المؤرخ في 01/16مف القانوف 160التي تنص المادة 

 ."التعديؿ الدستوري عمى: تخض العقوبات الجزائية الى مبدأي الشرعية والشخصية
في الدستور المعدؿ تجسيد لمتطمبات الحكامة الراشدة ويعني ذلؾ أف  2مساءلة القضائيةال-4

كؿ مف يخضع لممساءلة مف المدنييف أو المؤسسات يقبؿ مسؤوليتو عف التصرؼ أو العمؿ 
عمى نحو يتسؽ مع معايير السموؾ والتصرؼ المقبولة، ويتعرض لعقوبات إف لـ يفعؿ ذلؾ، 

لمساءلة مفيوما متأصبل في سيادة القانوف التي ىي في صمب وفي ىذا الخصوص تمثؿ ا
المبادئ التي تروجيا األمـ المتحدة واالتفاقية الدولية مكافحة الفساد ونجد المؤسس الدستوري قد 

 .واكب ىذا التطور العالمي حيث نصت المادة
 :القوانيف التاليةفقد تـ ذكرىا في 2020اما فيما يتعمؽ باإلطار القانوني لمحوكمة في دستور ،

مؤسسة عميا مستقمة لمرقابة عمى الممتمكات واألمواؿ عمومية  3مجمس المحاسبة199المادة- 
يكمؼ بالرقابة البعدية عمى أمواؿ الدولة والجماعات المحمية والمرافؽ العمومية وكذلؾ رؤوس 

                                                           
1
 39صرجع السابؽ، طاىر عبابسة ، عيساوي سفياف، نفس الم 
2
 48 طاىر عبابسة ، عيساوي سفياف، نفس المرجع ، ص 
3
 199المادة 2020ديسمبر ، (30المؤرخة في 82الصادر في الجريدة الرسمية رقـ 2020الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دستور ) ، 

 واألمواؿ عمومية، يكمؼ بالرقابة البعدية عمى أمواؿ الدولة والجماعاتمجمس المحاسبة مؤسسة عميا مستقمة لمرقابة عمى الممتمكات “تنص عمى : 
 . 41صصالمحمية والمرافؽ العمومية وكذلؾ رؤوس األمواؿ التجارية التابعة لمدولة ." 
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 1المادة كمة المحميةوتجسد ىذه المادة مبدأ المساءلة في الحو  األمواؿ التجارية التابعة لمدولة
ىنا يتبيف لنا  ، ومف"السمطة العميا لمشفافية والوقاية مف الفساد ومكافحتو مؤسسة مستقمة204

 .مف خبلؿ نص المادة أف المشرع الدستوري يعطي أىمية لمبدأ الشفافية
 الفساد وقد نصت عمى": السمطة العميا لمشفافية والوقاية مف204تؤيد المادة ،205المادة -

 :ومكافحتو عمى الخصوص المياـ التالية
وضع استراتيجية وطنية لمشفافية والوقاية مف الفساد ومكافحتو، والسير عمى تنفيذىا 

 .ومتابعاتيا
األجيزة  جمع ومعالجة وتبميغ المعمومات المػرتػبػطػة بمجػاؿ اختصاصيا، ووضعيا في متناوؿ

 .المختصة
صدار  ية المختصة كممػا عػايػنػت وجود مخالفاتإخطار مجمس المحاسبة والسمطة القضائ وا 

 .أوامر، عند االقتضاء، لممؤسسات واألجيزة المعنية
الفساد المساىمة في تدعيـ قدرات المجتمع المدني والفاعميف اآلخريف في مجاؿ مكافحة. 
متابعة وتنفيذ ونشر ثقافة الشفافية والوقاية ومكافحة الفساد. 
 النصوص القانونية ذات الصمة بمجاؿ اختصاصياإبداء الرأي حوؿ. 
 المشاركة في تكويف أعواف األجيزة المكمفة بالشفافية والوقاية ومكافحة الفساد،المساىمة في

 .الفساد  ومكافحة أخمقة الحياة العامة وتعزيز مبادئ الشفػافػيػة والحكـ الراشد والوقاية
وكذا  مشفافية والوقاية مف الفساد ومكافحتوشكيؿ السمطات العميا لتيحدد القانوف تنظيـ 

 صبلحيتيا األخرى
 
 
 

                                                           
1
 205المادة 2020ديسمبر ، (30المؤرخة في 82الصادر في الجريدة الرسمية رقـ 2020لجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دستور ) ،ا 

 . 43السمطة العميا لمشفافية والوقاية مف الفساد ومكافحتو ." ص“تنص عمى : 
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 .: معوقات المجتمع المدني والحوكمة المحمية في الجزائر وسبل تفعيمهاالثالثالمبحث 
 .المطمب األول: معوقات المجتمع المدني وسبل تفعيمه

 . مّعوقات األداء الفعال لممجتمع المدني في الجزائر1.
 المعوقات إلى معوقات البيئة الخارجية ومعوقات البيئة الداخميةيمكف تقسيـ ىذه 

 :مّعوقات البيئة الخارجية-1.1
المجتمع »رغـ ما تقدمو الدولة مف مساعدات لتدعيـ مؤسسات  :االستقاللية الجمعوية-

مف دعـ مادي متمثؿ باإلعانات المالية ومنح المقار التي تتكفؿ بيا القطاعات الوزارية « المدني
سب االختصاص، إضافة إلى تنظيـ دورات إعبلمية وتدريبية إلطارات الجمعيات، إال أف ىذه ح

المساعدات ما ىي إال طريقة لمسيطرة واالحتواء، وذلؾ مف خبلؿ الدعـ المالي التفضيمي وفؽ 
معادلة االقتراب واالبتعاد مف السمطة، ما يبقي الجمعيات في حالة تبعية دائمة لمدولة، وينتج 

ذلؾ ظاىرة تسيس معظـ تنظيمات المجتمع المدني، وتحوليا إلى قنوات لتحقيؽ المشاريع مف 
 الحزبية. 

وىنا نبلحظ أف الجمعيات تخمط بيف مفيـو العمؿ الحزبي ومفيـو العمؿ الجمعوي، ربما بسبب 
 .حداثة التجربة وعدـ نضجيا

الخطابات الرسمية لتنظيمات رغـ ما نراه مف تشجيع وبشدة في  1 :تيميش المجتمع المدني-
المجتمع المدني بكونو ضابطًا اجتماعيًا ميمًا وقاعدة تحتية ضرورية لمبناء الديمقراطي، إال أف 

« المجتمع المدني»الواقع يثبت عكس ذلؾ لكوف التنظيمات الحكومية تتعمد استبعاد تنظيمات 
 ياسات العامةفي العديد مف مناقشاتيا وقراراتيا اليامة المرتبطة بصنع الس

بحيث أصبح الفرد الجزائري غير مكترث بالقضايا السياسية وال حتى  :ظاىرة البلمباالة
 :بالمشاركة فييا، وىذا بسبب

 .عدـ القدرة عمى تجنيد العنصر المتطوع والذي يعتبر مف عناصر األساسية لمعمؿ الجمعوي–

                                                           
مميكة بوجيت، )ظاىرة المجتمع المدني في الجزائر: دراسة في خمفيات التفاعبلت واألبعاد(، رسالة الماجستير في العمـو  1

   140،ص 1997السياسية،جامعة الجزائر، كمية العمـو السياسية واإلعبلـ، الجزائر، ،
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واألحزاب السياسية التي ال عدـ الثقة في كؿ ما يرمز إلى الدولة، وباألخص الجمعيات - 
 .تظير إال في المناسبات، ما خمؽ ىوة كبيرة بيف المجتمع ومؤسسات الدولة

 .غياب دور اإلعبلـ الذي مف شأنو إبراز دور وعمؿ ىذه الجمعيات وتقريبيا مف المواطف–
إحياء تبنيُ جؿ الجمعيات أفكا اًر وقضايا غريبة عمى المجتمع الجزائري، بداًل مف العمؿ عمى –

 .العادات والتقاليد والقيـ الجزائرية اإلسبلمية وفؽ ما يخدـ المصمحة العامة
 :  1مّعوقات البيئة الداخمية-2.1

وبقصد بيا العراقيؿ الكابحة لمفعالية الوظيفية لمجمعيات بمختمؼ أنواعيا والنابعة مف الجمعيات 
 :في حد ذاتيا وتتمثؿ باآلتي

جدًا،  مصادر التمويؿ الذاتي لمجمعيات الجزائرية ضعيؼ فعياغياب مصادر التمويؿ الذاتي: –
ما يحد مف قدرتيا عمى أداء أدوارىا الفعالة واإليجابية البلزمة، ويد إلى االعتماد الكمي عمى 

 .دعـ الدولة وىذا ما يجعميا خاضعة ليا عوض التأثير فييا
ظيمات المجتمع المدني مشاكؿ غياب الشفافية والديمقراطية في التسيير: حيث تعاني أغمب تن–

تسيير أدت في الكثير مف األحياف إلى انشقاقات انتيت إما إلى زواليا أو تجميد عمميا عدـ 
 .وضوح برامج وأىداؼ جمعيات المجتمع المدني في الجزائر بسبب النشأة غير السوية

 المجاؿ لممشاركةاالنفرادية في اتخاذ القرار نتيجة سيطرة الزعامات القيادية وعدـ فتح –
 .وىي صفة جؿ تنظيمات المجتمع المدني الجزائري

يمكف أف نبلحظ تراجع العوامؿ السابقة الذكر وانحسارىا خاصة مع ما تشيده الجزائر مف 
 .محاوالت تكريس لمديمقراطية عبر التحفيز عمى المشاركة والمساءلة والتأسيس لمحكـ الراشد

 :سبل تفعيل دور المجتمع المدني-2.1
 إعادة النظر في القوانيف والتشريعات الخاصة بصيانة وترقية الحريات الفردية والجماعية

  .وحقوؽ اإلنساف، وكذا الضوابط الحاكمة إلجراءات إنشاء الجمعيات والمنظمات

                                                           

متػػػػػػػػػػػػػوفر 2019الػػػػػػػػػػػػػدور،مػػػػػػػػػػػػػر مرزوقػػػػػػػػػػػػػي، المجتمػػػػػػػػػػػػػع المػػػػػػػػػػػػػدني والتحػػػػػػػػػػػػػوؿ الػػػػػػػػػػػػػديمقراطي فػػػػػػػػػػػػػي الجزائػػػػػػػػػػػػػر: إشػػػػػػػػػػػػػكالية   1
  https://www.politics-dz.com:عمى
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التعديبلت الدستورية التي استحدثت مفيوـ الديمقراطية التشاركية لـ ترافقيا استراتيجيات 
 الدستوري عمى الواقع السياسي، حيث ال يزاؿ مفيوـ الديمقراطية التشاركيةتترجـ المبدأ 

 .ميـ مف حيث التطبيقات ومدى حدود المجتمع المدني في ممارستيا
إرساء ثقافة سياسية مشاركتيو قائمة عمى التفاعؿ بيف الفرد والمجتمع والنظاـ السياسي 

 .سياسية واالجتماعية داخؿ المجتمعوتنمية روح المواطنة لدى الفرد وترقية الحقوؽ ال
االعتماد عمى تبميغ المواطف بشكؿ دوري ودائـ بقضايا الشأف العاـ، واستعماؿ في ذلؾ 

 وسائؿ التبميغ الجواري )ممصقات إذاعة(، إضافة إلى وسائؿ التواصؿ الحديثة )المواقع
شراؾ الجيود  المواطف في االلكترونية، صفحات التواصؿ االجتماعي، مواقع تواصؿ رسمية.( وا 

 التنموية المحمية
قصد  إزالة العراقيؿ اإلدارية والممارسة البيروقراطية داخؿ المنظمات والمؤسسات الحكومية

 .التمكيف السمس لمتطمبات المواطنيف
تفعيؿ الرقابة الشعبية عمى أعماؿ اإلدارة المحمية، وىذا بتوفير وسائؿ الحرية النامة. بداية 

 .باألحزاب السياسية مرورا بتنظيمات المجتمع المدني ووسائؿ اإلعبلـ واالتصاؿ
تکويف نخب ذات كفاءة وخبرة وروح قيادية تعمؿ عمى مبدأ التسيير الجماعي لتنظيمات 

 .المجتمع المدني
في  القياـ بدورات تكوينية وتدريبية، قصد تنمية القدرات وتأىيؿ الشباب لمعمؿ الجمعوي، وىذا
 .طار تمكيف الشباب والمرأة مف ممارسة النشاطات االجتماعيةإ
العمؿ عمى رفع مستوى الوعي الشعبي، خاصة أثناء تعاممو مع القضايا العامة، وىذا في 

 .1 إطار تعزيز المشاركة اإليجابية لممواطف في صنع السياسات العامة
 
 

                                                           
حمد سنوسً، )الدٌمقراطٌة التشاركٌة وواقع الحوكمة المحلٌة فً الجزائر(، مجلة جٌل للدراسات السٌاسٌة والعالقات م  1
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 .المطمب الثاني: معوقات الحوكمة المحمية وسبل تفعميها
  :معوقات الحوكمة المحمية.1

 رغـ ما قامت بو الجزائر مف أجؿ تحقيؽ الحوكمة المحمية مف خبلؿ إعطاء أىمية كبرى
تواجييا  لممشاركة الشعبية والمساءلة والشفافية والشرعية، إال أف ىناؾ جممة مف التحديات التي

 : أىميا
 تعاني بعض: المحميةضعف تأطير وتكوين القيادات اإلدارية عمى مستوى الجماعات 

تشجيع  اإلدارات المحمية مف مشكمة قمة وضعؼ توفرىا عمى كفاءات إدارية يمكف أف تساىـ في
الحضرية  التشاركية عمى تحقيؽ التنمية المحمية، وىي مشكمة تعاني منيا بعض المناطؽ

  .1أوفي المناطؽ الجبمية أو األقاليـ الحدودية الصحراويةوالمناطؽ والقرى النائية 
االلتزاـ  تعاني المؤسسات المحمية مف ضعؼ في عدم وجود مدونة أخالقية تضبط االلتزام:-

الموظؼ عمى  بالقوانيف والموائح إلدارية التي تحكـ موظفييا لعدـ وجود روادع كافية تحبر
 اإلدارييف إنو إضافة االلتزاـ الميني واألخبلقي، ولعؿ أكبر اآلثار السمبية لضعؼ االلتزاـ عند

 .المحمي إلى إضراره بالمصمحة العامة يضعؼ ثقة الشعب بالجياز اإلداري
إيجاد  اليدؼ األساسي مف اإلدارات المحمية ىو: غياب كفاءة وفاعمية المشاركة الشعبية

ممارسة  تعزيز األنماط االتصالية بيف اإلدارات المحمية والمواطف بشكؿ يمكف المواطنيف مف
المحمية، غير  العامة تحقيقا لمبدأ المشاركة الشعبية في تحقيؽ التنميةحقيـ في تسيير أموىـ 

وال حتى تقنيف قنواتيا  أنو ال يكفي لتحقيؽ مشاركة شعبية فعالة النص عمى أنيا حؽ أو واجب،
جراء انتخاباتيا، بؿ ال بد مف مشاركة شعبية واسعة فعمية وفعالة تساىـ في صنع وتنفيذ  وا 

 .لخاصة بالمجتمع المحميالسياسات والقرارات ا
إف التقسيـ الجماعي الحالي ال ينطمؽ مف منظور شمولي يأخذ :تحدي التقسيم الجماعي 

 بعيف االعتبار البعد الجغرافي واالقتصادي واإلداري واالجتماعي والثقافي، مع عدـ وجود
 . معايير دقيقة لترقية الجماعات القروية إلى جماعات حضريا
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 المحمية،  ال بد مف منح ضمانات أكثر بتدعيـ ال مركزية الجماعات :المركزيةتحدي الوصاية
الحر، ومنح  باعتبار أف اإلصبلح يقتضي أوال فسح المجاؿ أماـ حرية اإلدارة في التسيير

الوسائؿ المرافقة لحرية التسيير حتى ال تكوف البلمركزية مفرغة مف محتواىا،وذلؾ لتمكيف 
الجماعات المحمية، بوجود ما  المتخذة عمى مستوى القراراتبة مف تنفيذ المجالس المحمية المنتخ

وىناؾ مجموعة أخرى مف العراقيؿ التي تتعمؽ بمجاالت  تحتاجو مف وسائؿ مادية وبشرية
إلى الجمود وعدـ اإلفادة تجارب اإلصبلح المختمفة في ىذا  التكويف والتأىيؿ، باإلضافة

واقتصادية واجتماعية وثقافية متعددة، وىو أف المقاربة التنموية  اإلطار، وذلؾ ألسباب سياسية
تأخذ بعيف االعتبار مجموعة مف العوامؿ مثؿ اإلفادة مف التطور  المحمية في الجزائر ينبغي أف

السرعة في الحركة، والمرونة والفعالية في األداء، باإلضافة إلى االنتباه  التكنولوجي الذي يتيح
لمحمية لتقدير مستويات ا نجاح عند تقييـ المشاريع يعني والبرامج التنمويةوال لمساحات الفشؿ

 .1التغيير والتطوير ورصد النقائص والثغرات
 سبل تفعيل الحوكمة المحمية

 العمؿ عمى وضع الشخص المناسب في المكاف المناسب في الوقت المناسب مف خبلؿ
النجاعة والشفافية والجدارة واإلنصاؼ  اختيار المنتخبيف والموظفيف وفؽ أسس القيـ ومبادئ

والكفاءة، وتأىيميـ بوضع برامج تكوينية وتعميمية وفقا لمستواىـ ومؤىبلتيـ العممية مف أجؿ 
األداء الصحيح والنزيو والسميـ لوظائفيـ، واالبتعاد عف االختيار والتعييف وفؽ أسس الوساطات 

 .المحاباة والمجامبلت
ممتمكات: كأحد األليات الكفيمة بكشؼ الفساد والتقميؿ مف مرتكبيو تفعيؿ سياسة التصريح بال

المستوى المحمي، بما يضمف المساىمة في تكريس قيـ المساءلة والشفافية في تسيير  عمى
 .:2شؤوف المجتمع المحمي

                                                           
1
 الندوةعنترة بف مرزوؽ، ) األدوار التنموية الجديدة لئلدارة المحمية الجزائرية في ظؿ التحديات االقتصادية الراىنة( ، مداخمة ضمف فعاليات   

 08ص2017أفريؿ ، 10الوطنية حوؿ مستقبؿ التنمية المحمية في ظؿ التحديات االقتصادية، جامعة خميس مميانة، يـو 
2
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إضفاء الشفافية في التعامؿ مع المواطنيف: وذلؾ بتبسيط اإلجراءات اإلدارية والرد عمى 
تي يتقدموف بيما، وكذا مشاركة المجتمع المدني مف خبلؿ اعتماد الشفافية في اتخاذ الشكاوى ال

عداد برامج تعميمية وتربوية  القرار وتعزيز مشاركة المواطنيف في تسيير الشؤوف العمومية، وا 
وتحسيسية بمخاطر الفساد عمى المجتمع المحمي، وتمكيف الجميور مف الحصوؿ عمى 

لفساد عف طريؽ وسائؿ اإلعبلـ، مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة وشرؼ المعمومات المتعمقة با
  .1وكرامة األشخاص، وكذا مقتضيات األمف الوطني والنظاـ العاـ وحياد القضاء

 االىتماـ بالعنصر البشري: ما داـ المورد البشري ىو المسؤوؿ عف تحقيؽ الحوكمة المحمية
اليياكؿ اإلدارية دوف إصبلح اإلنساف يعتبر فبل بد مف إصبلح اإلنساف، ذلؾ أف إصبلح 
 .إصبلحا ولف يؤدي إلى اإلصبلح الجذري المنشود

 إف نجاح تطبيؽ الحوكمة المحمية في الجزائر يتطمب ضرورة  :ضرورة توفر الدعـ السياسي
دعـ القيادة السياسية العميا في الدولة لو، ويشترط في ذلؾ ارتكازىا عمى مفاىيـ واضحة 

 .التي تريد الدولة إتباعيا، بدؿ أف يكوف مجرد حموؿ ترقيعية مؤقتة ألزمات عاجمة لمسياسات
إصبلح الوظيؼ العمومي: فالحوكمة المحمية تتطمب ضرورة بناء إدارة عصرية يكوف مما 

 االستثمار في العنصر البشري أغمى ثرواتيا جميعا، يستمـز ضرورة االىتماـ بو مف
ذلؾ مف خبلؿ تطبيؽ مبدأ وضع الشخص المناسب في المكاف أجؿ استغبللو في تطويرىا، و 

 المناسب في الوقت المناسب، وذلؾ وفؽ لممؤىبلت التي يتمتع بيا مف كفاءة،
جدارة وأمانة، بعيدا عف المؤثرات الشخصية والعبلقات واألنساب واالرتباطات السياسية، مع 

 .الجديدة في مجاؿ العمؿ تفعيؿ أنظمة التدريب والتأىيؿ واالستفادة مف المعمومات
 إصبلح نظاـ األجور: يعد إصبلح نظاـ األجور أحد اآلليات الرئيسية التي تساىـ في تحسيف

األداء الوظيفي عمى المستوى المحمي، ولذلؾ يجب أف يتماشى ىذا النظاـ مع مستويات 
الكريـ، وىذا والعيش  األسعار وتكاليؼ المعيشة، وذلؾ أجؿ أف يحقؽ الموظؼ األمف واألماف

ما يولد لديو عنصر االنتماء والوالء لئلدارة المحمية التي يعمؿ بيا،مما يجعمو يسعى جاىدا لرفع 
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أدائو، وعدـ قبوؿ الرشوة أو قيامو باستغبلؿ وظيفتو، أما إذا فقد األمف وغاب العيش الكريـ فإف 
 المعيشة ذلؾ يدفعو إلى البحث عف سبؿ أخرى غير مشروعة مف أجؿ تأميف تكاليؼ

 تفعيؿ دور الرقابة اإلدارية كأىـ متطمبات إصبلح اإلدارة المحمية الجزائرية: تعتبر الرقابة
الفعالة أحد األليات الرئيسية في نجاح السياسات اإلصبلحية فبدونيا ال يمكف الحد مف مظاىر 

 1لية أدائياالفساد في اإلدارة المحمية الجزائرية، والتي تتطمب ضرورة عصرنتيا وزيادة فعا
 : برامج ومخططات اإلدارة المحمية التنموية في الجزائرالرابع المبحث 

 .المطمب األول: المخططات التنموية التي تقوم بها البمدية لتجسيد التنمية المحمية
 تمعب الجماعات االقميمية "البمدية والوالية "دور ىاـ في تحقيؽ التنمية المحمية، التي

 الحياة اليومية لممواطف، وتوفر االحتياجات المختمفة لو، وتساىـ في رفعمف شأنيا أف تسيؿ 
 .المستوى المعيشي واالجتماعي.. إلخ

 واألدري وباعتبار أف البمدية ىي قاعدة البلمركزية، وبالتالي األقرب لممواطف مف الوالية
تحقيؽ  باحتياجاتو، األمر الذي جعؿ المخطط البمدي لمتنمية يمعب دورا فعاال وأساسيا في

 التنمية المحمية لكونو الوسيمة التي تحقؽ بيا البمدية التوازف الجيوي واإلقميمي )التنمية
 المحمية( في مختمؼ المجاالت مف جية، والتنمية الوطنية مف جية أخرى، إذا ما توفرت ليا

 .انيات المادية والبشرية البلزمة لذلؾاإلمك
 والمخطط البمدي ىو عبارة عف مخطط شامؿ لمتنمية في البمدية، جاء لتكريس مبدأ
 البلمركزية عمى مستوى الجماعات المحمية، ميمتو توفير الحاجيات الضرورية لممواطنيف

 حية، وتجييزاتودعػـ القاعدة االقتصادية، يشمؿ ىذا المخطط التجييزات القاعدية والفبل
المدة  أعماؿ قصيرةبرامج  19732أوت 9المؤرخ في 136 /73االنجػاز، وقػد اعتبرىػا المرسػوـ 

 .تقررىا السمطات المختصة في إطار المخطط الوطني

                                                           
 . 199ص ص2006جانفي ،11مجمس األمة، )دور البرلماف في الوقاية مف الساد"( ، مجمة الفكر البرلماني ، عدد ، 1
2
 المعتمدة عمى الذات كنموذج بديؿ فيعبد اهلل غالـ، وليد بيبي، )فاعمية التخطيط التنموي و المجتمع المدني في تحقيؽ التنمية المحمية المستقمة  

 50ص، 03،2015الجزائر إلرساء قواعد الحوكمة المحمية(، مجمة أبحاث ودراسات التنمية، جامعة بسكرة، العدد 
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الفعاؿ بيف  وتعرؼ التنمية المحمية عمى كونيا: "العممية التي يمكف بواسطتيا تحقيػؽ التعػاوف
والوحدات المحمية  الحكومية لبلرتفاع بمستويات التجمعات المحميػةالجيود الشعبية والجيود 

التجمعات المحمية في  اقتصاديا، اجتماعيا ثقافيا، مف منظور تحسيف نوعية الحيػاة لمسكاف تمؾ
 ."مستوى مف مستويات اإلدارة المحمية

المستوى المحمي  مىكما تعرؼ التنمية المحمية عمى أنيا: "الزيادة التنموية في كافة القطاعػات ع
الذي تحدده مثاليات  متقدمة مف التنمية والنمو وتحقيؽ المستوى اإلنساني مراحؿلموصوؿ إلى 

مكانيتو عمى السواء  .1التفكير االجتماعي المعاصر وا 
منظـ الغرض منو تحسيف األحواؿ  أما األستاذ أرثر دانياـ ينظر لمتنمية المحمية عمى انيا نشاط

االجتماعي والتوجيو الذاتي لشؤونو،  المجتمع وتنمية قدرتو عمى تحقيؽ التكامؿالمعيشية في 
النشاط التعاوني والمساعدات الذاتية  ويقـو أسموب العمؿ في ىذا الحقؿ عمى تعبئة وتنسيؽ
إف الدور التنموي  الحكومية واألىالي لممواطنيف ويصحب ذلؾ مساعدات فنية مف المؤسسات

 10/11 لصبلحيات والمياـ التي حددىا القانوف رقػـلمبمديػة فيتمثؿ في ا
التييئة والتنمية المحمية، يعد المجمس الشعبي البمدي برامجو السنوية والمتعددة السنوات 

الصبلحيات  الموافقة لمدة عيدتو االنتخابية ويصادؽ عمييا ويسير عمى تنفيذىا تماشيا مع
 لمتييئة والتنمية المستدامةالمخولة لو قانونا. وفي إطار المخطط الوطني 

 لئلقميـ وكذا المخططات التوجييية القطاعية ويكوف اختيار العمميات التي تنجز في إطار
 .المخطط البمدي لمتنمية مف صبلحيات المجمس الشعبي البمدي

والتنمية  حيث يشارؾ المجمس الشعبي البمدي في اجراءات اعداد عمميات تييئة االقميـ
كما يتولى المجمس الشعبي البمدي كؿ  ذىا طبقا لمتشريع والتنظيـ المعموؿ بيماالمستدامة وتنفي

وبعث تنمية نشاطات اقتصادية تتماشى مع طاقات  عممية ويتخذ كؿ اجراء مف شأنو التحفيز
الغرض يتخذ المجمس الشعبي البمدي كافة التحريات التي مف  البمدية ومخططيا التنموي ليذا

 .ر وترقيتو وتحدد كيفيات تطبيؽ ىذه المادة عف طريؽ التنظيـشأنيا تشجيع االستثما
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التعمير واليياكؿ األساسية والتجييز، أعطت الدولة صبلحيات واسعة لمجماعات المحمية 
إلييا  خاصة البمديات فيما يخص الحركة التنموية الشاممة وذلؾ لتحقيؽ األىداؼ التي تسعى

المخطط  ى تييئة المجاؿ المحمي وذلؾ عف طريؽالدولة. حيث تيدؼ المخططات المحمية إل
 .المستوى القاعدي البمدي لمتييئة العمرانية الذي يجسد الخطة الوطنية لمتييئة العمرانية عمى

والمحافظة عمى المواقع الطبيعية، حماية الطابع الجمالي والمعماري، حماية األرضي 
 .الزراعية والمساحات الخضراء... الخ

أىـ الصبلحيات التي تقـو بيا البمدية في مجاؿ التربية، حيث تتخذ يمكف استخبلص 
 :البمدية طبقا لمتشريع والتنظيـ المعموؿ بيما كؿ االجراءات قصد

صيانتيا إنجاز مؤسسات التعميـ االبتدائي طبقا لمخريطة المدرسية الوطنية وضماف. 
لمتبلميذ. يمكف  ائؿ النقؿانجاز وتسيير المطاعـ المدرسية والسير عمى ضماف توفير وس

الموجية لترقية تفتح الطفولة  لمبمديات في حدود امكانياتيا القياـ عند االقتضاء بكؿ التدابير
  .1التحضيري والتعميـ الثقافي والفني الصغرى ورياض وحدائؽ األطفاؿ والتعميـ

 خػبلؿ التكفؿ بإنجازتطوير والمحافظة عمى األجيػزة االجتماعية والجماعيػة لمبمديػة مػف 
 مراكز صحية وقاعات العبلج وصيانتيا، وصيانة كػؿ األجيػزة المكمفة بالشبيبة والثقافة
نجاز كذلؾ المراكز الثقافية المتواجػدة عػبر ترابيا، تشجيع كػؿ عمػؿ مػف شػأنو  والرياضة وا 

تشجيع  ، باإلضافة إلىالمساعدة في تنميػة وتطػوير السياحة، وتشجيع المتعامميف المستغميف ليػا
  وتطػوير حركػة الجمعيات في مياديف الشبيبة والثقافػة والرياضػة والترفيػو...الخ

ترابيا،  صيانة المساجد والمدارس القرآنيػة الموجػودة عمى ترابيػا مع ضماف المحافظة عمى
 .الدينية تشجيع كػؿ عمػؿ مػف شػأنو المساعدة في تنميػة وتطػوير السياحة، الممتمكات

والخاصة  تطػوير قطاع السكف وذلؾ بتنظيـ التشػاور وتػوفير شػروط الترقيػة العقاريػة العمومية
 .العقارية ... الخ كالمساعدة عمى ترقية برامج السكاف والمشاركة فييا وتشجيع التعاونيات

                                                           
1
  18ص2014والتوزيع، ،جماؿ زيداف، إدارة التنمية المحاية في الجزائر، الجزائر: دار األمة لمطباعة والنشر   
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،صرؼ حفظ الصحة والنظافة والمحيط السيما في مجػاالت توزيع المياه الصالحة لمشرب 
التي  ومعالجػة الميػاه القذرة والنفايات الصمبة الحضرية، نظافة األغذية واألماكف والمؤسسات
المائيػة  تستقبؿ الجميور، مكافحة التموث وحمايػة البيئػة، كمػا تتكفػؿ بحمايػة التربػة والمػوارد

 .وتساىـ في استعماليا األمثؿ
 :لمبمديات ىي2011ومف أىـ المشاريع التي جاءت في الفترة بعد 

 :مشروع كابدال-
ىو برنامج  برنامج دعـ قدرات الفاعميف في التنمية المحمية المعروؼ اختصارًا بمشروع كابداؿ

مميوف 11يقدر بحوالي  تشرؼ عميو وزارة الداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية، بتمويؿ
يورو، 7700000 : األوروبي بػ واالتحاديورو  2839320 :يورو، تساىـ الحكومة الجزائرية بػ

تمثؿ السند التقني الذي يتمخص في  يورو ىذه الشراكة 190000 :وبرنامج األمـ المتحدة بػ
 :جمب الخبرة وتسيير المشاريع بحيث

 تقـو وزارة الداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية باسـ الحكومة الجزائرية بتنفيذ-
 .1 لمجماعات المحمية مف حيث الحكامة والتنمية االقتصادية المحميةاإلصبلحات الكبرى 

 تنضـ وزارة الشؤوف الخارجية إلى المشروع كشريؾ إلفادة الجزائر وجماعاتيا اإلقميمية مف-
ومف  فعاؿ جزائريتجارب ناجحة عبر العالـ في مجاؿ المحمية التشاورية، مف أجؿ بناء نموذج 

 .ثـ الترويج لو دوليا
 يساىـ االتحاد األوروبي بتجربتو ودعمو المالي، بصفتو مرقيا لمتنمية اإلقميمية كأداة

 .لمحكامة الراشدة، وكذا بتجارب أقاليـ دولو األعضاء في تنفيذ السياسات اإلقميمية
 ويساىـ برنامج األمـ المتحدة لمتنمية بخبرة عقود في دعـ التنمية المحمية عبر جميع-

 في تنفيذ السياسات العمومية في الجزائر، وتحت شعار'' ديمقراطية تشاركية أنحاء العالـ وكذا

                                                           
1
 ة الراصدشيد بمفكرات، )إدماج مقاربة الديمقراطية التشاركية وآليات تفعيؿ الحكومة المحمية في اإلدارة المحمة الجزائرية كابداؿ نموذجا(، مجمر  

 . 119. ص2019ماي ،2العدد ،6العممي، المجمد ، 
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 وتنمية محمية ''يسعى برنامج كابداؿ إلى دعـ الفاعميف المحمييف المكونيف مف األصناؼ
 :التالية

 .الفاعموف األساسيوف، وىـ المنتخبوف واإلدارة المحمية-
 وسائر المواطنيف غير المييكميف داخؿالمجتمع المدني: وىـ جمعيات المجتمع المدني -

 .الجمعيات
 .كؿ التنظيمات المينية والحرفية والمتعامموف االقتصاديوف المحميوف-

 والمغزى مف البرنامج ىو دمج ىؤالء الفاعميف المحمييف في إدارة التنمية المحمية المستدامة
 .حميةعمى المستوى البمدي، وىذا مف أجؿ الدعـ االقتصادي لمجماعات الم

 حسب الجيات الراعية لمبرنامج، فإف كابداؿ ييدؼ إلى تييئة الظروؼ المبلئمة مف أجؿ
 حكامة بمدية تشاورية ميتمة بتطمعات المواطنيف ومبنية عمى الشفافية والمشاركة .وستختبر

 في عشر2020إلى نياية 2017ىذه المقاربة النموذجية عمى مدى أربع سنوات) مف بداية 
 1.ية عبر التراب الوطنيبمديات نموذج

 حفاظا عمى نظافة المدف والقرى، وتفاديا لمشكمة األوساخ التي :مشروع الجزائر البيضاء -
 عمت كافة الشوارع واألحياء، بادرت وزارة التضامف بيذا البرنامج بيدؼ تحسيف اإلطار
 المعيشي لممواطف بمبادرة مشروع إنشاء مؤسسات مصغرة لمتضامف مف أجؿ النظافة
والمحافظة عمى المساحات الخضراء. يستفيد مف ىذا المشروع البمديات في شكؿ ورشات،كؿ 

 أفراد حيث يتـ تعييف رئيس الورشة مف بيف ىؤالء األفراد، ومف طرؼ8ورشة مكونة مف 
 رئيس البمدية، ىذه الورشات تعمؿ في إطار بمدي تحت إشراؼ مديرية النشاط االجتماعي،

 2كالة التنمية االجتماعيةيتـ التمويؿ مف طرؼ و 
 
 

                                                           
1
 181نفس المرجع السابق، ص  
2
  2011عات المحمية في التنمية المحمية(، مذكرة ماجستير في القانوف العاـ، جامعة تممساف،شويح بف عثماف، )دور الجما 
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 .المطمب الثاني: المخططات التنموية التي تقوم بها الوالية لتجسيد التنمية المحمية
 تعرؼ الوالية عمى أنيا: "الجماعة اإلقميمية لمدولة وتمتع بالشخصية المعنوية والذمة

 ."المالية المستقمة، وىي أيضا الدائرة اإلدارية غير الممركزة لمدولة
 عمى كونيػا: "جماعػة عموميػة إقميميػة متمتعة بالشخصية الجزائريكما عرفيا القانوف 

 المعنوية واالستقبلؿ المالي حاصمة عمى السمطات المتفرقة لمدولػة تقػـو بدورىا عمى الوجو
الكامؿ وتعبر عمى مطامح سكانيا ليػا ىيئات خاصػة أي مجمس شعبي وىيئة تنفيذية 

 أثير مباشر عمى التنمية المحمية مف خبلؿ الصبلحيات الممنوحة ليا قانوناولموالية ت."فعالة
 وأيضا مف خبلؿ دورىا التمويمي والتخطيطي

 21/02/2012المؤرخ في 07-17 1فمف خبلؿ آخر قانوف متعمؽ بالوالية رقـ
في  أعطى لموالية أىمية كبيرة بخصوص دورىا في المجاؿ التنموي الجزائرينبلحظ أف المشرع 

 :العديد مف القطاعات الحساسة التي يمسيا ىذا المخطط التنموي والتي مف أىميا
 مف أىـ االجراءات التي تقو بيا الوالية في ىذا القطاع يبادر :قطاع الفالحة والري1.

 المجمس الشعبي الوالئي ويضع حيز التنفيذ كؿ عمؿ في مجاؿ حماية وتوسيع وترقية
 والتجييز الريفي، ويشجع أعماؿ الوقاية مف الكوارث واآلفاتاألراضي الفبلحية والتييئة 

 .الطبيعية
 :وفي ىذا المجاؿ تقـو الوالية :قطاع التجهيزات التربوية والثقافية2.
إنجاز مؤسسات التعميـ المتوسط والثانوي والميني وتتكفؿ بصيانتيا والمحافظة عمييا 

 .حسابيا نية غير الممركزة لمدولة المسجمة فيوكذا تجديد تجييزاتيا المدرسية عمى حساب الميزا
المساىمة في برامج ترقية التشغيؿ بالتشاور مع البمديات والمتعامميف االقتصادييف وال 

 .سيما تجاه الشباب أو المناطؽ المراد ترقيتيا

                                                           
1
 12والمتعمؽ بالوالية ، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد ،87الى المادة 84مف المادة 12-07، 2012 /21/02القانوف رقـ  
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يتولى المجمس الشعبي الوالئي في ظؿ احتراـ المعايير الوطنية في مجاؿ الصحة 
 تجييزات الصحة التي تتجاوز إمكانيات البمديات ويسير عمى تطبيؽ العمومية إنجاز

 .تدابير الوقاية الصحية
يساىـ المجمس الشعبي الوالئي، باالتصاؿ مع البمديات، في تنفيذ كؿ األعماؿ المتعمقة 

 .بمخطط تنظيـ اإلسعافات والكوارث واآلفات الطبيعية والوقاية مف األوبئة ومكافحتيا
 المجمس الشعبي الوالئي بالتنسيؽ مع البمدية في كؿ نشاط اجتماعي ييدؼ إلىيساىـ 

 ضماف تنفيذ البرنامج الوطني لمتحكـ في النمو الديمغرافي، حماية األـ والطفؿ، مساعدة
 .المسنيف

توضحو  لموالية دور ميـ في ىذا القطاع الحيوي وىذا ما :قطاع اليياكؿ االقتصادية والسكف.3
الشعبي الوالئي  بأنو": يمكف لممجمس2012مف قانوف الوالية لسنة 101و 100 نص المادتيف

 ."أف يساىـ في انجاز برنامج السكف
 كما يساىـ المجمس بالتنسيؽ مع البمديات والمصالح التقنية في وضع برامج لمقضاء عمى- 

 1السكف اليش وغير الصحي ومحاربتو
 الطرؽ والمسالؾ الوالئية وصيانتيا والحفاظالمبادرة باألعماؿ المرتبطة بأشغاؿ تييئة 

 .عمييا
عادة تصنيؼ الطرؽ والمسالؾ الوالئية حسب الشروط المحددة في التنظيـ  تصنيؼ وا 

 .المعموؿ بو
 القياـ بكؿ عمؿ يرمي إلى تشجيع التنمية الريفية في مجاؿ الكيرباء وفؾ العزلة

 
 
 
 

                                                           
1
 . 236ص2012لمنشر والتوزيع، ،عمار بوضياؼ ، شرح قانوف البمدية، الجزائر: جسور  
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 :خالصة
لقد تـ التطرؽ في ىذا الفصؿ الى المجتمع المدني و آلياتو في تفعيؿ مبدأ المشاركة، فالمجتمع 
المدني لـ يعرؼ رواجا اال بعد إقرار التعددية السياسية في الثمانينات،لكف في الوقت الراىف 
 فنجد أف الدساتير الجزائرية وسعت مف ميامو، بحيث أصبح فعاؿ في تحقيؽ التنمية المحمية

 الديمقراطية التشاركية في الجزائر، كما استخمصنا أف المجتمع المدني في الجزائر يعاني مف 
 :عدة معوقات تحد مف فعاليتو واستقبلليتو ومف ىنا نستنتج

مف  رغـ الجيود المبذوؿ مف أجؿ تجاوز مختمؼ العراقيؿ التي تواجو المجتمع المدني، وذلؾ-
وؿ الى حوكمة محمية قائمة بذاتيا في الجزائر اال انيا ال خبلؿ الحموؿ المقترحة مف اجؿ الوص

إف تنظيمات المجتمع المدني لـ تصؿ بعد الى تحقيؽ  القوؿيمكف و .تزاؿ الى يومنا ىذا
 مف خبلؿ صعوبة تطبيؽ مبادئيا عمى أرض الواقع الحوكمة المحمية وذلؾ
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التنموي في العديد عرؼ المجتمع المدني في اآلونة األخيرة تطورا ممحوظا وتصاعدا في الدور 
مف البمداف المتقدمة والنامية، وقد ارتبط ىذا التطور بالعديد مف التغييرات والتحوالت وىي 
التطورات التي اعتبر معيا المجتمع المدني المستفيد األكبر، وتجمت ىذه االستفادة في التنامي 

نشاطاتو، وقد تـ  الكبير في عدد تنظيمات المجتمع المدني، إضافة الى التنوع في مجاالت
التأكيد عمى أىمية الدور التنموي لممجتمع المدني في العديد مف المؤتمرات والندوات العالمية 
التي عقدتيا منظمة األمـ المتحدة بحث أصبح المجتمع المدني أحد الركائز األساسية في البناء 

عالـ، وكشريؾ أساسي التنموي وعنصرا فاعبل في تحقيؽ الديمقراطية التشاركية في كؿ دوؿ ال
رساء الحكامة التشاركية  .في البناء التنموي وا 

لقد أصبحت الحوكمة المحمية تحظى بإىتماـ كبير مف الخبراء والباحثيف عمى جميع المستويات 
لما تتمتع بو مف مكانة عممية كإطار فكري مف شأنو العماؿ عمى تحقيؽ األىداؼ المراد 

واختبلؼ تعاريؼ مصطمح الحوكمة المحمية يعود الى اختبلؼ  تحقيقيا لمنيوض بالتنمية، فتعدد
العوامؿ والظروؼ بيف الدوؿ المتقدمة والدوؿ النامية، فنجد مف ناحية البنؾ الدولي ارتكز عمى 

االستراتيجية، ومف ىنا يبرز دور تنظيمات المجتمع المدني في  المساءلة والشفافية والرؤية
والكفاءة والفعالية والديمقراطية التشاركية كحمقات ميمة مف اجؿ تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة 

تقدـ النواحي السياسية والتنموية، ويعتبر دور المجتمع المدني دور فعاؿ في تجسيد كؿ مبادئ 
الحوكمة المحمية عمى أرض الواقع ىذا مف جية، أما مف الناحية التنموية فإف دورىا يبرز 

النمو عبر العمؿ الميداني فضبل عف دورىا في الرقابة والمحاسبة أساسا كقوة ميمة تدفع وتيرة 
 .وحتى المساءلة إف توفرت البيئة لذلؾ

وقد اتضح مما سبؽ عرضو أف المجتمع المدني الجزائري قد بدأ يخوض عدد مف التجارب التي 
بلح قد تؤىمو لمقياـ بأدوار متقدمة في مجاؿ تكريس مبادئ الحوكمة المحمية،والتمسؾ باإلص

وتحقيؽ الديمقراطية لكف الضعؼ البنيوي الذي يعاني منو نتيجة عوامؿ عمى متداخمة ال يزاؿ 
نورد في نياية ىذه الدراسة مجموعة مف االقتراحات التي قد  عميويحوؿ دوف تحقيؽ ذلؾ، وبناء 
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تساعد عمى تفعيؿ دور تنظيمات المجتمع المدني في تكريس مبادئ الحوكمة المحمية في 
 :الجزائر، ونظرا لتداخؿ آليات التفعيؿ والتوصيات نمخصيا فيما يمي

 .ضرورة تفعيؿ اإلطار القانوني والتشريعي المنظـ لممجتمع المدني-
 التعديبلت الدستورية التي استحدثت مفيوـ الديمقراطية التشاركية لـ ترافقيا استراتيجيات- 

ؿ مفيوـ الديمقراطية التشاركية ميـ مف حيث تترجـ المبدأ الدستوري عمى الواقع، حيث ال ي از 
التطبيقات عمى أرض الواقع ومدى حدود المجتمع المدني في ممارستيا تعديؿ خطة لتطوير 
تنظيمات المجتمع المدني تبرز دور في تجسيد مبادئ الحوكمة المحمية خاصة مبدأ المشاركة 

 .والمساءلة والشفافية
 ريادي بيف المجتمع المدني والحكومة مما يؤدي تطوير نموذج شراكة أو إقامة مشروع-

 .لتقوية دورىا خاصة في التنفيذ
 انشاء صندوؽ تمويؿ عمى شكؿ وقفية لتمويؿ نشاطات المجتمع المدني ضمف أسس-

 .ومعايير معينة
 إضفاء الشفافية في التعامؿ مع المواطنيف وذلؾ بتبسيط اإلجراءات اإلدارية والرد عمى-

 .دموف بياالشكاوي التي يتق
 ضرورة توفر الدعـ السياسي، فنجاح تطبيؽ الحوكمة المحمية في الجزائر يتطمب ضرورة-

 دعـ القيادة السياسية العميا في الدولة لو، ويشترط في ذلؾ ارتكازىا عمى مفاىيـ واضحة
 تريد الدولة اتباعيا بدال مف اف تكوف مجرد حموؿ ترقيعية مؤقتة ألزماتلمسياسات التي 

.عاجمة
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  مــلخص مذكرة الماستر 

 في  تجسيد اليات  الحوكمة تيدؼ ىذه الدراسة إلى معرفة مدى مساىمة المجتمع المدني 
المحمية في الجزائر مف خبلؿ استعراض اإلطار العاـ تطرؽ لواقع الحوكمة المحمية في 

ساليب اإلدارة الحديثة لما أالجزائر مف الناحية القانونية  فموضوع الحوكمة يعتبر أسموب مف 
ليا مف دور فعاؿ وميـ في تحقيؽ التنمية في شتى المجاالت وذلؾ مف خبلؿ االعتماد عمى 

والذ ي يتطمب مشاركة المواطنيف أو ممثمييا في حؿ  ية والمشاركة والمساءلة، مبدأ الشفاف
مشاكميـ وتطمعات ىـ كما أنو لمحوكما المحمية دور فعاؿ في تكريس الديمقراطية التشاركية  

 .لممواطنيف مف خبلؿ المشاركة الشعبية والتي تعد أىـ ركائز تجسيد التنمية المحمية
     /الحوكمة المحمية2/المجتمع المدني 1  الكممات المفتاحية:  

 

 

 

Abstract of The master thesis 

This study aims to know the extent of civil society’s contribution to the 

embodiment of local governance mechanisms in Algeria through a review of the 

general framework that touched on the reality of local governance in Algeria 

from a legal point of view. In various fields, by relying on the principle of 

transparency, participation and accountability, which requires the participation 

of citizens or their representatives in solving their problems and aspirations, and 

that local governments have an effective role in dedicating participatory 

democracy to citizens through popular participation, which is the most important 

pillars of embodying local development 

Keywords: 1/ civil society 2/ local governance 

 

 

 


