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 إهداء
 

اىدم ىذا العمؿ المتكاضع ك إلى كؿ مف ساىـ كساعدني في انجازه ك إلى كؿ أساتذتنا 
 األفاضؿ

الذيف أدعك ليـ بالنجاح الدائـ في ك إلى كؿ طمبة العمـ ك إلى جميع أحبائنا ك اصدقائي 
 .مشكارىـ الدراسي كحياتيـ المينية

لىإلى   . كؿ أفراد عائمتي كالدم كا 

لى كؿ المخمص  األمة. هذهمف أبناء  شيداءكال هدينالمجا ف كالشرفاء كيكا 
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 وتقدير شكر
 

السالـ عمى رسكؿ الحمد هلل رب العرش العظيـ الكاحد األحد الذم ليس لدينا سكاه كالصالة ك 

 نحمد اهلل ك نشكره عمى ىدايتنا إلى طريؽ العمـ ك المعرفة اهلل  ،

 العمؿ ىذا قبكلو عمى الحبيب" "بمية األستاذ المؤطر إلىالعرفاف  ك الشكر اما بعد اقدـ ك

 .عمؿ بأفضؿ لمقياـ الشديد كحرصو متابعتو ك

 يـأيدي عمى تتممذت الذيف كالكراـ كجميع أساتذتنا األفاضؿ

. المذكرة ىذه مناقشة عمى باإلشراؼ تفضمكا الذيف المجنة أعضاء األساتذة إلى أتقدـ كما

لى  .إنجازىا في ساعدني مف كؿ كا 
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ةـــــقدمـم  
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 مقدمة:

 مقدمة

في ظؿ التطكرات كالتحكالت السريعة الحاصمة في العالـ كظيكر العديد مف المشاكؿ 

مف خالليا أدرؾ صناع القرار في مختمؼ األنظمة السياسية إلى ضركرة المختمفة ، التي 

التكصؿ لحؿ تمؾ المشاكؿ التي تمس بشكؿ خاص المكاطنيف كاالستجابة لمطالبيـ لتحقيؽ 

 أىدافيـ ضمف برامج كخطط متكاممة كدراستيا في إطار ما يعرؼ بالسياسة العامة.  

اجات أفراد المجتمع ، ك أكثر تجسيدا ك التي أصبحت أكثر تعبيرا عف مصالح ك احتي

غير ك لمحصمة التفاعؿ ك التمازج القائـ بيف النشاطات المختمفة لمفكاعؿ الرسمية منيا  

الرسمية كتمعب دكرا بالغ األىمية في تشكيؿ الحاضر ككضع األسس األكلى لممستقبؿ 

مة مف خالؿ لمنيكض بالدكلة ك تنميتيا في كؿ المجاالت ك النكاحي اف السياسة العا

مفيكميا ليست بعممية سيمة، بؿ ىي عمى درجة مف الحساسية كالتعقيد التي بدكرىا تؤثر 

عمى النظاـ السياسي ككؿ ك عمى المجتمع خاصة كنظرا لتشعب مكضكع السياسة العامة 

كفكاعؿ الصنع رسمية كانت أك غير رسمية فاف التركيز سيككف عمى دراسة حالة الجزائر 

المؤسسات الرسمية في رسـ كتقكيـ السياسة العامة باعتبارىا أم السمطة  مف خالؿ دراسة

التنفيذية، التشريعية، القضائية إضافة الى الجياز اإلدارم  فيـ األساسيكف في ىذه العممية  

يمثمكف المراكز العميا في الدكلة كىـ يتمتعكف بصالحيات كاسعة جدا التي تمنحيـ حؽ 

السياسي الجزائرم كما تمعبو مف دكر في الرسـ كالتنفيذ كالتقييـ التصرؼ الكاسع في النظاـ 

 كالرقابة كلتحقيؽ المصمحة الخاصة كالعامة .
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 مقدمة:

 أهمية الموضوع

كطبيعتيا كدكرىا  تكمف أىمية ىذه الدراسة في معرفة أىـ الفكاعؿ الرسمية في الجزائر

 في تقكيـ كصنع السياسة العامة.

 أسباب اختيار الموضوع

 ألسباب الذاتية:ا

تكمف في الرغبة الشخصية في دراسة ىذا المكضكع لمتعرؼ عميو أكثر باإلضافة إلى 

الرغبة الممحة في معرفة ما يجكؿ داخؿ النظاـ السياسي الجزائرم كمف ىي المؤسسة التي 

 تمتمؾ القكة كالسمطة في التحكـ في صنع السياسة العامة.

 األسباب الموضوعية: 

تناكؿ ىذا المكضكع لككنو نقاش الساعة كيشغؿ باؿ الفاعميف السياسييف نقـك بدراسة ك 

 . 2008كالمعدؿ في   1996خاصة بعد تعديؿ الدستكر

بخصكص اإلصالحات العميقة  2011أفريؿ  15ككذلؾ بعد خطاب رئيس الجميكرية في 

 كالتي اعمف عف مباشرتيا.

 :اهداف الدراسة

لفكاعؿ الرسمية المحركة لمحياة السياسية تيدؼ الدراسة إلى معرفة أىـ ك أبرز ا

كالمتدخمة في صنع السياسة العامة ك ما مدل قكتيا كتأثيرىا في الجزائر باإلضافة إلى 

محاكلة تحديد حجـ التطابؽ أك التبايف القائـ بيف الصالحيات ك األدكار كاإلنجازات المحققة 

 لذم تمعبو المؤسسات الرسمية مف طرؼ كؿ فاعؿ مف ىذه الفكاعؿ تحديد الدكر المحكرم ا
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 مقدمة:

في عممية تقكيـ السياسة العامة في الجزائر معرفة مدل تأثير المؤسسات رسمية في تكجيو 

السياسات العامة عبر مراحميا خاصة كاف  مثؿ ىذا المكضكع مف القضايا الحديثة التي 

 .تتميز بالتشابؾ كالتعقيد كالتفاعؿ كالتي تستدعي الدراسة كالتحميؿ

 الدراسات السابقة:

إف بناء ىذه الدراسة جاء بعد االطالع عمى دراسات سابقة أكلت اىتماما كبيرا 

لمكضكع السياسة العامة كالفكاعؿ المؤثرة فييا ألنو ال يمكف ألم معرفة عممية أف تتكاصؿ 

 .كتتطكر دكف قطيعة أك تكاصؿ في الفكر، كمف بيف ىذه األفكار كالدراسات نذكر

سكف في كتابو صنع السياسات العامة، المترجـ مف طرؼ األستاذ عامر جيمس أندر -1

نما حكصمة  الكبيسي، كبيف فيو أف السياسة العامة لـ تعد مجرد خطط إرشادية آنية، كا 

كذلؾ  لمجمكعة مف القكل الفاعمة في النظاـ السياسي سكاء كانت رسمية أك غير رسمية،

 عبر جميع مراحؿ السياسة العامة.

 :التالي في تتمثؿ أساسية استنتاجات إلى األخير في المفكر كصؿت لقد ك

 تخضع ثـ ، تقكيميا ثـ ، تنفيذىا عممية تبدأ حتى تعمف ك تقر إف ما العامة السياسة-

 .أخرل سياسة محميا لتحؿ التغير أك لمتعديؿ

 جياتال لتعدد معقدة ك صعبة تككف الحزبية التعددية ذات النظـ في العامة السياسة صنع -

 السياسة محتكل في تأثيرىا ليا يككف أخرل عكامؿ تدخؿ جانب إلى الصنع ىذا في المشاركة

 مخرجاتيا. ك
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 مقدمة:

في كتابو السياسة العامة منظكر كمي في البنية كالتحميؿ  :فهمي خميفة الفهداوي  -2

لبنيكية ،كالذم قدـ فيو اإلطار المفاىيمي كنظريات كأنماط السياسة العامة ،كتركيزاتيا ا

.كاالىـ في ىذا المؤلؼ ىك تشخيص ابرز القكل الفاعمة في صنع السياسة العامة ،الرسمية 

براز دكر القكل الفاعمة غير الرسمية في صنع كتنفيذ كتقكيـ السياسة  منيا كغير الرسمية ،كا 

 كقد استنتج. العامة.

 .ككجكدىا انشاطي ك فعميا عف التعبير في الحككمة طريؽ ىي العامة السياسة أف  -

 تنصب عممياتيا دكافع كأف المجتمعي ك البيئي تفاعميا في يكمف العامة السياسة قكاـ كأف -

 . داخميا في تنصب مما بأكثر خارجيا في

مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجيستير في العمـك السياسية بعنكاف دكر : ابتسام قرقاح  -3

جزائر كالتي أبرزت فييا مفيـك السياسة الفكاعؿ غير الرسمية في صنع السياسة العامة في ال

العامة كمراحؿ صنعيا كتقكيميا مف خالؿ تطرقيا ألىـ الفكاعؿ غير الرسمية المرتبطة 

 بصنع السياسة العامة في الجزائر.

 كقد استنتجت: 

 السياسة صنع عمى لمتأثير تسعى الخاص، كالقطاع المدني المجتمع مف كؿ مؤسسات أف -

 الحككمة. مع كالتعاكف المشاركة خالؿ فم الجزائر، في العامة

 تنظيماتو، معظـ أصبحت بعدما خاصة كتأثيرا، فعالية أقؿ دكره فإف المدني المجتمع أما -

 الحككمة. كسياسة منطؽ كفؽ تسير
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 مقدمة:

عمى  كليس الصراع عمى قائـ الجزائر في الرسمية كغير الرسمية الفكاعؿ بيف التفاعؿ إف  -

 كالمساكمة. التفاكض

 غير الرسمية الفكاعؿ مشاركة مف كافي قدر كجكد دكف ديمقراطي سياسي لنظاـ كجكد ال  -

 العامة. السياسة صنع في

المرتبطة بالسياسة العامة ك الفكاعؿ نستنج انيا كانت تطرقنا لمدراسات السابقة كمف خالؿ 

مة كعمى اىـ فييا أما دراسة التي قمت بيا فكانت تركز عمى السياسة العاالسياسية المؤثرة 

 الفاعمييف الرسمييف الصانعيف ليا كدراسة حالة الجزائر بصفة خاصة.

 إشكالية الدراسة: 

 إلى أم مدل تساىـ الفكاعؿ الرسمية في صنع السياسة العامة في الجزائر ؟

 كينبثؽ عف ىذه اإلشكالية مجمكعة مف التساؤالت الفرعية ىي كاآلتي

 الفكاعؿ السياسية في تقكيميا ؟فيما يتمثؿ مفيـك السياسة العامة ك  -1
 كيؼ تساىـ الفكاعؿ الرسمية في تقكيـ السياسة العامة في الجزائر ؟  -2

ما ىك حجـ قكة ك كزف الفكاعؿ السياسية في النظاـ السياسي الجزائرم بعد التحكؿ -3
  الديمقراطي؟

ينيما مف ىؿ فعال العالقة بيف غرفتي البرلماف قائمة عمى التعاكف أـ أف طبيعة العالقة ب-4
 نكع آخر؟

إلى أم مدل يككف تدخؿ الفكاعؿ الرسمية في رسـ السياسة العامة بناء عمى الصالحيات -5
 الدستكرية التي تخكليا الحؽ في ذلؾ؟

 الفرضيات:
 .السياسة العامة عممية معقدة كمتداخمة تتطمب الكفاءات العالية لرسميا -1
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 مقدمة:

 
كمما اتجو النظر إلى السياسة العامة في  كمما ازدادت قكة تأثير الفكاعؿ السياسية،  -2

 الجزائر عمى انيا عممية تجسد محصمة التفاعؿ القائـ بيف الفكاعؿ.
 في الرسمية الفكاعؿ تأثير زاد كمما ديمقراطية، أكثر الجزائرم السياسي النظاـ كاف كمما -3

 .العامة السياسة صنع
 في العامة السياسة إلى نظرال اتجو كمما السياسية، الفكاعؿ تأثير قكة ازدادت كمما -4

 .السياسية الفكاعؿ مختمؼ  بيف القائـ التفاعؿ محصمة تجسد عممية انيا عمى الجزائر
 السمطة مقابؿ مكانتيا تعزيز في ساىمت الدستكرم بالتعديؿ التنفيذية السمطة مبادرة -5

 .التشريعية
 .الجزائر يف العامة السياسة كتقكيـ رسـ في كرئيسي أساسي دكر الرسمية لمفكاعؿ -6

 :مناهج ومقتربات الدراسة

: تـ االعتماد عمى ىذا المنيج مف خالؿ معرفة المراحؿ التاريخية المنهج التاريخي-1

كمختمؼ األحداث كالتطكرات التي مرت بيا الفكاعؿ السياسية ،  لتطكر السياسة العامة،

 تكضيح دكرىا في صنع ك تقكيـ السياسة العامة .ك 

: قد تـ استخدامو في ىذه الدراسة لغرض الحصكؿ عمى أىـ منهج دراسة الحالة  -2

المعمكمات ك الحقائؽ المتعمقة بالظركؼ المحيطة بعممية صنع السياسة العامة في الجزائر ك 

معرفة العكامؿ المتشابكة، ك التي يمكف االرتكاز عمييا لكصؼ ك تفسير العممية السياسية 

ؼ الفكاعؿ  أما المقتربات التي تـ االستعانة بيا التي تنشأ بفعؿ التفاعؿ القائـ بيف مختم

 تتمثؿ في :
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 مقدمة:

استخدـ ىذا المقترب مف خالؿ الرجكع إلى النصكص القانكنية   القانوني : المقترب

الدستكرية المتعمقة بالفكاعؿ السياسية مف ضمنيا البرلماف ك المحددة لدكرىا، ك كظائفيا ك 

كليات فييا  بيدؼ معرفة مدل التطابؽ بيف التصرؼ ،كاختصاصاىا، ك أيضا ترتيب المسؤ 

 ك اإلجراء الصادر عف الفاعؿ ك القاعدة القانكنية.

: ينظر ىذا المقترب لمسياسة العامة عمى أنيا نتاج المؤسسات التي  المقترب المؤسساتي
تستطيع أف تؤثر بشكؿ كبير في العممية السياسية، ك لقد تـ االعتماد عميو في دراستنا 

فكاعؿ باعتبارىا مؤسسات أيضا. ك اليدؼ مف ذلؾ ىك معرفة تككينيا ك مراحؿ تطكرىا، ك لم
كسائؿ عمميا، ك التنظيـ الداخمي ليا، ك تكزيع األدكار فييا. ك يكمف الغرض األساسي مف 
كراء ذلؾ في اكتساب قدرة عمى تحديد فاعميتيا، ك قكة تأثيرىا، ك طبيعة التفاعالت القائمة 

 بينيا.
يعتبر ىذا المدخؿ أف عممية صنع السياسة العامة عبارة مف نتاج األقمية  رب النخبة :قتم

 .النخبكية التي تسيطر عمى عممية صنع السياسة العامة

 صعوبات الدراسة :

 تتمثؿ ىذه الصعكبات التي كاجيتنا في إعداد ىذا المكضكع كالتالي:

 الميدانية مف مراكز صنع القرار صعكبة الحصكؿ عمى المعمكمات اإلحصائية كالتقارير -

 .كقمتيا

 :تقسيمات الدراسة

 لمعالجة اإلشكالية المطركحة تـ تصميـ الخطة التالية: 
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 مقدمة:

الفصؿ األكؿ يتعمؽ باإلطار المفاىيمي لدراسة السياسة العامة حيث اعتمدنا عمى فصميف ف

 :كينقسـ إلى ثالث مباحث

ـ عناصرىا أما المبحث الثاني: فيكضح عممية صنع المبحث األكؿ جاء فيو نشأة العامة كاى

كمراحؿ كمستكيات السياسة العامة أما المبحث الثالث: فيبيف أىـ الفكاعؿ الصانعة السياسة 

 العامة.

الفصؿ الثاني فيعرض أىـ الفكاعؿ الجزائرية الرسمية ك دكرىا في العممية اما  

اسة إلى كؿ مف السمطة التنفيذية،  السياسية كيضـ ثالث مباحث ك تـ التطرؽ فيو بالدر 

السمطة التشريعية، ك السمطة القضائية ، ك الجياز اإلدارم باعتبارىا فكاعؿ رسمية ،  ك 

 الغاية مف ىذه الدراسة ىك إبراز طرؽ ك آليات تدخميا في العممية السياسية.ك 
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 األول الفصل

اإلطار المفاهيمي للسياسة  

 العامة
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 اإلطار المفاهيمي لمسياسة العامة                                          الفصل األول:

لقد أدركت الحككمات أنيا بحاجة ماسة إلى دعـ كمساندة شعكبيا كخاصة لما تتخذه 

مف قرارات كمختمؼ األعماؿ كتسعى جاىدة إلى مشاكميـ المتعددة منيا كاليكمية كىذا عف 

"السياسات العامة" فيي  تقكـ بيا كالتي يطمؽ عمييا اسـ طريؽ مجمكعة مف البرامج التي

ليذا تحتـ االىتماـ بصياغتيا عف  دكف استثناء  تتميز بشمكلية نتائجيا لكافة شرائح المجتمع

طريؽ اتخاذ قرارات صارمة كمدركسة جيدا قصد تجنب الكقكع في الخطأ كلتحقيؽ فرص 

 نجاحيا أصبح صنع القرار يتطمب الدقة كالحذر مف متخذيو.

 ة العامة مقاربة مفاهيميةالمبحث األول: السياس

يعتبر مفيـك السياسة العامة قديـ بقدـ الحضارات كالمجتمعات كتعددت تعاريفو بتعدد الزكايا  

كالرؤل التي  ينظر منيا الدارسكف، كلما كانت عمى ارتباط كثيؽ بحياة المجتمع كالناس فيي 

 (1)بالضركرة عمى عالقة كطيدة بممثمييـ.

 ور مفهوم السياسة المطمب األول: نشأة وتط

 الفرع األول: نشأة وتطور مفهوم السياسة العامة بالمنظور القديم

عرؼ الفراعنة أسمى أشكاؿ التطكر اإلدارم كالتنظيـ الحككمي بصكرة منسقة كدرجة عالية  -

مف الكفاءة في النظر بالشؤكف العامة مف خالؿ " األراضي الشرع كالمظالـ...الخ، ك كذلؾ 

 (2)كف الحكـ ك السمطة.كؿ ما يتعمؽ بشؤ 
 

                                                           
1

احّذ ط١ٌٍت، دٚس اٌّؼٍِٛبد فٟ سعُ اٌغ١بعبد اٌؼبِخ فٟ اٌجضائش، دساعخ حبٌخ اٌّجٍظ اٌٛطٓ االلزظبدٞ  -

ٌُ اٌغ١بٌعٟ ٚاإلداسٞ، جبِؼخ ٠ ًٌ شٙبدح ِبجغز١ش فٟ اٌزٕظ١ ٛعف ثٓ خذح، و١ٍخ  اٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ ٚاالجزّبػٟ ،ًِزوشح ١ٌٕ

 . 18ص 2006.2007ٚاإلػالَ،
2

، ِظطفٝ أحّذ - ٌٓ  اٌغ١بع١خ، ٌٍذساعبد اٌؼٍّٟ اٌّشوض إٌبشش: األسدْ  اٌؼبِخ، اٌغ١بعبد رح١ًٍ إٌٝ ِذخً اٌحغ١

 .58، ص2002 اٌطجؼخ
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 اإلطار المفاهيمي لمسياسة العامة                                          الفصل األول:

كما بمغت الحضارة الصينية تقدما كبيرا في التنظيـ السياسي فيـ أكؿ مف اشتنرط المؤىالت  -

 يؼ: العممية لمتعييف في الكظائؼ الحككمية ك في ىذا الصدد يقكؿ عمي الشر 

'' تعتبر الحضارة الصينية القديمة أكؿ مف اشترط لمتعييف في الكظائؼ الحككمية الذم 

 (1)يراعي فيو التجارب العممية ك المؤىالت العممية.

 كعرؼ اإلغريؽ أشكاال مخػتمفة لمسياسات كاىتـ عممائيـ بذلؾ حيث يقكؿ أفالطكف: -

 (2)شباع الحاجات كتنظيـ الخدمات."كظيفة الدكلة في ىذا النظاـ ىي إيجاد أكفؽ الطرؽ إل

لقد أدل الطابع القانكني لمدكلة الركمانية كالتقسيـ الجغرافي ألقاليميا كطريقة صياغة   

الحكـ بيا، كعالقتيا باإلمبراطكر لنمكذج  عف الممارسة الكاقعية لمسياسة العامة آنذاؾ في 

تعاليـ يقكـ عمييا تدبير شؤكف  القركف الكسطى كانت الكنيسة كما تميمو لمحاكـ كالممكؾ مف

كقد جاء اإلسالـ ليعطي نيجا قكيا كاىتماما جديا بقضايا المجتمع في مجاؿ  ،المجتمعات

السياسة كالحكـ كفؽ ما أقره الكتاب كالسنة في الدكلة كالحككمة كالخالفة، حيث جاءت بأركع 

عدؿ كالمساكاة كاإلخاء كضع القيـ كالدعامات التي تقـك عمييا السياسة العامة المتمثمة في ال

الرجؿ المناسب في المكاف المناسب...الخ، كغيرىا مف القيـ كاإلسيامات في تطكير الفكر 

كيمكف ادراؾ ذلؾ في  اإلدارم كالسياسي كالعديد مف القكاعد العامة كالشكرل كالقيادة كالسمطة

 (3)فكر المدرسة العقالنية اإلسالمية لدل كتابات ابف رشد ك ابف سينا.

 

                                                           
1
 : ِشوض اٌذساعبد ٚ االعزثّبساد،اٌمب٘شح،فبطّخ اٌشثبثؼخ ، ػٍٟ اٌذ٠ٓ ٘الي ٚ )آخشْٚ(، رح١ًٍ اٌغ١بعخ اٌؼبِخ - 

 .13، ص  2004اإلداسح اٌؼبِخ، 
2

 .55، ص  2003داس اٌجبِؼخ اٌجذ٠ذ ،  :ِظطفٝ اثٛ ص٠ذ فّٟٙ ،حغ١ٓ ػثّبْ ، اإلداسح اٌؼبِخ ، االعىٕذس٠خ -
3-

 .18أحّذ ط١ٍت، اٌّشجغ اٌغبثك، ص  
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 اإلطار المفاهيمي لمسياسة العامة                                          الفصل األول:

 الفرع الثاني: السياسة العامة بالمنظور الحديث.

قبؿ القرف التاسع عشر كصمت الدراسات التقميدية في حقؿ السياسة العامة سيادتيا 

ظيكره في الكالية المتحدة األمريكية في  عرؼ تحميؿ السياسات العامة بداية 1830كفي سنة 

عيد االتفاؽ الجديد بدأت اكلى اعماؿ تحميؿ السياسات العامة أما البدايات األكاديمية فكانت 

بعنكاف: "  1951في دعكة ىاركلد الزكيؿ   ففي كتاب مشترؾ مع د. ليد نر صدر في عاـ 

اتجاىا كضحا في العمكـ عمـك صنع السياسة العامة"  اشار "الزكيؿ" إلى اف ىناؾ 

االجتماعية كلو كجياف، فاألكؿ يركز عمى عممية صنع السياسات كتنفيذىا كيستخدـ أساليب 

المعمكمات  عمـك  لالعمـك االجتماعية لتطكيرىا، أّما االتجاه الثاني فييتـ بتطكير محتك 

 (1).الحاسكب كتفسيرىا لصانع السياسات فيك يقع خارج نطاؽ العمـك االجتماعية

سنة مف دعكة الزكيؿ قاـ عالـ السياسة يكزؿ دكركر كبصكرة أكثر تفصيؿ  15بعد 

عمى اعتبار كتاباتو تمثؿ األساس الذم قاـ عميو االتجاه الكمي في تحميؿ السياسات كما 

 (2)كصى بإنشاء كظيفة جديدة تسمى محمؿ السياسات في الجياز الحككمي

سة السمككية ، كثكرة عممية في عالـ مع مطمع العصر الحديث كشيكع أفكار المدر 

المفاىيـ التقميدية كإدخاؿ مصطمحات جديدة في تناكؿ الظكاىر السياسّية كاالجتماعية مثؿ:" 

القرار ككضعت عدة اقتنراحات كمناىج في سبيؿ إحالؿ الحركّية  -النظـ -السمكؾ -النسؽ

 (3) .في تحميؿ السياسة العاـ

                                                           
1-

Daniel Kubler et Jaque de Maillard, Analyser les politiques publiques , Grenoble, press 

universitaire de Grenoble, 2009, p23
 

2-
، ِشجغ عبثك، ص  ٌٓ  . 62-61 ص احّذ ِظطفٝ اٌحغ

3- 
 .19أحّذ ط١ٍت، اٌّشجغ اٌغبثك، ص 
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 اإلطار المفاهيمي لمسياسة العامة                                          الفصل األول:

تطّكرت أدكات البحث العممي في الدراسات السياسّية كاالعتماد عمى الجكانب الكمّية، 

كتفعيؿ االستبياف كاإلحصاء كتطّكر دراسات مفيكـ المجاؿ العاـ تفاعؿ كنشاط منظكمة 

امة كأصبحت مكاضيع : كالتربية، المرأة، المدخالت كالمخرجات، اتسعت قضايا السياسة الع

الكارث، البيئة" بعدما كاف ينظر إلييا كقضايا خاصة كما تزايد عامؿ الفكاعؿ المتدخمة في 

كضع السياسة العامة كتنفيذىا ما أدل إلى ظيكر مفيـك الشبكة السياسية في ظؿ تحكؿ 

شركات المتعددة الجنسيات مفيكـ السيادة في عصر العكلمة كتعاظـ دكر شبكات االتصاؿ كال

كالمنظمات غير الحككمية كبفعؿ ىذا التطكر لـ يتمكف الدارسكف كالمفكركف مف كضع 

 (1)تعريؼ كاحد كمكحد ليا. 

  المطمب الثاني: تعريف السياسة العامة

 : لغة - أ

 .: ىي كممة مركبة مف السياسة كالعامةالسياسة العامة

كالية شؤكف الرعية كتدبير أمكرىا ككرد في لساف أما مف الناحية الّمغكية: السياسة تعني 

 .الرياسة، يقاؿ ساسيـ إذا رأسيـ -العرب: سّكس

  - كيقاؿ أيضا سكسكه كأساسكه إذا رأسكه

كجاء أيضا في القامكس: سست الرعية بمعنى أمرتيا كنييتيا كتعني السياسة: القياـ عمى 

 .الشيء بما يصمحو

 
                                                           

ػالٚح اٌجٕذٞ، دٚس اٌجشٌّبْ فٟ سعُ اٌغ١بعخ اٌؼبِخ فٟ اٌجضائش، ِزوشح ١ًٌٕ شٙبدح اٌّبعزش، رخظض: رٕظ١ّبد  -1

 .12، ص  2013ٚسلٍخ،  -ِشثبح  إداس٠خ، جبِؼخ لبطذٞع١بع١خ ٚ
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 اإلطار المفاهيمي لمسياسة العامة                                          الفصل األول:

أما العامة فيي: مف عمـّ كالمجاؿ ىنا يككف عاما أم يشمؿ عامة الناس فعند الدمج بيف 

  (1)ىاتيف الكممتيف السياسة كالعامة تعني القياـ عمى شؤكف الناس.

 :اصطالحا -ب
صطمحات األخرل، كىذا راجع تتعدد تعريفات ىذا المصطمح شأنو شأف غيره مف الم

إلى تبايف اآلراء ككجيات النظر لدل عمماء السياسة كخاصة منيـ المختصيف في ىذا 
التخصص حكؿ النقاط كالركائز األساسية التي ينطمقكف منيا كىنا يمكف ذكر بعض 

 :التعاريؼ كاآلتي
السياسة العامة حسب مكظؼ بريطاني ساـ: ىي عبارة عف برنامج أك حزمة مف  -1

 (2)اإلجراءات كاحدة أك  تختص بيا مجمكعة مف السمطات العامة أك الحككمية. 
السياسة العامة ىي برنامج عمؿ ىادؼ يعقبو أداء فردم أك جماعي في التصدم لمشكمة  -2

 .أك مكاجية قضية معينة أك مكضكع
 كمة أما تكماس دام قد ـّ تعريفا يقكؿ فيو سياسة العامة ىي ما تفعمو كما ال تفعمو الحك -3
كيذىب ريتشارد ىكفير برت عمى السياسة العامة ىي مجمكعة قرارات يتخذىا فاعمكف  -4

  (3)غرض معيف. معركفكف لتحقيؽ
اما مكلر فقد عرؼ السياسة العامة عمى انيا تأخذ شكؿ برنامج خاص كمحدد تقـك بكضعو  -5

  السمطات الحككمية .
 
 
 

                                                           

1-Daniel Kubler et Jaque de Maillard, op cite , p 02. 

، 2، 1اٌخضسجٟ ثبِش وبًِ ِحّذ، إٌظُ اٌغ١بع١خ ٚاٌغ١بعخ اٌؼبِخ: دساعخ ِؼبطشح فٟ إعزشار١ج١خ إداسح اٌغٍطخ، ط  -2

 .27 - 28صص ،  2004ػّبْ: داس ِجذالٚٞ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ، . 

ِؼٛ ص٠ٓ اٌؼبثذ٠ٓ، اٌّؼٍِٛبد وآ١ٌخ ٌشعُ اٌغ١بعبد اٌؼبِخ فٟ اٌجضائش، ِزوشح ِمذِخ ١ًٌٕ شٙبدح اٌّبجغز١ش فٟ  -3

ثبرٕخ،  -اٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ ٚاٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ،  رخظض: اٌغ١بعبد اٌؼبِخ ٚاٌحىِٛبد اٌّمبسٔخ، جبِؼخ اٌحبج ٌخضش 

 .57، ص  2009
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 اإلطار المفاهيمي لمسياسة العامة                                          الفصل األول:

أما بربارة مكميناف تعرؼ السياسة العامة بانيا  النشاطات كالتكجيات الناجمة عف  -6

لممطالب المكجية مف قبؿ النظاـ االجتماعي إلى النظاـ  العمميات الحككمية، استجابة

   .السياسي

 أفكار خاصة في البداية السياسة العامة كفقا لمفيـك بسيكني إبراىيـ حمادة ماىي اال -7

األفراد في ىذه األفكار تصبح مقترحات كعندما تتبنى السمطات  كعندما يشترؾ عدد كبير مف

  (1).الحككمية ىذه المقترحات تصبح سياسة عامة

كالسياسة العامة ىي خطط أك برامج أك أىداؼ عامة أك كؿ ىذه معا، يظير فييا 

اؾ تعريؼ ''فيمي خميفة الفيداكم'' عف السياسة العامة اتجاه العمؿ الحككمي لفترة زمنية كىن

بقكلو ''ىي تمؾ المنظكمة الفاعمة )المستقمة كالمتغيرة كالمتكيفة كالتابعة(التي تتفاعؿ مع 

محيطيا كالمتغيرات ذات العالقة مف خالؿ استجابتيا الحيكية، )فكرا كفعال( بالشكؿ الذم 

المنعكسة في البيئة االجتماعية  سمطاتيايعبر عف نشاط مؤسسات الحككمة الرسمية ك 

المحيطة بيا بمختمؼ مجاالتيا عبر األىداؼ كالبرامج كالسمككيات المنتظمة، في حؿ 

القضايا كمكاجية المشكالت القائمة المستقبمية، كالتحسب لكؿ ما ينعكس عنيا، كتحديد 

 نطمقات نظامية ىامة ألغراض الكسائؿ كالمكارد البشرية كالفنية كالمعنكية الالزمة  كبيئتيا، كم

التنفيذ كالممارسة التطبيقية، كمتابعتيا كرقابتيا كتطكرييا كتقكيميا، لما يجسـ أك يجسد 

  (1)تحقيقا مممكسا لممصمحة العامة المشتركة، المطمكبة في المجتمع'' 

                                                           

، ِزوشح ١ًٌٕ  2007-1997اة اٌغ١بع١خ فٟ سعُ اٌغ١بعخ اٌؼبِخ :دساعخ حبٌخ اٌجضائش ِٓ غبسٚ حغ١جخ، دٚس األحض -1

شٙبدح اٌّبجغز١ش فٟ اٌؼٍَٛ  اٌغ١بع١خ ٚاٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ، رخظض: رٕظ١ّبد ع١بع١خ ٚػاللبد د١ٌٚخ، جبِؼخ ٌِٛٛد 

                                         108،  ص 2012ِؼّشٞ ر١ضٞ ٚص ٚ، 
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 العامةاإلطار المفاهيمي لمسياسة                                           الفصل األول:

كالسياسة العامة ىي خطط أك برامج أك أىداؼ عامة أك كؿ ىذه معا، يظير فييا 

اتجاه العمؿ الحككمي لفترة زمنية مستقبمية، بحيث يككف ليا المساندة السياسية، ىذا يعني أف 

الدكلة، كالمسؤكؿ عف التكجيو ىك  السياسة العامة ىي التكجيو السمطكم أك القيرم لمكارد 

جممة النكايا كاألفعاؿ كالتدخالت كالبرامج كالتشريعات كتعبئة :اكتعرؼ أيضا بانيالحككمة 

  (2)كتخصيص المكارد فيما يتصؿ بقضية أك مجاؿ معيف 

 :كمف التعريفات السابقة كالمختمفة يمكف استنتاج تعريفا عاما كشامال

مؤثرة في السياسة العامة ىي محصمة التجاذبات كالتفاعالت بيف القكل الفاعمة كال

الرسمية، الداخمية منيا كالخارجية. كىي مجمكع  صنعيا، سكاء الرسمية منيا أك غير

التطمعات كالرغبات المعمنة كالمضمرة، كالتي تترجـ في صكرة برنامج عمؿ، كخطط كمشاريع 

كنشاطات، أك قكانيف كلكائح كقرارات كأحكاـ قضائية، كالتي ترتكز عمى قيـ كمبادئ محددة 

عمؿ بيا، كالكاشفة لألىداؼ كاالختيارات اآلنية كالمستقبمية المرجك لألطر الفكرية أثناء ال

تحقيقيا، في ظؿ تخصيص المكارد كالييئات كاإلجراءات بيا كالمناىج الكاجب االلتزاـ 

  ». (3) الشرعية كالفعالة الالزمة لذلؾ

 

 
                                                                                                                                                                                     

ِزوشح ١ًٌٕ  1989- 2009اثزغبَ لشلبح، دٚس اٌفٛاػً اٌشع١ّخ غ١ش اٌشع١ّخ فٟ طٕغ اٌغ١بعخ اٌؼبِخ فٟ اٌجضائش   -1

ثبرٕخ   -شٙبدح اٌّبجغز١ش فٟ اٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ، رخظض : اٌغ١بعبد اٌؼبِخ ٚاٌحىِٛبد اٌّمبسٔخ، جبِؼخ اٌحبج ٌخضش

 .21، ص 2011 -2010

 .15-14ص ص ،  2003، ػّبْ : داس أعبِخ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ، 1بعخ اٌؼبِخ، ط ٚطبي ٔج١ت اٌؼضاٚٞ، ِجبدئ اٌغ١ -2

 . 2، ص  1997د٠ٛاْ اٌّطجٛػبد اٌجبِؼ١خ ،  :اٌجضائش ِحّذ شجٍٟ ، إٌّٙج١خ فٟ اٌزح١ًٍ اٌغ١بعٟ ، -3
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 المفاهيمي لمسياسة العامة اإلطار                                          الفصل األول:

 المطمب الثالث: عناصر و خصائص السياسة العامة

بعد التطرؽ لمختمؼ مفاىيـ السياسة العامة، يجب اآلف تكضيح عناصرىا األساسية 

 كمختمؼ خصائصيا.

 الفرع االول: عناصر السياسة العامة

العامة أك الخاصة  : كىي اإلجراءات التي تطالب الجيات/المطالب األساسية واالحتياجات1

الحصكؿ عمييا كانجازىا مف قبؿ المكظفيف الرسميف بخصكص قضية أك مشكمة معينة كىك 

ما يطرح عمى طاكلة السياسة في الحككمة التي تأتي مف قبؿ األفراد كالمكاطنيف بصرؼ 

النظر عف ىكيتو ك أجناسيـ ك انتماءاتيـ كالتي تمثؿ احتياجات االجتماعية المختمفة 

ىذه المطالب في طبيعتيا كما تعمؿ تنظيمات المكجكدة في النظاـ السياسي  كتختمؼ

كالجمعيات المحمية ك األحزاب ك النقابات كجماعات الضغط ك الرأم العاـ ك كسائؿ اإلعالـ 

 الحككمة . عمى تنظيـ كتعبئة ىذه المطالب كالتي تقدـ صكرة معينة إلى 

كفة بالحككمة إلى التحرؾ كي تككف المطالب حيث تدفع المشكالت كالقضايا العامة المعر 

مقدمة سببا مباشرا يثير قمؽ الحككمة كيشد انتباىيا لدراستيا كلالستجابة ليا بالفعؿ أك عدـ 

 .الفعؿ

فالمطالب المطركحة مف طرؼ األفراد كالمكاطنيف تثير انتباه راسمي السياسة العامة 

 (1)تعد نقطة البدء في عممية صنعيا.  كبالتالي

 ىي التي تتخذىا الجماعات الرسمية كالتي تككف بمثابة تكجييات /القرارات السياسية :2

                                                           

 .195ص  اٌّشجغ ٔفغٗ ، ِحّذ شجٍٟ ،  -1
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 اإلطار المفاهيمي لمسياسة العامة                                          الفصل األول:

كمحتكيات إلجراءات السياسة العامة أم ما يصدره المخكلكف قانكنا كرسميا مف األكامر  

متعبير عف إرادة الحككمة المستجيبة لممطالب المقدمة كرد فعؿ ايجابي أك سمبي القكانيف لك 

ليا كتشمؿ قرارات ك األطر التشريعية المتخذة صيغة القكانيف أك إصدار األكامر لمتنفيذ 

كالتطبيؽ المباشر أك كضع لكائح إدارية كالقكاعد التنظيمية المكجية ألعماؿ اإلدارة 

 (1) .يرات إجرائية لمعممية القضائية حياؿ تطبيؽ القكانيفكالمنظمات أك تقديـ تفس

 : كتمثؿ الخطابات ك اإلعالنات الرسمية أك التفسيرات/ إعالن محتويات السياسة العامة3

كالتصريحات الحككمية العامة المكجية لممجتمع أك لمرأم العاـ لممعنييف كالتي تعبر عف 

و لتحقيقيا ككذا المكقؼ الحككمي الكاضح إزاء اتجاىات الحككمة كما تنكم كترغب القياـ ب

المشاكؿ المطركحة كالتمكث كالجريمة كتبديد كتبيض األمكاؿ كالبطالة كقضايا 

  (2)الطاقة...الخ.

: كتتمثؿ في البيانات كالمؤشرات المممكسة الناتجة عف /مخرجات السياسة العامة4

قرارات المتخذة كالبيانات الكضعية ، السياسات العامة ، كالتي تمثؿ ما تـ انجازه نتيجة ال

كتعني ما تنجز الحككمة بالمقارنة بما تدعي القياـ بإنجازه مستقبال ، أم ما يمكف أف تترجمو 

كتحكلو عممية التنفيذ ك إمكانية التحقؽ منو عمميا كميدانيا ، أيضا تمثؿ القرارات ك األفعاؿ 

ؿ الحككمة المزمع تنفيذىا بشكؿ فعمي الكاجب القياـ بيا كالممزمة التي تمثؿ ردكد أفعا

 كظاىرة لألعياف ك يمكف قياسيا كمتابعتيا كتقكيمو ، كبذلؾ تككف السياسة العامة الحقيقة 

                                                           

 .17،ص 2017ٌجٕبْ-ث١شٚد ٌىزبة اٌؼشثٟ،داس ا :ٔبشش اٌىزبة، طٕغ اٌغ١بعبد اٌؼبِخ ، أذسعْٛ ج١ّظ -1

، ص 2001 ،داس اٌّغ١شح ٌٍطجبػخ ٚإٌشش،  ِٕظٛس وٍٟ فٟ اٌج١ٕخ ٚاٌزح١ًٍ ،اٌغ١بعخ اٌؼبِخ ، اٌفٙذاٚٞ فّٟٙ خ١ٍفخ -2

41. 
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 اإلطار المفاهيمي لمسياسة العامة                                          الفصل األول:

كثر مف ككنيا قرارات أك بيانات لمحككمة ، ىي تمؾ السياسات العامة كما تـ تنفيذىا بأ

  (1)متداكلة بيف المشرعيف كالمنفذيف السياسييف.

 :ىي النتائج التي يتمقاىا مف تطبيؽ السياسات العامة سكاء كانت/آثار السياسة العامة 5

مقصكدة أك غير مقصكدة كالتي تنجـ عف الفعؿ كاالمتناع عف الفعؿ، أك تمثؿ صدل 

كما تحققو مف عكائد سكاء بالرضى كالقبكؿ أك بالرفض أك  السياسة العامة في المجتمع

بالتنديد كتككف مقصكدة أك غير مقصكدة فمكؿ سياسة آثار معينة إذا كانت ناجحة  كايجابية 

فإنيا حققت المصالح العامة رضى الشعب أما إذا كانت أثارىا سمبية كأدت كنتجت عنيا 

عادة العممية مف جديد.مضاعفات سمبية حينيا البد مف سياسة أخرل جدي   (2)دة كا 

فمثال سياسة دعمف المزارعيف باآلالت كمكاد االستصالح التربة كتحسيف المنتكج قد 

كتحقؽ نسبة معينة مف األىداؼ االيجابية المرجكة لكف ينجـ عنيا اآلثار السمبية  تبمغ

سكاؽ التجارية حبا تخمي المزارع عف عممو كبيع تمؾ اآلالت كالمكاد في األ كالمتمثمة مثال في

كبيذا تككف آثار السياسة العامة مؤشرا ىاما في تقييـ كتقكيـ  في الربح كالكسب السريع

ككف ىذه السياسة قد خدمت أغراضيا التي  كتحميؿ السياسة العامة مف اجؿ التأكيد مف

انطالقا مف مخرجات كقدرات  شرعت مف اجميا كبالتالي يمكف تقييـ آثار السياسات العامة

  (3)السياسة العامة كأنكاعيا. 

 

                                                           

غ ، ِشوض اٌذاٌزب ٌٍطجبػخ ٚإٌشش ٚاٌزٛص٠ :ِحّذ ٔبطش ِٕٙٝ ، اٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ ث١ٓ األطبٌخ ٚ اٌّؼبطشح ، اإلعىٕذس٠خ -1

 .168، ص  2002

2-Thomas .R.Day ,Op cit .p 45. 

 .41خ١ٍفخ فّٟٙ اٌفٙذاٚٞ ، ِشجغ عبثك ، ص  -3
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 اإلطار المفاهيمي لمسياسة العامة                                          الفصل األول:

قامة تفاعالت بيف مككنات  إف مفيـك السياسة العامة يقكـ عمى بمكرة العالقات كا 

جسدة عف سمككيات االجتماعي كالسياسي ككؿ بما في ذلؾ العالقات كالممارسات المت النظاـ

المؤسسة الرسمية مما يدفع القكؿ باف مضمكف السياسة العامة يتجمى في خصائصيا أك 

   (1)سماتيا.

 خصائص السياسة العامة :الفرع الثاني

السياسة العامة ذات سمطة شرعية: فبمجرد إقرارىا مف قبؿ صانعييا فالبد مف إصدار 

عامة استجابة كاقعية كنتيجة فعمية: حيث انيا قانكف أك مرسـك أك نظاـ بشأنيا السياسة ال

تعبر عف األمكر كالمسائؿ الكاقعية التي تشكؿ مطمبا محسكسا أك مممكسا كينبغي ليا أف 

تككف عمى نتائج كمخرجات يمكف إدراكيا كمعايشتيا كليست معبرة عف أمكر غائمة أك 

 .معتمة

محة العامة: ينبغي أف تككف السياسة العامة تمتاز بالشمكلية كتيدؼ إلى تحقيؽ المص

لعمـك الناس كالمجتمع المعني بيا حيث أف مخرجات أم سياسة عامة  كافية في امتداداتيا

كمعطياتيا البد أف تطاؿ جميع األفراد المعنييف بيا دكف تبايف أك تحييّز أك تفرقة السياسة 

   (2)العامة قد تككف غير معمنة أك غير مؤطرة بقانكف أك بنظاـ. 

ياسة العامة تشمؿ األعماؿ المكجية نحك أىداؼ مقصكدة كال تشمؿ التصرفات الس

العشكائية كالعفكية الصادرة عف بعض المسؤكليف السياسة العامة قد تككف إيجابية في 

 صياغتيا فقد تأمر بالتصرؼ في اتجاه معيف كقد تككف سمبية في صياغتيا كانيا تنيى عف 
                                                           

   29ثبِش وبًِ ِحّذ اٌخضسجٟ ، ِشجغ عبثك، ص -1

 .46-48ص ص فّٟٙ خ١ٍفخ اٌفٙذاٚٞ، ِشجغ عبثك ،  -2
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 اإلطار المفاهيمي لمسياسة العامة                                          الفصل األول:

القياـ بتصرفات غير مرغكبة، كما يعد أيضا سككتيا أك عدـ التزاميما بالتصرؼ إزاء ظكاىر 

   (1)معينة بمثابة تكجو.

السياسة العامة تشتمؿ عمى البرامج كاألفعاؿ التي تقكـ بيا مؤسسات الحككمة 

قرارا يحدد أىدافيا بشأف سياسة ما كبذلؾ فيي تعبر عف تكجيات  كتصدر بشأنيا قانكنا أك

الحككمة اإليديكلكجية كالعممية السياسة العامة تمتاز باالستمرارية بمعنى أف ال يقكـ صانعكا 

نما يكتفكف بإدخاؿ تعديالت جزئية عمى ما ىك مطبؽ  السياسة بإعداد برامج جديدة تماما، كا 

ضافة إلى االستمرارية البد أف تمتاز السياسة العامة بالتجدد فعال مف سياسات كبرامج، باإل

مف خالؿ التكيؼ مع كؿ المتغيرات الظرفية التي يمكف أف تحدث السياسة العامة ىي تكازف 

أحزاب  بيف الفئات كالجماعات المصمحية ألنيا خالصة التفاعالت المختمفة داخؿ البيئة مف

حال لمصراع كالمساكمة كالتفاكض بغية تحقيؽ أكبر كجماعات مصالح كنقابات مما يجعميا م

   (2)المكاسب كالمنافع لصالح فئات دكف أخرل . 

 المبحث الثاني: أنواع و مراحل السياسة العامة

سيتـ التناكؿ في ىذا المبحث إلى أىـ أنكاع السياسة العامة، خطكات إعدادىا، كما 

 .إلى أىـ مستكياتيا سيتـ التطرؽ

 

 

 
                                                           

،  2002شش ٚاٌزٛص٠غ ٚاٌطجبػخ، ، ػّبْ: 2ٌٍٕج١ّظ أٔذسعْٛ، طٕغ اٌغ١بعخ اٌؼبِخ، رشجّخ: ػبِش اٌىج١غٟ، ط  -1

 .16ص 

 -13.14ص ص اثزغبَ لشلبح، ِشجغ عبثك،  -2
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 اإلطار المفاهيمي لمسياسة العامة                                          :الفصل األول

 المطمب األول: أنواع السياسة العامة

تتـ السياسات عمى ضكء األفعاؿ التي تقـك بيا الحككمة اتجاه المجتمع المعني بيا ك 

لمعنييف بيا سكاء ترجمة لمعالقة العممية ك التطبيقية بيف المعنييف بالسياسة العامة ا ذلؾ

 :مف أفراد المجتمع ك تتمثؿ في أربع أنكاع صانعييا أك متمقييا

: كؿ النظـ السياسية سكاء كانت بسيطة أك معقدة، تقـك  السياسة العامة االستخراجيةأوال: 

المكارد مف بيئتيا، في شكؿ الخدمة العسكرية كالخدمات العامة اإللزامية األخرل  باستخراج

يف كاألشغاؿ التي تفرض عمى المسجكنيف، مف أجؿ فىيئات المحم ؾ فيمثؿ: االشترا

الضرائب مف أىـ أنكاع االستخراج لممكارد انتشارا في  تكظيفيا ك االستفادة منيا. كتعتبر

كالسمع مف أفراد المجتمع لألغراض الحككمية،  الدكؿ المعاصرة، فيي تعني استخراج النقكد

 :إلى قسميف ، كتنقسـ بدكرىا(1)باشرة دكف أف يتمقكا منفعة فكرية أك م

 تتمثؿ بالضرائب عمى دخؿ الفرد كاألصكؿ الرأسمالية، كالتركات الضرائب المباشرة: -أ

 .كالعقارات سنكيا

 : تتمثؿ بالضرائب عمى السمع كالخدمات، كالرسـك الجمركيةالضرائب غير المباشرة  -ب

 .كالضرائب عمى المبيعات كالمشتريات )الصادرات كالكاردات(، رسـك المنتكجات الصناعية،

عادة التوزيع : ىي تخصيص الككاالت الحككمية ثانيًا: السياسة العامة التوزيعية وا 

بمختمؼ أنكاعيا لألمكاؿ، ك السمع ك الخدمات ك تكزيعيا عمى األفراد كالجماعات في 

 ك المنح   المجتمع، مف أجؿ االستفادة منيا مثؿ تكزيع القركض إلقامة مشاريع صغيرة،

                                                           

 .33، ص 2006سدِه ،  :ِحّذ لبعُ اٌم١شٚرٟ ، سعُ ٚرٕف١ز ٚرم١١ُ ٚرح١ًٍ اٌغ١بعخ اٌؼبِخ ، اٌى٠ٛذ-1
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 اإلطار المفاهيمي لمسياسة العامة                                          الفصل األول:

االمتيازات التي تقدـ لطمبة الجامعة، باإلضافة إلى االعتمادات المكجية لمصحة، كالتعميـ ك 

ة التكزيع كالدفاع ... الخ، ك يقاس األداء التكزيعي لمسياسات العامة مف خالؿ مقارنة كمي

 .(1)لمقيـ، مع المنافع التي حصمت عمييا القطاعات البشرية في المجتمع 

نظرا لتعقد الحياة، ك تزايد المشاكؿ في الصحة، المركر، ثالثًا: السياسات العامة التنظيمية: 

السكف.... الخ، كتطكر سبؿ األعماؿ ك تزايد أنشطة الحككمة في المجتمع ازدادت الحاجة 

السياسات كالمتمثمة في ممارسة النظاـ السياسي لعمميات الضبط ك الرقابة  إلى مثؿ ىذه

لمختمؼ األنشطة كالسمككيات لاللتزاـ بدكاعي المصمحة العامة،  كتطبيؽ القانكف بما يضمف 

 عمؿ المجتمع أك عدـ عممو، ك فرض العقكبات الالزمة عند حصكؿ أم تجاكزات.

السياسات التي تيدؼ مف كراءىا النظـ السياسية تعبئة  : كىيرابًعا: السياسة العامة الرمزية

الجماىير كرفع حماستيـ الكطنية مف خالؿ حديث القادة السياسييف عف تاريخ األمة كعف 

القيـ كاإليديكلكجيات المتمثمة في المساكاة كالديمقراطية كالكعد باإلنجازات كمكافآت مستقبمية، 

المكاطنيف في قادتيـ كاإليماف ببرامجيـ السياسية كتيدؼ ىذه الشعارات إلى تحسيف نكايا 

طاعة القكانيف مما يقمؿ مف معارضة النظاـ، أم  .مما يجعميـ يدفعكف الضرائب بطكاعية ، كا 

 .(2)قبكؿ شرعية الحككمة كسياساتيا العامة 

 
 
 
 

                                                           

 .192ص ،  1997اٌذاس اال١ٍ٘خ ،  :٘شبَ ػجذ هللا ، اٌغ١بعخ اٌؼبِخ اٌّمبسٔخ فٟ ٚلزٕب اٌحبضش ، ػّبْ -1

 .192٘شبَ ػجذ هللا ، اٌّشجغ اٌغبثك ، ص  -2
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 عامةاإلطار المفاهيمي لمسياسة ال                                          الفصل األول:

 المطمب الثاني : مستويات السياسة العامة

  في المشاركة لمستكل تبعا العامة، لمسياسة مستكيات ثالث ''جيمس أندرسكف'' قدـ 

 :اتخاذىا، كتبعا لنطاقيا كطبيعة مكضكعيا كىي كاآلتي

 أوال: السياسة العامة الكمية:

ذلؾ ألف بعض المكاطنيف، طرؼ  ىي تمؾ السياسات التي تحظى باىتماـ أكبر مف

القضايا تبدأ عمى المستكل الجزئي ثـ تتسع كتتعقد لتصبح مف مكضكعات المستكل الكمي، 

فتصبح بذلؾ قضايا كمية تستقطب األحزاب السياسية، أعضاء البرلماف، اإلدارات الحككمية، 

كسائؿ االتصاؿ كجماعات المصالح... يعبر كؿ كاحد عف رأيو إزاء القضايا التي تمثؿ 

 .ة العامةالسياس

ليست  تمتاز السياسة الجزئية بالخصكصية كالمحدكدية، أم قضاياثانيا: السياسة الجزئية: 

عامة، فيي تشمؿ إما فرد معيف أك شركة أك منطقة صغيرة، المطمكب ىك قرار ينتفع بو قمة 

مف األفراد أك المتأثريف مثؿ حصكؿ مجمكعة مف األفراد عمى قرض إلقامة بعض المشاريع 

 .عمييـ بالفائدة تعكد

لكف يمكف ليذه السياسات العامة الجزئية أف تتسع كتتحكؿ إلى سياسات عامة كمية، 

إذ كمما تنكعت برامج الحككمة ك ازدادت نشاطاتيا في المجتمع، أدت إلى تزايد المنافع التي 

 (1).تحدثيا الكاجبات التي تفرضيا عمى األفراد كالجماعات كالمناطؽ

 

                                                           

 .72ج١ّظ أذسعٓ ، ِشجغ عبثك ،ص  -1



 

29 

 اإلطار المفاهيمي لمسياسة العامة                                          الفصل األول:

تسمى أيضا الكحدات الحككمية الفرعية أك السياسات  ثالثًا: السياسة العامة الفرعية:

التحالفية، كتتضمف ىذه السياسة عالقات فردية كجانبية بيف لجاف البرلماف كجماعات 

اسات ذات طابع تنظيمي كظيفي، تركز عمى القطاعات دائرتيف كىي سي المصالح أك بيف

 .التخصصية كالمكانئ، الطيراف ... الخ

 المطمب الثالث: مراحل صنع السياسة العامة
إف عممية صنع السياسة العامة عممية ديناميكية كيتدخؿ فييا فاعمكف رسمييف كغير 

يا كال تتـ بصكرة مستقمة فيي مراحؿ متداخمة فيما بين رسمييف كما أنو ال يمكف الفصؿ بيف

بعدة خطكات قبؿ أف تنتيي في شكميا  كتمر ىذه األخيرة مراحميا عف بعضيا البعض.

 :األخير كالمتمثؿ في قكانيف، قرارات، إجراءات كتتمخص فيما يمي

: تعتبر المرحمة األكلى في مراحؿ صنع السياسة العامة بحيث مرحمة تحديد المشكمة  -

شخيص مفصّؿ لممشكمة المطركحة بغرض التعرّؼ الجيّد جكانبيا ترتبط بتحديد دقيؽ كت

الظاىرة أك الكامنة كيشترط أف تتكفر ضكابط كمحددات في المشكمة كقبؿ ذلؾ يجب التطرؽ 

 إلى تعريؼ المشكمة .

ىي ظرؼ أك مكقؼ يقع يثير إلحاحا كعدـ الرضا لدل األفراد، فيي تعريف المشكمة:  -أ 

ت مع الشعكر النفسي بعدـ قبكؿ كضعية ما مف طرؼ أفراد حالة لمكقؼ يحرؾ الحاجا

المجتمع معبربيف عف معانتيـ منيا أك عدـ ارتياحيـ  ليا فيطمبكف العكف كالمساعدة فتتدخؿ 

 (1)الحككمة لحميا أك التقميؿ مف حدتيا.

 

                                                           

 .77-75ص ص ج١ّظ أذسعٓ ، ِشجغ عبثك ، -1
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 امةاإلطار المفاهيمي لمسياسة الع                                          الفصل األول:

إف كجكد المشكمة العامة يدفع بصانع السياسة العامة إلى التقصّي  تصنيف المشكمة: -ب 

عنيا ما إذا كانت مشكمة تتكرر بانتظاـ أـ انيا عابرة استثنائية اـ انيا جديدة ك فريدة مف 

نكعيا كما ىي طبيعتيا كنكعيا كىؿ مف صنؼ اقتصادم أـ اجتماعي أـ سياسي أـ مشكمة 

غاية مف ذلؾ تكمف في الكشؼ عف طبيعة المشكمة مف خالؿ دراسة مختمؼ أمنية؟ فال

الجكانب كالعناصر المميزة ليا، بؿ عميو أف يستقصي الدكافع كاألسباب الحقيقية كراء 

ظيكرىا، كما إف كانت ثمة ىناؾ عالقة مباشرة أك غير مباشرة بينيا كبيف المشاكؿ األخرل 

 (1)متعددة.  كأف تككف المشكمة مركبة مف مشكالت

بمعنى تحديدىا كمنحيا التفسيرات المناسبة ليا كالمعبرة عف  التعرف عمى المشكمة: -ج

جميع حقائقيا حكؿ الذم يحدث بالضبط كالذم لو عالقة فعمية بما يحدث؟ كما ىك جكىر أك 

 مفتاح المشكمة؟ فكؿ ىذه األسئمة تتكافؽ مع قكانيف التشخيص الطبي في المشكمة جيدا

أم تحديد المعايير الكاضحة كالخاصة بما يجب عمى  يد الجواب عمى المشكمة:تحد -د

اإلجراء المتخذ أك القرار أف ينجزه، كما ىك اليدؼ الذم يجب عمى ىذا القرار أك اإلجراء أف 

 يمبيو؟

: في ىذه المرحمة ينبغي أف تسند الحمكؿ مرحمة تجميع المعمومات و البيانات الكاممة-2

في السياسة العامة إلى محصمة كافية مف المعمكمات المساعدة عمى الالزمة لممشكمة 

اإلحاطة التامة بالمشكمة محؿ الدراسة مف جميع جكانبيا كدراسة تأثيراتيا كانعكاساتيا 

  كعميو فإف عممية بمكرة أم سياسة عامة جديدة أك الحقة كالتي تكفؿ حال لممشكمة القائمة
                                                           

أطشٚحخ ١ًٌٕ شٙبدح  1999 2009جّبي ص٠ذاْ، رم٠ُٛ اٌغ١بعبد اٌؼبِخ ث١ٓ إٌظش٠خ ٚاٌزطج١ك حبٌخ اٌجضائش   -1

 .42-36صص ،  2013 -2012،  -3 -: رٕظ١ُ ع١بعٟ ٚإداسٞ، جبِؼخ اٌجضائشاٌذوزٛساٖ فٟ اٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ، رخظض
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 اإلطار المفاهيمي لمسياسة العامة                                          الفصل األول:

تعتمد بالدرجة األكلى عمى طبيعة الكافية كالحقيقية كالتي يتمكف محمؿ السياسة العامة مف 

الرجكع إلييا في تحميالتو كاختياراتو كيجب أف تتكافر فييا المكضكعية كالدقة كالشمكلية 

  (1)لحمكؿكتحديد أفضمية البدائؿ الممكنة عمى ا

تكتسي ىذه المرحمة أىمية كبيرة ككنيا اجراء فعمي إلثبات  مرحمة البحث عن البدائل: -3

الرغبة في حؿ المشكمة، تعطي لصانع السياسة العامة مجاالت فبعد تشخيص كؿ عناصر 

المشكمة العامة تأتي ىذه األخيرة كمرحمة مكممة ألنيا الختبار ما إف كانت المشكمة العامة 

الحمكؿ كتستجيب ليا مع إبراز مدل إمكانيتو في إيجاد البدائؿ المالئمة لعناصر تقبؿ 

المشكمة، كما يسعى صانع السياسة العامة في ىذه الحالة إلى التنقيب كحصر كؿ الحمكؿ 

 :المحتممة لممشكمة كتتضمف خطكتيف أساسيتيف

لمتكاصؿ مف صانع : كىي خطكة أكلية تنعكس في السعي امرحمة حصر البدائل المتاحة -أ 

السياسة العامة لحصر مختمؼ الحمكؿ الممكنة لممشكمة، بغض النظر عف درجة تأثيرىا ك 

عمى المكمؼ بيذه الميمة إيجاد أكثر  خطكرة تصنيفيا كمجاالت انعكاساتيا كلذلؾ يفرض 

يو أف المرحمة عم  مف بديؿ بناءا عمى مكتسباتو كقدراتو الفكرية كالتجريبية )الخبرة ( ففي ىذه

 يراعي تمؾ البدائؿ القادرة عمى امتصاص الصدمات في المجتمع.

كيتـ االنطالؽ في ىذه الخطكة بإثارة انشغاال ىاما حكؿ  المقارنة بين البدائل المفضمة:-ب

أم بديؿ أنسب لمتطبيؽ؟ كلعؿ اإلجابة عف ىذا االنشغاؿ يقكد إلى القياـ بداية بدراسة حقيقية 

 ا كتحديد خصائصيا، كمكاطف القكة ك الضعؼ باإلضافة إلى اآلثار لمبدائؿ كالمقارنة بيني

                                                           

 .75 -74صص ِؼٛ ص٠ٓ اٌؼبثذ٠ٓ، ِشجغ عبثك،  -1



 

32 

 اإلطار المفاهيمي لمسياسة العامة                                          الفصل األول:

المحتممة منيا أثناء التطبيؽ بمعنى آخر دراسة تقديرية لمنتائج كاالنعكاسات المحتمؿ حدكثيا 

اء في الجانب السمبي أك االيجابي كتعتمد ىذه المرحمة عمى عدة في حالة تطبيؽ البديؿ سك 

 .أسمكب بحكث العمميات -أسمكب السيناريك -أساليب منيا: أسمكب الحدس

: تعتبر مف المراحؿ الصعبة كالحاسمة كىي ثمرة جيكد مرحمة اختيار البديل المالئم -4

ينيا مركزا عمى البدائؿ المتاحة صانع السياسة العامة أثناء استقصائو لمبدائؿ كالمفاضمة ب

أمامو التي يمكف اعتمادىا كحمكؿ لممشكمة كتكمف رغبتو نيائي تفرض عميو تقييـ البديؿ 

 المناسب كاألحسف الذم يمكف أف يخفؼ مف كطأة المشكمة إف لـ نقؿ في كضع حؿ

ؽ( ثـ درجة القضاء عمييا لكف مع مراعاة التكمفة المادية كالبشرية كالزمنية )الكقت المستغر 

التأكد مف النتائج السمبية كمزاياىا تختمؼ مف كااليجابية المترتبة عف البديؿ في حالة تطبيقو 

كحؿ. فعممية تقييـ البديؿ مف حيث حصر عيكبيا فرد إلى آخر حسب القناعة الشخصية 

 كالمعتقدات كالتراكمات المعرفية كلمكصكؿ إلى اختيار البديؿ المالئـ تتمثؿ في

خيرة كيمكف حصرىا أثناء القياـ النتيجة المترتبة لعممية المفاضمة بيف البدائؿ كىناؾ بيذه األ

 :ثمة معايير البد مف مراعاتيا فيما يمي

االقتصادية  -السياسية -ضركرة دراسة أبعاد البديؿ عمى كافة المستكيات االجتماعية 

تاحة مع البديؿ في حالة مدل تناسب المكارد الم كحتى النفسية األثر الذم يخمفو البديؿ

تطبيقو مدل تطابؽ كتجانس طبيعة المشكمة مع مكضكع المشكمة المطركحة مف جية مدل 

انسجامو مع أىداؼ السياسة العامة المراد تحقيقيا مف جية أخرل أف يككف البديؿ يقدـ حال 

 ة إلى كميا لممشكمة إذ أف قصكر البديؿ كعدـ فعاليتو يتسبب في ميؿ صانع السياسة العام
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 اإلطار المفاهيمي لمسياسة العامة                                          الفصل األول:

الحمكؿ الجزئية التي ال تنيي المشكمة المطركحة األخذ بعيف االعتبار عامؿ تكمفة تطبيؽ كؿ 

رجة بديؿ سكاء عمى مستكل الكقت أك المستكل المادم كحتى المعنكم األخذ بعيف االعتبار د

المخاطرة التي يمكف أف يحدثيا كؿ بديؿ في حالة تطبيقو )المخاطرة المتكقعة( فصانع 

  (1)السياسة العامة يقكـ بقياس درجة المخاطرة لكؿ بديؿ محتمؿ كحؿ لممشكمة المراد حميا. 

فيذه العممية تعتمد خاصة كبشكؿ أساسي عمى النظريات )نظرية شجرة القرار، نظرية 

 .ؿ إلى البديال ألفضؿ كاألنسب لمتخفيؼ مف حدّة الخطر كتفادم السمبياتاأللعاب( لمكصك 

: بعد االنتياء مف عممية اختيار البديؿ المالئـ، تعقبيا مرحمة التجسيد مرحمة التنفيذ -5

الفعمي لمحؿ المختار)تطبيؽ البديؿ(الذم يحقؽ قبكال عمى مستكل صف ّاع كمرحمة حاسمة 

  (2)كنيائية.

اسة العامة ترتبط بالدكر الذم تمعبو ىياكؿ اإلدارة العامة التنفيذية كالتي إف تنفيذ السي

تككف مؤسساتيا بالشكؿ اليرمي سكاء كانت مركزية أك محمية مكمفة بعممية تطبيؽ السياسة 

العامة مف خالؿ اعتمادىا ما يعرؼ بالخطط التنفيذية كتخصيص كؿ الكسائؿ كاإلمكانات 

ة ك حتى التنظيمية )القكانيف( مف أجؿ تكفير بيئة إدارية مناسبة المادية )األمكاؿ( كالبشري

 لتطبيؽ مشركع السياسة العامة. 

انطالقا مما سبؽ كحرصا عمى عممية التنفيذ الجيد يسعى صانع السياسة العامة إلى 

 :اتخاذ مجمكعة مف التدابير إلنجاح ىذه األخيرة كالتي يمكف حصرىا في

 
                                                           

 .52-49ص صجّبي ص٠ذاْ ،ِشجغ عبثك،  -1

 .58-53صص ، ٗٔفغ اٌّشجغ-2
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 اإلطار المفاهيمي لمسياسة العامة                                          الفصل األول:

القياـ باختبار تجريبي أكلي لمبديؿ المختار كأف يقيـ صانع السياسة العامة ما مدل مالئمة -

 .البديؿ كفاعميتو مقارنة بالكسائؿ كاإلمكانيات المتكفرة ككذلؾ األىداؼ كالغايات المنشكدة

عامة في ىذه المرحمة بضبط نظاـ اتصاالت أفقية كعمكدية عمى يقـك صانع السياسة ال -

مختمؼ مستكيات التنفيذ السيما داخؿ ىياكؿ اإلدارة العامة عمى أف يعزز ىذا النظاـ 

باالعتماد عمى أسمكب التحفيز كتشجيع األشخاص المتخصصيف في تنفيذ السياسة العامة 

معنكية كالترقية أثناء التطبيؽ إما رسمييف كمنحيـ حكافز مادية كالمنح كالعالكات أك حكافز 

 أك غير رسمييف.

تحديد مختمؼ الفاعميف الذيف يمكف لصانع السياسة العامة االستعانة بيـ ضركرة تأكد  -

 .صانع السياسة العامة بأف البديؿ المختار يمثؿ قرار مناسبا رشيدا كليس عشكائيا تمقائيا

: إف اختيار السياسة البديمة كتنفيذىا، ال العامة مرحمة متابعة ورقابة تنفيذ السياسة -6

، فميمة صانع السياسة العامة لـ تنتيي بعد بمجرد إصداره ليذه  يعني بأف المشكمة العامة

نما ثمة خطكة في غاية األىمية  السياسة العامة قد حّمت أك أف المكقؼ حسـ كتنفيذىا كا 

قبة عممية التنفيذ كتقييـ مختمؼ النتائج التي كمكممة لخطكة التنفيذ كالتي تتعمؽ بمتابعة كمرا

تترتب عنيا كتفرزىا خاصة تمؾ االختالالت كالنقائص التي يقؼ عندىا صانع السياسة 

العامة كالتي يسعى إلى تصحيحيا كمعالجتيا بالطريقة التي يراىا مناسبة كمالئمة لذلؾ 

 تعتبر ميمة جدا في مجاؿ الكضع كما أنو يجب األخذ بعيف االعتبار عنصر الرقابة كالتي
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 اإلطار المفاهيمي لمسياسة العامة                                          الفصل األول:

صنع السياسة العامة كخطكة أساسية ككنيا تتك اجد في مختمؼ مراحؿ إعداد السياسة 

  (1).العامة

 :أنواع الرقابة

 .كتجييزات كأجيزة تحتاجيا السياسة العامة مف سمع فالرقابة تكون عمى الموارد المادية: - أ

كالتي تمس األفراد العامميف في اإلدارات الحككمية  وهناك رقابة عمى الموارد البشرية: -ب

بتنفيذ السياسة العامة مف خالؿ عممية إحصاء دائـ لمعرفة عددىـ إما بالزيادة أك النقصاف 

 .داء مياـ تنفيذ السياسة العامةككذلؾ درجة تأىيميـ كتدريبيـ مينيا مع التقييـ أل

كالتي تمس االعتمادات المالية المخصصة  باإلضافة إلى الرقابة عمى الموارد المالية: -ج

 لتنفيذ السياسة العامة كالتي تمنح إلى اإلدارة التنفيذية ألداء مياميا.

التنبؤ إف المعمكمات تشكؿ عنصرا أساسيا في رسـ السياسة العامة ك  مصادر المعمومات: -د

بما يمكف أف يحدث أثناء تنفيذ مشركعيا كلذلؾ مف الضركرم فرض رقابة مستمرة عمى 

المعمكمات كالتأكد مف مصدرىا كمدل دقتيا كمكضعيتيا ككصكليا في الكقت المناسب إلى 

الجية المكمفة بصنع السياسة العامة. فنجاح أم سياسة ترتبط بدرجة مدل صدؽ كدقة 

  (2)ا صانع السياسة العامة عف طبيعة المشكمة العامة المطركحة. المعمكمات التي يتمقاى

 

 

                                                           

 .59-70ص ص  ،ٗٔفغ اٌّشجغ،  ص٠ذاْ جّبي -1
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 اإلطار المفاهيمي لمسياسة العامة                                          الفصل األول:

 المبحث الثالث: الفواعل الصانعة لمسياسة العامة

فراد لممشاركة في نظرا ألف السياسة العامة عممية حيكية، فإنيا تدفع العديد مف األ

صنعيا، سكاء جيات رسمية كالتي تتمتع بصالحيات قانكنية تسمح ليـ بالمشاركة في صنع 

السياسة العامة، كىذه الجيات متمثمة في "السمطة التشريعية، السمطة التنفيذية، الجياز 

 اإلدارم )البيركقراطي(، كالجياز القضائي". أك جيات أخرل، لكف ليست بصفة رسمية، بؿ

بصفتيا الشخصية، في صنع السياسة العامة، مف خالؿ ممارسة الضغكطات عمى السمطة، 

كتتمثؿ ىذه الجيات في مؤسسات المجتمع المدني، كمنظمات القطاع الخاص، الرأم العاـ، 

 الييئات االستشارية، المنظمات الدكلية غير الحككمية ... الخ،

سمية كغير الرسمية المشاركة في كسيعرض ىذا المبحث دكر القكل أك الفكاعؿ الر 

رسـ كتنفيذ السياسات العامة، كتكضيح الطرؽ المستخدمة مف طرفيا لمتأثير في تمؾ 

 .السياسات

 المطمب األول: الفواعل الرسمية

تقكيـ كصنع ك سكؼ نتطرؽ في ىذا المطمب إلى الفكاعؿ الرسمية المؤثرة في رسـ 

 .السياسة العامة كما يمي

تقـك السمطة التشريعية بدكر أساسي في أم نظاـ سياسي مف خالؿ  :عيةالسمطة التشري 1-

 تشريع القكانيف كصنع السياسات، كتنظيـ الحياة االقتصادية كاالجتماعية، لتحقيؽ اإلرادة 
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 اإلطار المفاهيمي لمسياسة العامة                                          الفصل األول:

نما يستمـز األمر الشعبية، كال يمكف إضفا ء ىذه السمة عمييا لمجرد أنيا مخكلة دستكريا، كا 

 الممارسة الفعمية لذلؾ، مف خالؿ ما يظير مف تطبيقات كشكاىد عممية .

ال يمكف إخفاء دكر السمطة التنفيذية في صنع السياسة العامة، ألنيا  :السمطة التنفيذية -2

دمة أك النامية، مف خالؿ تقديـ مشاريع أصبحت اليكـ ىي المييمنة سكاء في الدكؿ المتق

 (1).القكانيف لمبرلماف. كىي ذات صمة كثيقة بالسمطتيف التشريعية كالقضائية

كما تنكب عف البرلماف في تشريع القكانيف، عف طريؽ األكامر كالمراسيـ، خاصة أثناء العطؿ 

ة التنفيذية، كيصبح لو البرلمانية، كتقـك بتعييف القضاة، كقد يتدخؿ الرئيس في أعماؿ السمط

 (2)الدكر القيادم كىذا يظير في الدكؿ النامية خاصة العربية منيا.

مكانة السمطة القضائية في الدكلة تمثؿ المعيار األساسي، لمدل  :السمطة القضائية-3

احتراـ تمؾ الدكلة لسيادة القانكف، كتتجسد ىذه المكانة المتميزة بتأكيد مبدأ استقاللية السمطة 

قضائية عف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية، كال يجكز ليما التدخؿ في سير القضاء ال

 (3)كأحكامو.

لذا فإف المحاكـ تمعب دكرا ىاما في صنع السياسة العامة بدرجات مختمفة حسب 

األنظمة السياسية، فحسب "جيمس أندرسكف" فإف محاكـ الكاليات المتحدة األمريكية، تمعب 

 السياسة العامة أكثر مف أم بمد آخر، بحيث تؤثر عمى محتكل كطبيعة  دكرا ميما في صنع

                                                           

 .63ص،2009 اإلداس٠خ ٌٍذساعبد اٌؼشثٟ اٌّشوض: اٌى٠ٛذ ، اٌؼبِخ اٌغ١بعخ دساعخ فٟ أعبع١بد ، دخبْ اٌذ٠ٓ ٔٛس -1

 .56ػبِش اٌىج١غٟ، اٌّشجغ اٌغبثك، ص  -2

أحّذ سش١ذ، "شىً اٌزٕظ١ُ اٌحىِٟٛ فٟ إطبس اٌغ١بعخ اٌؼبِخ"، فٟ رح١ًٍ اٌغ١بعبد اٌؼبِخ: لضب٠ب ٔظش٠خ ِٕٚٙج١خ  -3

 .113ي اٌذ٠ٓ، اٌّشجغ اٌغبثك، صاٌّحشس: ػٍٟ ٘ال
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 اإلطار المفاهيمي لمسياسة العامة                                          الفصل األول:

السياسة العامة عف طريؽ ممارسة الرقابة القضائية كتفسير القكانيف التي تفصؿ فييا إال أف 

 ية يكاد يككف منعدما أثناء عممية صنع السياسات العامة.دكرىا في الدكؿ النام

 الجهاز اإلداري )البيروقراطي(:

عمى الرغـ مف النظرة التقميدية الشائعة في العمـك السياسية حكؿ عدـ مشاركة الجياز 

اإلدارم في صنع السياسات العامة كتخصصو فقط في التنفيذ، إال أف ىناؾ اتفاؽ عاـ حكؿ 

، كذلؾ  لذم يقكـ بو البيركقراطي في صياغة كمناقشة السياسات العامةالدكر الكبير ا

المتالؾ اإلدارة المعمكمات اليامة كالكافية عف السياسة، نتيجة مشاركتيا في تنفيذ تمؾ 

السياسات عمميا، لذا يعبر عنيا "بذاكرة الحككمة". كيقكـ الجياز اإلدارم بالدكر الرقابي، كما 

عية خاصة في الدكؿ المتقدمة سمطات كاسعة، فيما يعرؼ بالسمطة فكضت لو السمطة التشري

في صنع السياسة العامة، بؿ حتى في إعاقتيا في بعض  التقديرية، كالتي تعنى األحياف

 ( 1)أحيانا بصنع القكانيف.

 المطمب الثاني: الفواعل غير الرسمية

نيا ليا أىداؼ ىي جيات مستقمة إلى حد كبير عف الحككمات تتسـ بصكرة رئيسية بأ
إنسانية أك قانكنية، ظيرت لتحؿ محؿ الدكلة في كظيفة تخصيص المكارد بأكثر عدالة 

 .ككفاءة

ىذه الفكاعؿ ال يجكز ليا أف تمثؿ النظاـ السياسي أك تمعب دكرا  مكازيا لو، بؿ عمييا 
 أف تكفر ضكابط عمى سمطة الحككمة كيمكنيا مف خالؿ ىذا الدكر أف تساىـ في تحسيف 

                                                           

 .62ٔٛس اٌذ٠ٓ دخبْ، اٌّشجغ اٌغبثك، ص -1



 

39 

 اإلطار المفاهيمي لمسياسة العامة                                          لفصل األول:ا

إدارة الحكـ عبر تعزيز المساءلة كالشفافية في النظاـ السياسي كاألىـ مف ىذا ىك إسياميا 
 .في صياغة السياسة العامة

مجتمع نحك حيث تقـك ىذه المنظمات بدكرىا في خمؽ األجكاء المناسبة لتحريؾ ال

التأثير في صنع السياسة العامة لمدكلة مف خالؿ المشاركة النشطة في رسـ كتخطيط كتنفيذ 

كمراقبة جميع مراحؿ ىذه العممية في صياغة  كدكر ىذه الفكاعؿ ليس مجرد دكر مكمؿ 

لمدكلة كلكنو طرؼ أساسي السياسة العامة حيث ينبغي ليذه الفكاعؿ اإلسياـ في عممية 

جتماعي مف خالؿ التأثير بالقكانيف كالتشريعات كصياغة السياسات العامة التغيير اال

كممارسة الضغط مف أجؿ إجراء تعديالت تحقؽ مصالح األغمبية كمف ىذه الفكاعؿ نذكر 

 . مف: أحزاب سياسية، كجماعات المصالح كرأم عاـ، ثـ كسائؿ اإلعالـ، كالقطاع الخاص

 كط معينة لقيامو  فيمكف تعريفو بأنو:لمحزب تعريؼ كشر األحزاب السياسية :  -1

مجمكعة مف األفراد تجمعيـ فكرة معينة تدفعيـ لمعمؿ المتكاصؿ في سبيؿ استالـ السمطة أك 

 .( 1)االشتراؾ في السمطة لتحقيؽ أىداؼ معينة

دكرىا في صنع السياسة العامة، ىك انيا تمثؿ إحدل قنكات المشاركة السياسية 

االتصاؿ السياسي، فيي التي تقـك بالتعيير عف اىتمامات  لممكاطف، ككذا أحد قنكات

المكاطنيف كمطالبيـ العامة، كتعمؿ عمى تحقيقيا مف قبؿ الحككمة، بفعؿ الضغط الذم 

تمارسو عمى صناع السياسة العامة الرسمييف ىذا مف جية، ككذلؾ نقؿ رغبات كسياسات 

 التكتؿ مف أبرز كظائؼ األحزاب كقرارات الحككمة إلى المكاطنيف كتعد كظيفة التجميع ك 
                                                           

 . 27ٔبد٠خ خٍفخ، اٌّشجغ اٌغبثك، ص -1

 



 

40 

 اإلطار المفاهيمي لمسياسة العامة                                          الفصل األول:

السياسية في األنظمة الحديثة، حيث أنيا تنقؿ مطالب كخيارات تركيبية عمى صناع القرار 

إلى ترتيب األكلكيات لتمكنيـ مف تشكيؿ نظرة شاممة حكؿ البيئة االجتماعية، كتدفعيـ 

كمتطمبات السياسة العامة المراد اتخاذىا، كما تعمؿ بكؿ أساليب المناكرة لتحكؿ دكف إجازة 

بعض التشريعات مف البرلماف، خاصة إذا كانت ىذه التشريعات تتناقض مع مصالحيا 

 .كمصالح المجتمع، كالعكس صحيح

ستجابة لبعض المطالب، لذا كتعمؿ عمى تعبئة الرأم العاـ ألجؿ إسراع السمطة لال

 .فإف األحزاب السياسية تعتبر كمصفاة لتنقية المصالح كالمطالب التي تعبر عنيا

كتتنكع أدكار األحزاب السياسية، كدرجة تأثيرىا كفعاليتيا في صنع السياسة العامة، 

حسب نكعية األنظمة السياسية، التي تعكس البنية التشكيمية لمنظاـ الحزبي القائـ في 

 المجتمع.

كيمكف تعريفيا بأنيا جماعة أك فئة ليا مصالح أك تكجيات مشاركة، جماعات المصالح:   -2

كيغمب أف يككف ليذه الجماعة عمؿ أك مينة كاحدة تسعى لمتأثير في السياسة العامة حفاظا 

 .(1)أك تأكيدا لتكجياتيا، كليس مف أىدافيا تحمؿ مسؤكلية مباشرة في الحكـ عمى مصالحيا

ه الجماعات تسعى إلى التأثير عمى السياسة العامة بطريقتيا، كتمعب دكرا ىاما إف ىذ

 في الحياة السياسية، كتحاكؿ إيصاؿ مطالبيا كقضاياىا ألجؿ اإلسراع لبمكرتيا في األجندة 

 

                                                           

 .153حغٓ أثشش اٌط١ت، اٌّشجغ اٌغبثك، ص  -1
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 اإلطار المفاهيمي لمسياسة العامة                                          الفصل األول:

ا فإف صانعكا السياسة العامة يضطركف إلى المساكمة مع ىذه الجماعات إليجاد السياسية، لذ

 (1)حمكؿ تكفيقية فيما بينيـ

كقد تعارض سياسة أك قرار ما إذا رأت فيو ما يضر مصالح أعضائيا، لذا فإنيا 

تبحث عف قنكات خاصة لنقؿ مطالبيا، كعف أساليب خاصة إلقناع صانعي القرار بأف ىذه 

 .  (2)تحؽ االىتماـ كاالستجابةالمطالب تس

كما أف بعض جماعات المصالح قد تتخذ العنؼ كأسمكب لتحقيؽ ىدفيا مثؿ 

 .اإلضرابات كأعماؿ التخريب ... الخ

إف العالقة بيف الرأم العاـ كالسياسة العامة ىي عالقة دائرية ديناميكية، فالرأم الرأي العام:  -3

يقة مباشرة أك غير مباشرة، كالعكس صحيح، لكف العاـ يؤثر في السياسة العامة، سكاء بطر 

ىذه العالقة المتبادلة تختمؼ حسب النظاـ السائد كحسب عكامؿ كثيرة أخرل: كنكع القضية 

المطركحة كدرجة نضج كتماسؾ الجماىير ككجكد المؤسسات الدستكرية التي تتيح تدفؽ 

 (3)العاـ حر كتأثيره في السياسة العامة ... الخ  الرأم 

با كالكاليات المتحدة األمريكية، فإف الرأم العاـ ىك ك المجتمعات المتقدمة كأكر  ففي

 الذم يشكؿ السمطة السياسية كمؤسساتيا المختمفة، كتستجيب لو باستمرار، عمى عكس النظـ 

 

 
                                                           

 .64ػبِش اٌىج١غٟ، اٌّشجغ اٌغبثك، ص -1

اٌمب٘شح: داس لجبء ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ، ، أحّذ ثذس، اٌشأٞ اٌؼبَ: طج١ؼزٗ ٚرى٠ٕٛٗ ٚل١بعٗ ٚدٚسٖ فٟ اٌغ١بعخ اٌؼبِخ  -2

 .64، ص 1998

،  ص.  2003اٌمب٘شح: ِىزجخ اٌششق اٌذ١ٌٚخ، ،حبِذ ػجذ اٌّبجذ لٛثغٟ، دساعبد فٟ اٌشأٞ اٌؼبَ: ِمبسٔخ ع١بع١خ  -3

31 . 
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 اإلطار المفاهيمي لمسياسة العامة                                          الفصل األول:

راطية التي تجعؿ الرأم العاـ بعيدا عف المشاركة السياسية كمسألة اتخاذ القرارات غير الديمق

 (1)كتسعى دائما لتيميشو

 كيؤثر الرأم العاـ في السياسة العامة عف طريؽ دفع صانعييا نحك االىتماـ بقضية      
 كالتأثير في مدل إدراكو ألىمية ىذه القضية. معينة،

اإلعالـ دكرا ميما في عممية صنع السياسة العامة مف خالؿ تمعب كسائؿ وسائل اإلعالم:  -4

يصاليا مف مكاطنيف إلى السمطة، بحث يككف ليا تأثيرا قكيا بدءا مف  االىتمامات كالمطالب كا 

تحديد المشكمة كتغطيتيا لألحداث، فتقكـ بإثارة اىتماـ الجميكر كصانعي السياسة أثناء 

 .(2)حدكثيا

ي نشكء المشكمة مف خالؿ تصكيرىا بأسمكب سياسي كذلؾ تؤثر كسائؿ اإلعالـ ف

مناسب، كما يمتد دكرىا إلى كضع البرامج كأقصى تأثير يمكف أف تصؿ إليو، فالبرامج 

الحككمية تشمؿ السياسات المقترحة حكؿ القضايا التي تحتؿ المراتب األكلى في األجندة 

بأنو مجمكع المنظمات أك القطاع الخاص تعرفو أيضا "سمكل شعراكم جمعة" :  الحككمية،

الجمعيات التي يؤسسيا رجاؿ أعماؿ، كتستعمؿ أساليب مختمفة كمتنكعة لحماية مصالحيا 

 .(3)الخاصة، كتتنكع مؤسسات ىذا القطاع بحسب النشاط الذم تمارسو

الخاص، فيك مجمكع المؤسسات التي   كمف الخصائص التي يتميز بيا القطاع

رة فردية، كتككف ىذه المؤسسات حرة كمستقمة ماليا كمينيا عف ينشئيا أفراد أك جماعات بمباد

 القطاع العاـ أك الحككمة، كاليدؼ مف إنشاء ىذه المؤسسات ىك تحقيؽ الربح كخدمة 
                                                           

 .114ربِش وبًِ ِحّذ اٌخضسجٟ، اٌّشجغ اٌغبثك، ص  -1

 .280ص  ،2004: ِىزجخ اٌششٚق اٌذ١ٌٚخ، حاٌمب٘ش ،خص٠ٓ ٔجبٟٔ، ِزشجّب، ع١بعخ األخجبس ٚأخجبس اٌغ١بع -2

،  2001اٌمب٘شح: ِشوض دساعبد ٚاعزشبساد اإلداسح اٌؼبِخ، ،عٍٜٛ شؼشاٚٞ جّؼخ، إداسح شئْٛ اٌذٌٚخ ٚاٌّجزّغ  -3

 . 126ص
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 اإلطار المفاهيمي لمسياسة العامة                                          الفصل األول:

ط ىذه المؤسسات في مجاالت تنمكية كاجتماعية مصالح أفراد أك جماعات معينة، بحيث تنش

كاقتصادية، خدماتية متنكعة كيمكف إرجاع سبب التحكؿ مف القطاع العاـ إلى القطاع 

الخاص إلى التخفيؼ مف عبء الدكلة في إدارة الكحدات االقتصادية، كمكاجية مشاكؿ نقص 

زيد مف الكفاءة كالفعالية. كقد السيكلة كالتضخـ كتفاقـ المديكنية، ككذلؾ فتح باب المنافسة كم

البنؾ الدكلي كصندكؽ النقد الدكلي كالمشركع اإلنمائي   UNDPدعـ ىذا التحكؿ كؿ مف ، 

مشاركتو في رسـ  تحقيؽ كمحاكلة هالبيئة المناسبة لتعزيز دكر كذلؾ بكضع لألمـ المتحدة 

اع الخاص دكر ىاـ السياسات مف خالؿ تكاممو مع اإلدارة الحككمية كالمجتمع المدني كلمقط

في التكجيو كالتأثير عمى عممية صنع السياسات العامة فالنقابات العمالية كرجاؿ األعماؿ 

مثال يتسماف بدرجة عالية مف الفعالية، ناتجة عف استقالليا المالي كاإلدارم كتجانس مصالح 

لتحقيؽ عمى صانع القرار  أعضائيا مع قدرة ىذه الجماعة عمى تكفير قنكات اتصاؿ تؤثر

 .(1)مصالحيا أك لتبني سياسة معينة

 

 

 

 

 

 
                                                           

 اٌمب٘شح: فغُ اٌؼٍَٛ،طالح اٌذ٠ٓ فّٟٙ ِحّٛد، دٚس اٌمطبع اٌخبص فٟ اٌّشبسوخ اٌّجزّؼ١خ: رجبسة ػب١ٌّخ  -1

 االلزظبد٠خ، د ط ْ، ص. 



 

44 

 اإلطار المفاهيمي لمسياسة العامة                                          الفصل األول:

 :خالصة

ما يمكف استخالصو كاستنتاجو مف ىذا الفصؿ ىك أف االختالؼ كالتبايف بيف 

يذا المكضكع كالذم يتجمى في المختصيف كعمماء السياسة كالباحثيف كحتى الدارسيف ل

السياسة العامة ككف ىذا االختالؼ برز حسب المدارس الفكرية كالقناعات الشخصية كالكاقع 

المعاش كيتجسد ىذا األخير في كثرة التعاريؼ لمسياسة العامة إال أف بالرغـ مف تمؾ 

ؿ إلى أف االختالفات يشترككف في العديد مف النقاط كليس أغمبيا إف صح القكؿ كالتكص

السياسة العامة ىي نتاج تفاعؿ بيف مؤسسات النظاـ السياسي الرسمية كحتى غير الرسمية 

كاالتفاؽ ككف السياسة العامة تعتبر برامج كأنشطة كأعماؿ تصدر عف الجيات الحككمية 

بيا عف غيرىا مف المصطمحات  الرسمية بحيث تنطكم عمى عدة خصائص التي تتميز

 حؿ مختمفة مف حيث طبيعتيا كتعقيدىا كحدتيا.كالمفاىيـ كتمر بمرا
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 السياسة رسم في المساهمة
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الجزائر في العامة السياسة رسم في المساهمة الرسمية الفواعل أهم        :الثانيالفصل   
إف الفكاعؿ الرسمية أك ما يعرؼ بصناع السياسة العامة الرسميكف، ىـ أكلئؾ الذيف 

الصالحيات  يساىمكف ك يتدخمكف في عممية صنع السياسة العامة انطالقا مف السمطات ك

مككنيا كالتي عمى أساسيا يباشركف التصرؼ ك الفعؿ مف الدستكرية التي يتمتعكف بيا ك يمت

إف انفتاح الجزائر عمى الديمقراطية ك  دكف أف تككف ليـ حاجة لمتفكيض مف سمطة أخرل

تكسيع مجاؿ التدخؿ في  يفضي إلى فتح ك تبني التعددية الحزبية مع بداية التسعينات،

لعامة أماـ العديد مف األطراؼ ك العممية السياسية أك باألحرل في رسـ ك صنع السياسة ا

 الفكاعؿ الرسمية منيا ك غير الرسمية.

ك انطالقا مف ذلؾ فإف السياسات العامة المتكاصؿ إلييا ما ىي إلى تعبير عف 

كألف اليدؼ مف الدراسة ىك محاكلة فيـ  محصمة تفاعؿ أدكار أطراؼ رسمية ك غير رسمية

سيتـ التطرؽ  ك طريقة صنع السياسة العامة فييا،كيفية تسيير العممية السياسية في الجزائر 

رئيس  -ك التي يمثميا كؿ مف السمطة التنفيذية  في ىذا الفصؿ لمفكاعؿ الرسمية في الجزائر،

 البرلماف الجزائرم بغرفتيو ك السمطة القضائية،-،ك السمطة التشريعية-الجميكرية ك الحككمة

ساىمة كؿ فاعؿ منيا في العممية إلى جانب الجياز اإلدارم، لغرض تحديد دكر ك م

السياسية، ك الطرؽ ك اآلليات المتبعة في ذلؾ ، ك ما ليا مف تأثير مباشر ك غير مباشر 

 في تشكيؿ ك صياغة السياسات العامة.
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الجزائر في العامة السياسة رسم في المساهمة الرسمية الفواعل أهم        :الثانيالفصل   
 السمطة التنفيذية األول:المبحث 

 يقـك النظاـ البرلماني عمى مبادئ عدة، مف أىـ المبادئ ك أكثرىا تمييزا لو عف غيره

الذم عمد المشرع الجزائرم إلى تبنيو في  مف األنظمة السياسية مبدأ ثنائية السمطة التنفيذية،

،فبمكجب 1996ثـ في   1989ك تكريسو إثر التعديؿ الدستكرم في 1976ظؿ دستكر 

أحكاـ الدستكر يمارس كؿ مف رئيس الجميكرية ك رئيس الحككمة السمطة التنفيذية ، ىذه 

الرسمية، التي ليا دكر ميـ كجكىرم في عممية رسـ ك صنع السياسة األخيرة مف الفكاعؿ 

 العامة نظرا لممكانة السامية التي يحتميا رئيسيا رئيس الدكلة.

 المطمب األول: رئيس الجمهورية كفاعل رسمي في رسم السياسة العامة

يساىـ رئيس الجميكرية باعتباره رئيسا لمسمطة التنفيذية في عممية رسـ ك صنع 

سياسة العامة، سكاء عمى المستكل الداخمي أك الخارجي، فعمى المستكل الخارجي يعتبر ال

عف إقرار ك كضع السياسة الخارجية لمبالد  كالعمؿ  -مف الناحية الدستكرية-المسؤكؿ األكؿ

عمى تكجيييا ،ك في إطار ذلؾ فإنو يتكلى تعيف سفراء الجميكرية ك المبعكثيف فكؽ العادة 

ينيي مياميـ، كيتسمـ أكراؽ اعتماد الممثميف الدبمكماسييف األجانب كأكراؽ إلى الخارج ك 

ىذا االختصاص لمرئيس  إنياء مياميـ ، ك يبـر المعاىدات الدكلية ك يكقع عمييا، إف إسناد

دكف سكاه، يعكد إلى ككف قيادة الشؤكف الخارجية تتطمب ىيئة أكثر استقرارا ك بعيدة عف 

ك الصراعات السياسية التي قد تنشأ بيف مختمؼ الفكاعؿ السياسية التأثر بنتائج الخالفات 

 رئاسة -ك عميو فإف عممية أداء السياسة الخارجية تنطمؽ مف أعمى ىـر في السمطة الداخمية.
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الجزائر في العامة السياسة رسم في المساهمة الرسمية الفواعل أهم        :الثانيالفصل   
أيف يكجد ممثمكا القكل المتحكمة في القرار الخارجي إلى جانب القرار الداخمي،  -الجميكرية

 (1)مراكز لتنفيذىا  كبالتالي تحقيؽ األىداؼ المنتظرة منيا. ليتـ تكزيعيا فيما بعد عمى عدة

صنع السياسة الخارجية تتمركز إلى حد كبير في رئاسة الجميكرية، بالتعاكف مع بعض 

ك  األطراؼ ك عمى رأسيا المؤسسة العسكرية التي ليا دكرىا ىي األخرل في ىذا المجاؿ

مى المصادقة عمى السياسات الخارجية ك يقتصر تدخؿ البرلماف الجزائرم في ىذا المجاؿ ع

ما يتـ إبرامو مف اتفاقيات ك معاىدات دكلية التي تترتب عنيا نفقات غير كاردة في ميزانية 

الدكلة، حيث تعد المصادقة شرطا ضركريا لدخكؿ ىذه األخيرة حيز التنفيذ ىذا مف جية ك 

 إعالنا صريحا منو عمى دعمو ليا مف جية أخرل. 

 لقكانيف المتضمنة المكافقة عمى االتفاقيات أك المعاىدات المقدمة إلى،إف مشاريع ا

المجمس الشعبي الكطني مف قبؿ رئيس الجميكرية، تتـ مناقشتيا ك التصكيت عمى مكادىا 

الثانية ك ك لقد قاـ الرئيس خالؿ عيدتو األكلى   دكف أم تفصيؿ أك إدخاؿ أم تعديؿ عميو

سياسة الكئاـ المدني ك مف بعدىا ك تكممة ليا سياسة  بكضع العديد مف السياسات أىميا :

السمـ ك المصالحة الكطنية ، برنامج اإلنعاش االقتصادم الشامؿ لمختمؼ المناطؽ ك 

 2009سياسة التجديد ك التنمية انطالقا مف برنامج خماسي تكميمي لدعـ النمك/ القطاعات،

 (2)مميار دكالر. 60بغالؼ مالي قدر ب    2005

 

                                                           
1

اٌخٍف١بد اٌغ١بع١خ  -ِحّذ ثٛػشخ، اٌغ١بعخ اٌخبسج١خ اٌجضائش٠خ ِٓ اٌشٚاج إٌٝ اٌزفىه، فٟ األصِخ اٌجضائش٠خ -

 1999عٍغٍخ وزت اٌّغزمجً اٌؼشثٟ، ث١شٚد: ِشوض دساعبد  اٌٛحذح اٌؼشث١خ، ط  -ٚاالجزّبػ١خ ٚ االلزظبد٠خ ٚ اٌثمبف١خ

 . 159،ص
2

لذٞ، "طشاع اٌؼظت ٚاٌّؤعغبد فٟ اٌجضائش ث١ٓ ِمزض١بد اٌذاخ١ٍخ ٚاٌّحذداد اٌذ١ٌٚخ دساعخ اٌّٛافمخ ػجذ هللا سا -

 ػٍٝ ِشبس٠غ إٌظٛص راد اٌطبثغ اٌزشش٠ؼٟ أٚ راد اٌطبثغ اٌزٕظ١ّٟ)ِششٚع/ ِشعَٛ(.
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الجزائر في العامة السياسة رسم في المساهمة الرسمية الفواعل أهم        :الثانيالفصل   
 :الصالحيات الدستورية المعززة لدور الرئيس في العممية السياسيةأوال : 

مف الصالحيات التي تمعب الدكر األكبر في تعزيز ك تقكية دكر الرئيس كتدخمو في 

 :عممية صنع السياسة العامة نجد

يعتبر مجمس الكزراء الفضاء األكسع، الذم يتيح لمرئيس إمكانية ترأسه لمجمس الوزراء: -1

فالمجمس يعتبر الييئة  في صنع السياسة العامة ك رسميا انطالقا مف ترأسو لو، أكبر لمتدخؿ

الحككمية السياسة التي يحضرىا جميع الكزراء، ك ىك المنبر الذم تناقش فيو المسائؿ ك 

القضايا الطارئة ذات العالقة بمصالح الدكلة ك المجتمع، ك ال يستصدر أك يتخذ أم قرار أك 

الجميكرية بالتشاكر مع رئيس  بمكافقة أعضائو ،ك يعمؿ رئيسسياسة في المجمس إال 

ك ا الحككمة عمى تحديد جدكؿ أعماؿ المجمس ليكمؼ بعدىا األميف العاـ لمحككمة بتحضيرى

 مف أىـ صالحيات المجمس:

 .تحديد السياسات العامة لمدكلة-

 .اتخاذ القرارات اليامة الممزمة لمحككمة-

الرئيس لممجمس فإف رأيو ك مكقفو مف السياسة  ك عمى ىذا األساس ك بفعؿ ترأس

يصبح ذك أىمية قصكل، فالحككمة بمجرد ضبطيا لسياستيا ك لبرنامجيا تقـك بعرضو عمى 

 .مجمس الحككمة ثـ مجمس الكزراء

امتالؾ الرئيس لسمطة االعتراض عمى النصكص التشريعية عف طريؽ :حق االعتراض-2

 داكلة ثانية ليا، أك إخطار المجمس الدستكرم يتيح االمتناع عف إصدارىا ، أك طمب إجراء م
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الجزائر في العامة السياسة رسم في المساهمة الرسمية الفواعل أهم        :الثانيالفصل   
لو فرصة إلغاء التشريعات ك بالتالي منع رسـ بعض السياسات أك تعطيؿ تنفيذىا أك  -3

 تطكيرىا.

يقـك الرئيس بمتابعة ك تقييـ مختمؼ السياسات بطرؽ عدة متابعة و تقييم السياسات:  -4

شرؼ أحيانا بنفسو عمى متابعة مدل التقدـ أىميا التقارير التي تعدىا المجاف المختمفة ،كما ي

لو لمختمؼ ربكع الكطف، ك االطالع عمى ما  في تنفيذ السياسات مف خالؿ الزيارات الميدانية

تـ انجازه ك مقارنة نسبة االنجاز مع ما ىك مخطط إلى جانب التعرؼ عمى أىـ المشاكؿ ك 

حتى يتـ التكصؿ إلى تحقيؽ األىداؼ العراقيؿ التي تعيؽ عممية التنفيذ ك العمؿ عمى إزالتيا 

 .المسطرة

كيستعيف رئيس الجميكرية في إطار رسمو لمسياسة العامة عمى تقارير مساعديو 

مستشاريو ك التي تتضمف آراءىـ ك مكاقفيـ مف بعض القضايا بناء عمى الدراسة الدقيقة ك  ك

مقترحات أكلية تجسد  التفصيمية ليا مف كؿ الجكانب ، ىذه التقارير غالبا ما تحتكم عمى

 (1).بدائؿ لسياسات عامة قد يتبناىا الرئيس أك يعمؿ عمى رفضيا

 :إصدار األوامر الرئاسية-5

"تمؾ األداة الدستكرية التي يممكيا رئيس  يعرؼ األميف شريط األكامر عمى أنيا:   

ت الجميكرية لممارسة الكظيفة التشريعية التي تعكد أصال لمبرلماف، ك في نفس المجاال

المحددة دستكريا لو. أم أنو بكاسطتيا يتقاسـ رئيس الجميكرية التشريع بأتـ معنى الكممة مع 

 ك الثابت أف ىذه السمطة إما أف تككف مفكضة مف البرلماف مثمما ىك الحاؿ في البرلماف.

                                                           
1

 .105-104صص ، 1999اٌزٕظ١ُ اإلداسٞ اٌجضائش:ِطجؼخ دحٍت، -ٔبطش ٌجبد ، اٌمبْٔٛ اإلداسٞ -
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الجزائر في العامة السياسة رسم في المساهمة الرسمية الفواعل أهم        :الثانيالفصل   
معظـ دساتير العالـ ك خاصة األنظمة الغربية، ك إما أف تككف سمطة أصمية يستمدىا مف  

 (1)باشرة دكف الحاجة إلى تفكيض. " الدستكر م

 انطالقا مف الدستكر فإف لرئيس الجميكرية حؽ إصدار األكامر في حالة شغكر

ك امتالؾ  بيف دكرتي البرلماف أك في الحالة االستثنائية، المجمس الشعبي الكطني أك ما

اسات الرئيس ليذه السمطة يمنحو صالحية استصدار ما شاء مف التشريعات الخادمة لمسي

 32ككمثاؿ عمى ذلؾ نجد أف الرئيس الجميكرية قاـ باتخاذ ما يعادؿ  التي يعمؿ عمى رسميا

أمرا رئاسيا تشريعيا ، تمت المصادقة عمييا كميا مف قبؿ غرفتي البرلماف دكف أف تعترض 

كصكال  2000ك ذلؾ في غضكف عشر دكرات بدءا مف دكرة الربيع  عمى أم كاحدة منيا.

 (2).2006الربيع إلى دكرة 

بتشكيؿ لجاف بحثية، أك -رسـ السياسة العامة-كما يقكـ الرئيس في نفس اإلطار

تحقيقيو، أك استشارية، أك استطالعية. مثؿ لجاف اإلصالح الكطنية التي بادر الرئيس 

بتأسيسيا في قطاعات عدة كالصحة ك التعميـ ك العدالة....مراعيا في تشكيميا االعتماد عمى 

ك تبرز فاعمية  برات ك االختصاصات ك الكفاءات العممية ك السياسية ك اإلدارية.ذكم الخ

ىذه المجاف مف خالؿ ما تعمؿ عمى تقديمو مف تقارير ك تكصيات تتـ صياغتيا في شكؿ 

سياسات جديدة، أك يتـ تكظيفيا إلدراج تعديالت ك تغييرات عمى السياسات القائمة بغرض 

 (3).ياسد العجز ك النقص الذم يكتنف

                                                           
1

 1990األ١ِٓ شش٠ظ، "خظبئض اٌزطٛس اٌذعزٛسٞ فٟ اٌجضائش"، أطشٚحخ دوزٛساٖ غ١ش ِٕشٛسح ،جبِؼخ لغٕط١ٕخ،  -

 .45،ص 
2

  www.apn-dz.org.:ِٛلغ اٌّجٍظ اٌشؼجٟ اٌٛطٕٟ ػٍٝ األٔزشٔذ-
3

 . www.majlise-louma.dz:ِٛلغ ِجٍظ األِخ ػٍٝ األٔزشٔذ -
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 ثانيا : العوامل المؤثرة عمى القرارات الرئاسية

يمثؿ رئيس الجميكرية في الجزائر قبة النظاـ ككؿ سمطاتو نابعة مف الدستكر، 

القرارات السياسية حتى ك لك امتمؾ  باتخاذ بالرغـ مف ذلؾ فيك ال يممؾ الحرية المطمقة فيك 

خضكعو أثناء اتخاذه لمقرارات لتأثير يعكد إلى  العديد مف الصالحيات ك السمطات ك السبب

 الشرعية، اإلمكانيات الضركرية، عناصر اإلجراء،.مجمكعة مف العكامؿ كلعؿ ابرزىا نجد

مكاجية االلتزامات ك الكعكد  الكقت المتاح ك المالئـ التخاذ القرارات السياسية، المعمكمات،

 ك تأثير جماعات المصالح. المعطاة لمناخب،

فيـك الشرعية بعديف أساسيف، أحدىما قانكني ك اآلخر اجتماعي سياسي ك يأخذ م الشرعية:-1

نقصد بالشرعية فيبعدىا القانكني تطابؽ ك تالـؤ تصرفات ك قرارات الرئيس مع النصكص 

المصالحة الكطنية قاـ  كمثال عمى ذلؾ سياسة الكئاـ المدني ك(1)الدستكرية ك القانكنية لمدكلة

 لشعبي ثـ عمى البرلماف.الرئيس بعرضيا لالستفتاء ا

نقصد باإلمكانيات الضركرية كؿ المكارد المالية، ك المادية، :اإلمكانيات الضرورية-2

البمكغ اليدؼ المرجك مف  البشرية، ك حتى الفنية ك التقنية الكاجب تسخيرىا ك استخدامو ك

قرار بشأنيا،  فالرئيس ال يمكنو التحرؾ في قضية ما أك اتخاذ أم القرار أك السياسة المتخذة.

فمكال البحبكحة المالية التي شيدتيا الجزائر  إلى في ظؿ تكفر اإلمكانيات الضركرية لذلؾ.

 .خالؿ السنكات األخيرة بفعؿ ارتفاع أسعار البتركؿ

 

                                                           
1

 170.اس اٌفىش اٌؼشثٟ،د د ْ،صِحّذ ٔظش ِٕٙب، ػٍَٛ اٌغ١بعخ اٌمب٘شح:د -
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الجزائر في العامة السياسة رسم في المساهمة الرسمية الفواعل أهم        :الثانيالفصل   
ك منو ارتفاع احتياطي الصرؼ لما كاف لمرئيس قدرة عمى اتخاذ الكثير مف القرارات 

تطبيؽ السياسات ك البرامج التنمكية التي جاء بيا. السياسية ك لما استطاع المباشرة في 

  620فمثال البرنامج التكميمي لتنمية االستثمار في الجنكب ك اليضاب خصص لو مبمغ  

مميار دكالر في   80مميار دينار جزائرم في الكقت الذم بمغ حجـ المخصصات المالية لو 

2006.(1) 

اعد الرسمية لمعمؿ ك عمى رأسيا مدل ك تتجسد ىذه العناصر في القك :عناصر اإلجراء -3

محاصرة االتصاؿ المؤثر عمى اختيار الحؿ النيائي ، تكزيع الكظائؼ، حجـ التصارع 

 .(2)المقاكمة الحادة بيف اإلدارات ك المكاتب إلظيار كجية نظرىـ في القرار ك

ة تتنكع ك تتعدد المصادر المعمكماتية لمرئيس ك تنقسـ إلى مصادر رسمي: المعمومات -4

ف كجكد نظاـ معمكماتي متكامؿ يعد أمرا ضركريا ك عامال مساعدا  أخرل غير رسمية، ك كا 

لتحديد المشكمة بشكؿ جيد، انطالقا مف إدراؾ أبعادىا ك معرفة أسبابيا ك بالتالي التكصؿ 

 .إلى الحؿ أك القرار األفضؿ

لزمني مف العكامؿ الكقت أك المجاؿ ا:الوقت المتاح و المالئم التخاذ القرارات السياسية -5

في ظؿ عدـ القدرة عمى التنبؤ أك  األساسية المؤثرة عمى قرارات الرئيس السياسية خاصة

فقد تبرز أحداث أك قضايا داخمية ك حتى دكلية  تكقع األحداث ك التطكرات المستقبمية.

تستمـز النظر فييا ك بالتالي تخصيص بعض الكقت لدراستيا ك اتخاذ قرار ضركرم 

 ا.لمعالجتي
                                                           

1
- Dominique Chaggnollaud ،op, cit,p,303. 

2
 .2006، 10/12اٌشئ١ظ ثٛرف١ٍمخ فٟ افززبح اجزّبع اٌحىِٛخ ٚاٌٛالح ، ٠َٛ  -
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 الجزائر في العامة السياسة رسم في المساهمة الرسمية الفواعل أهم    :الثانيالفصل 
يقـك الرئيس خاصة أثناء الحممة االنتخابية بتقديـ الكثير مف الكعكد في :التزامات الرئيس-6

مجاالت مختمفة التي تعكد بالنفع عمى شرائح عريضة مف المجتمع ىذه الكعكد تتحكؿ بمجرد 
ك مف االلتزامات  التزامات سياسية يتكجب عميو تنفيذىا تقمد الرئيس لمنصب الرئاسة إلى

المكجية  التي قطعيا الرئيس عمى نفسو كعمؿ عمى تجسيدىا عمى أرض الكاقع، تمؾ المسبقة
إلى فئة الشباب ك لعؿ أىميا تقديـ بعض اإلعفاءات مف الخدمة العسكرية ك تكفير مناصب 

ك تسكية كضعية المزاكليف  عاما، 27حيث اتخذ قرارا بإعفاء كؿ مف تجاكز عمره  لمشغؿ.
 (1)رج.لمدراسة ك العامميف بالخا

كؿ جماعة مصمحة تسعى في إطار تعبيرىا عف المصالح  :قوة الجماعات المصمحية-7
كتجميعيا إلى التأثير في الرئيس باعتباره قبة النظاـ ك ىـر السمطة، بغرض تكجيو قراراتو 

كتعتبر المؤسسة العسكرية مف أقكل  السياسية بما يخدـ مصالحيا ك يعمؿ عمى رعايتيا
إلى جانب  الجزائر التي غالبا ما يككف ليا تأثير قكم عمى الرئيس،جماعات المصالح في 

النص الكامؿ لكممة الرئيس بكتفميقة بمناسبة عيد  بعض الجماعات األخرل بدرجة أقؿ
 (2). 04/07/2006االستقالؿ،يكـ

 .المطمب الثاني: الحكومة كفاعل رسمي في رسم السياسة العامة
مطة التنفيذية، تمتمؾ العديد مف الصالحيات تمثؿ الحككمة الطرؼ الثاني مف الس

الدستكرية ك في المقابؿ تتحمؿ مسؤكلية مزدكجة األكلى أماـ رئيس الجميكرية ك الثانية أماـ 
نياء ميامو حسب   المجمس الشعبي الكطني . يتكلى رئيس الجميكرية تعييف رئيس الحككمة كا 

 
 
 
 

                                                           
1

 .2006، 10/12اٌشئ١ظ ثٛرف١ٍمخ فٟ افززبح اجزّبع اٌحىِٛخ ٚاٌٛالح ، ٠َٛ  -
2

 -150/147  4ط  1د٠ٛاْ اٌّطجٛػبد اٌجبِؼ١خ،  اس٠خ اٌجضائش:ِحّذ ػشة طبط١ال، ِحبضشاد فٟ اٌّؤعغبد اإلد -

 .147، ص  1986
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الجزائر في العامة السياسة رسم في المساهمة الرسمية الفواعل أهم        :الثانيالفصل   
"يعيف رئيس الحككمة ك  ميكرية:مف الدستكر ك المتعمقة بصالحيات رئيس الج77/5المادة

  ".ينيي ميامو

يسير  يختار رئيس الحككمة أعضاء حككمتو ك يقدميـ لرئيس الجميكرية لتعيينيـ

عمى تسيير نشاطات الحككمة، ك يحدد ك يكزع المياـ بيف أعضائيا في ظؿ احتراـ أحكاـ 

كيتكلي ميمة  تنفيذية،الدستكر،ك يسير عمى تنفيذ القكانيف ك التنظيمات، كيكقع المراسيـ ال

  .التعييف في كظائؼ الدكلة كما يسير عمى حسف سير اإلدارة العمكمية

إلى جانب رئيس الحككمة ىناؾ مجمكعة مف الكزارات، يترأس كؿ كاحدة منيا كزير 

ىذه ك كىك أيضا رئيس إدارة الكزارة،   يمارس سمطة سياسية، كالكزير ىك رجؿ سياسي معيف،

إداريا كاسعا، ك ىك الممثؿ القانكني لمدكلة ك اآلمر الرئيسي بصرؼ الصفة يمارس نشاطا 

 النفقات العامة. يمارس الكزير ثالث سمطات أساسية كىي:

 :السمطة األىـ ك تكتسي ثالث مظاىر السمطة التسمسمية:*

يقـك مف خالليا الكزير بتقييـ حماس ك صالحية العامميف في اإلدارة سمطة التأديب : 1-

 .الكزارية

مجمكعة األكامر الصادرة عف الكزير ك التي قد تككف فردية  سمطة التعميمات والتوجيه: 2-

 .أك جماعية

يتـ مف خالليا تعديؿ أك إلغاء أك تبديؿ القرارات المتخذة مف قبؿ  سمطة اإلصالح: 3-

 المكظفيف التابعيف لمكزير

 .ف المكمؼ الكزير بتنفيذىايتـ عف طريقيا تنظيـ شركط تطبيؽ القكاني السمطة التنظيمية:-أ
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الجزائر في العامة السياسة رسم في المساهمة الرسمية الفواعل أهم        :الثانيالفصل   
ك الكصاية ،كىي نكع مف الرقابة  تمارس عمى السمطات الالمركزية، السمطة الوصائية: -ب

 (1)عمى أعماؿ األشخاص الالمركزية. 

ك تتكلى األمانة العامة لمحككمة ميمة التنسيؽ بيف مختمؼ الكزارات ك تنظيـ عمؿ 

 .الحككمة

 السياسة العامة أوال : تدخل الحكومة في عممية صنع

تقكـ الحككمة بمجرد تعيينيا برسـ السياسة العامة لمبالد انطالقا مف ضبطيا 

لبرنامجيا، فبعد المصادقة عميو في مجمس الكزراء يبادر رئيس الحككمة بتقديمو ك عرضو 

ك بالمكازاة مع ذلؾ يقدـ عرضا  عمى المجمس الشعبي الكطني لمحصكؿ عمى مكافقتو عميو.

 .األمة حكلو لمجمس

 ثانيا : صالحيات الحكومة التي تعزز من دورها في عممية صنع السياسة العامة:

ك مف أىـ الصالحيات الممنكحة لمحككمة ك التي تعمؿ عمى تعزيز دكرىا في عممية 

صنع السياسات العامة نجد صالحية التشريع عف طريؽ مشاريع القكانيف، ك أيضا تنفيذ 

 ك ذلؾ عمى النحك التالي: سيـ التنفيذية.القكانيف كضع ك تكقيع المرا

المبادرة في مجاؿ اقتراح النصكص القانكنية التشريع عن طريق المبادرة بمشاريع القوانين: -1

أعضاء الحككمة  ياحيث تخضع النصكص التي يبادر ب مف اختصاص أعضاء الحككمة،

 ي إطار تشاكرم،فتحضير ىذه النصكص طبقا لمدستكر يتـ ف.لمتشاكر قبؿ المصادقة عمييا

 كتحضير مشاريع القكانيف يتـ في دائرتو. يمكف لكؿ  كتطبيقا لتكجييات رئيس الجميكرية ك

                                                           
1

 .290،ص 1990ؼ١ٓ ١ٍٍِخ، داس اٌٙذٜ، ث عؼ١ذ ثٛ اٌشؼ١ش، إٌظبَ اٌغ١بعٟ اٌجضائش -
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الجزائر في العامة السياسة رسم في المساهمة الرسمية الفواعل أهم        :الثانيالفصل   
ليقـك بعد  كزير ضمف الحككمة تحضير مشاريع النصكص التشريعية في إطار صالحياتو،

ذلؾ بتكجيو المشركع إلى األمانة العامة لمحككمة التي تتكلى ميمة تحضير النص إلى غاية 

 .يتونيا

يتـ تكزيع المشركع عمى أعضاء الحككمة ك الييئات االستشارية المؤىمة إلبداء آرائيا 

ك مالحظاتيا، يتكلى األميف العاـ لمحككمة إيداع المشركع باسـ الحككمة لدل مكتب المجمس 

 .(1)الشعبي الكطني بمجرد المصادقة عميو مف قبؿ مجمس الكزراء

بعد إصدار القكانيف ك نشرىا ال بد مف مراسيم التنفيذية: تنفيذ القوانين و وضع و توقيع ال-2

كيفيات ك تنفيذىا، يتـ تبني بعض التدابير التي تعمؿ عمى تفسيرىا ك تحديد إجراءات  

ك يعكد السبب في ذلؾ إلى اكتفاء البرلماف في حاالت كثيرة بكضع المكجيات   تنفيذىا.

ك ترؾ المجاؿ لمحككمة مف أجؿ تنظيـ  ،كالقكاعد العامة التي ترعى المسألة محؿ التشريع

مجمكع  التفاصيؿ ك كضع اإلجراءات ك التدابير الكفيمة ك الالزمة لتنفيذ القكانيف المختمفة

ىذه التدابير ىك ما يطمؽ عميو تسمية المراسيـ التنفيذية التي يتـ استصدارىا في حدكد 

 (2)القكانيف دكف أف تعارضيا .

ف السير عمى تنفيذ برنامجو السياسي منحو الدستكر فحتى يتمكف رئيس الحككمة م

 .صالحية تكقيع المراسيـ التنفيذية

فصالحية المبادرة بالتشريع إلى جانب اتخاذ المراسيـ التنفيذية تعزز مف دكر الحككمة 

 كتقكـ الحككمة باستعماؿ أسمكب التحالؼ ك تشكيؿ  في عممية رسـ السياسة العامة لمبالد،
                                                           

1
سث١غ ِف١ذ اٌغظ١ٟ، اٌٛص٠ش فٟ إٌظبَ اٌغ١بعٟ، ِٛلؼٗ، دٚسٖ، طالح١برٗ، ٚ ِغؤ١ٌٚبرٗ اٌغ١بع١خ، ث١شٚد: ِٕشٛساد  -

 .45،ص 2003حٍجٟ اٌحمٛل١خ، اٌ
2

 . 110ج١ّظ أٔذسعْٛ، اٌّشجغ اٌغبثك، ص  -
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الجزائر في العامة السياسة رسم في المساهمة الرسمية الفواعل أهم        :الثانيالفصل   
تيدؼ لضماف تمرير سياساتيا كبرامجيا ك حتى تشريعاتيا التي تعمؿ عمى حككمة ائتالفية 

عرضيا داخؿ المجمس الشعبي الكطني . فبحيازتيا عمى األغمبية المطمقة مف المقاعد نظرا 

المجمس  ككثيرا ما  لضميا األحزاب الثالث المتحصمة عمى أكبر عدد مف المقاعد داخؿ

ة العامة إلى تشكيؿ المجاف المتخصصة التي تزكدىا تمجأ الحككمة في إطار رسميا لمسياس

بالمعمكمات أك التقارير التي تسمح ليا: بإعداد مشاريع لسياسات جديدة أك تعديؿ السياسات 

 (1)القائمة أك متابعة تنفيذ بعض السياسات ك العمؿ عمى تقكيميا.

  التشريعية السمطة:  المبحث الثاني

 برلمان الجزائريالمطمب األول: نظرة عامة حول ال

مف نظاـ الغرفة الكاحدة إلى نظاـ  1996لقد تحكلت الجزائر منذ صدكر دستكر

مف الدستكر فإف السمطة  98الغرفتيف العتبارات سياسية كمكضكعية خاصة كفقا لممادة 

التشريعية يمارسيا برلماف متككف مف غرفتيف، كىما غرفتيف، كىما المجمس الشعبي الكطني 

 (2)كمجمس األمة. 

ىذا عمى خالؼ الدساتير الجزائرية السابقة التي أقرت تككيف برلماف بغرفة كاحدة ىي 

لمتقميد الذم كاف قائما في التجربة الدستكرية  المجمس الشعبي الكطني، حيث كضع حد

طرؼ  الجزائرية أال ك ىك العمؿ بسمطة تشريعية تتجسد في مجمس كاحد، منتخب مف

 المشرع الجزائرم منح غرفتي البرلماف صالحيات تشريعية (. ك بالرغـ مف أف 1الشعب)

                                                           
1

اٌؼ١ذ ػبشٛسٞ،" إجشاءاد ِٚشاحً إػذاد إٌض اٌزشش٠ؼٟ ٚإلشاسٖ فٟ اٌجشٌّبْ اٌجضائشٞ"، ِجٍخ اٌفىش اٌجشٌّبٟٔ:  -

 .64، ص 2003ِجٍظ األِخ، اٌؼذد اٌثبٌث، جٛاْ 
2

 .30ػالٚح اٌجٕذٞ، ِشجغ عبثك، ص -
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الجزائر في العامة السياسة رسم في المساهمة الرسمية الفواعل أهم        :الثانيالفصل   
الشعبي الكطني بجممة مف الصالحيات دكف أف يخص بيا  كرقابية ، إال أنو خص المجمس

 :مجمس األمة ك التي يمكف حصرىا في النقاط التالية

 ( مف الدستكر.119التشريع عف طريؽ المبادرة باقتراح القكانيف المادة )-

 .(مف الدستكر84قة بطمب مف رئيس الحككمة المادة  )التصكيت بالث-

 .اجتماع البرلماف في دكرة غير عادية بطمب مف ثمثي أعضاء المجمس الشعبي الكطني -

 .المكافقة عمى برنامج الحككمة-

/ المكافقة عمى ممتمس الرقابة لدل مناقشة بياف السياسة العامة المكقع عميو مف طرؼ 1

 النكاب. سبعة مف

 أو الغاية من إنشاء الغرفة الثانية:  الهدف

مف أسس ككظائؼ كجكد الغرفة البرلمانية العميا إلى جانب الغرفة السفمى ىك تعميؽ 

أكثر شمكلية في التمثيؿ الديمقراطي ألغمب الشرائح كالفئات  كترسيخ الديمقراطية بصكرة

في األصدؽ سكاء كانت اإلقميمي الجغرا االجتماعية كالثقافية كاالقتصادية، ككذا التمثيؿ

كما ىك الحاؿ في  الدكلة مركبة كما ىك الحاؿ في الدكلة االتحادية، أك دكلة بسيطة كمكحدة

 .(1)النظاـ الجزائرم

إف التبريرات الصادرة عف الجيات الرسمية عف األسباب كالغاية كراء انتياج نظاـ المجمسيف 

 :كالمتمثمة في

 

                                                           
1
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الجزائر في العامة السياسة رسم في المساهمة الرسمية الفواعل أهم        :الثانيالفصل   
النصكص القانكنية المكضكعة باتفاؽ بيف  الرفع مف كفاءة التشريع عمى أساس أف -1

الغرفتيف تخضع لممراجعة المزدكجة، فالنص الصادر عف غرفتيف يككف أفضؿ بكثير مف 

ذلؾ الصادر عف غرفة كاحدة السيما إذا كانت إحدل الغرفتيف أغمب أعضائيا مف ذكم 

 الكفاءات كالميارات اإلدارية كالسياسية كالقانكنية.

زنات األساسية لمسمطات كالمؤسسات كيرجع ذلؾ إلى إمكانية احتماؿ المحافظة عمى التكا -2

التغيير المفاجئ في المجمس الشعبي الكطني إثر انتخابات تشريعية عامة كمسبقة، أك بعد 

 انياء بحؿ المجمس الشعبي الكطني. انتياء العيدة أك

الجميكرية  تجنب الكقكع في الفراغ المؤسساتي، بحيث يتكلى رئيس مجمس األمة رئاسة -3

بالنيابة كذلؾ في حالة الكفاة أك االستقالة أك ثبكت المانع لرئيس الجميكرية إلى غاية إجراء 

 انتخابات رئاسية جديدة.

 تكسيع نطاؽ التمثيؿ الكطني كضماف استقرار الدكلة كاستمرارىا نظر ا لألسباب التالية -4

 .ثمث أعضاء مجمس األمة معينكف مف قبؿ رئيس الجميكرية

 ¾ أعضائو صادقة عمى النصكص التشريعية ال تتـ إال بتكفر أغمبية ثالثة أرباع مفالم

 .التجديد النصفي ألعضاء مجمس األمة يجعؿ منو مؤسسة دائمة كمستمرة

 .عدـ قابمية مجمس األمة لمحؿ مف طرؼ رئيس الجميكرية-

عمية كالقكة إكساب البرلماف الجزائرم كافة عناصر كمقكمات العصرنة كالمصداقية كالفا -5

 (1)بغية ترسيخ مسيرة اإلصالح كالتطكير الديمقراطي.
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 .31ػالٚح اٌجٕذٞ، ِشجغ عبثك، ص  -
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ترسيخ المسار الديمقراطي كتعميقو كذلؾ بتكسيع التمثيؿ لفئات كشرائح المجتمع  -6

كاستيعاب أكسع لتطمعات كمطالب المكاطنيف كالتكفؿ بيا كيككف ذلؾ بكاسطة األدكات 

 كالكسائؿ البرلمانية المتعددة.

نظاـ ديمقراطيا كمما ازدادت مساحة مساىمة البرلماف في السياسة ألنو كمما كاف ال

العامة ألنو ما مف شؾ في أف الترسيخ الديمقراطي سيؤدم حتما إلى تقكية السياسة العامة، 

كيزيد مف فاعمية السمطة التشريعية في عممية رسـ ىذه السياسات كجعميا أكثر رشدا كفائدة 

 (1)لممجتمع.

 كيمة البرلمان الجزائريالمطمب الثاني:  تش

 :يتألؼ البرلماف في الجزائر مف غرفتيف

 أوال: المجمس الشعبي الوطني:

في 12/01عضكا بمكجب األمر رقـ 462يتككف المجمس الشعبي الكطني حاليا مف 

الذم يحدد الدكائر االنتخابية كعدد المقاعد المطمكب شغميا، بعدما كاف  13/02/2012

 .2012-1997التي ما بيف عضكا في الفترة 380يضـ 

كما يتـ اختيار النكاب عف طريؽ االقتراع العاـ المباشر كالسرم كذلؾ بعد تكفر كؿ 

مف قانكف االنتخابات. يتـ تقديـ قائمة طمبات الترشح  5في المترشح طبقا لممادة  الشركط

يد قكائـ مستقمة، ككؿ قائمة مستقمة يجب أف تحصؿ عمى تأي عمى أساس قكائـ حزبية أك

 االنتخابية المعنية، أما االنتخابات فتجرل في  ناخب عمى األقؿ مف ناخبي الدائرة 400
                                                           

1
، ص  2010،ث١شٚد: ِٕشٛساد اٌحٍجٟ اٌحمٛل١خ،  1ٚع١ُ حغبَ اٌذ٠ٓ األحّذ، ثشٌّبٔبد اٌؼبٌُ اٌؼشث١خ ٚاألجٕج١خ، ط  -

312. 
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أشير السابقة النقضاء المدة النيابية الجارية. كيككف اجتماع المجمس الشعبي  03ظرؼ 

أشير عمى األقؿ.  يمارس  04الكطني في دكرتيف العاديتيف كؿ سنة كتككف مدة كؿ دكرة 

 :يزتو كىياكمو كالمتمثمة فيميامو مف خالؿ أج

ىك المتحدث باسمو كيجرم انتخابو مف جانب كؿ رئيس المجمس الشعبي الوطني:  -1

 سنكات كفقا لنظاـ االقتراع السرم. 5أعضاء المجمس لمدة 

يتشكؿ مكتب المجمس الشعبي الكطني مف رئيس كثمانية نكاب لمرئيس  المجمس: مكتب -2

 : تجديد كىك بدكره يقـك بمجمكعة مف المياـ منيامنتخبيف لمدة سنة كاحدة قابمة لم

 .تنظيـ سير الجمسات -

 ضبط جدكؿ أعماؿ الجمسات كمكاعيد عقدىا بالتشاكر مع الحككمة. -

 المصادقة عمى مشركع ميزانية المجمس. -

ىي لجاف تابعة لكؿ غرفة مف غرفتي البرلماف فيي متجانسة مف المجان البرلمانية: -3

ييكؿ التنظيمي، كمتكافقة مف حيث األىداؼ كالمياـ إذ تتكافؽ كخصكصية حيث التشكيؿ كال

كلعؿ اليدؼ كراء إقرار إنشاء ىذه المجاف الدائمة دستكريا ىك إعطاء آلية  كؿ غرفة

مؤسساتية لممجمس الشعبي الكطني لممشاركة في عممية صنع كتقكيـ كمتابعة مختمؼ 

اطنيف سكاء االقتصادية االجتماعية، السياسات العامة التي تخص شأف مف شؤكف المك 

 كمنيا: السياسية، كحتى الثقافية عمى المستكييف المحمي كالدكلي

 لجنة الدفاع الكطني. -

 لجنة الشؤكف القانكنية كاإلدارية كالحريات. -
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 (1)لجنة التربية كالتعميـ العالي كالشؤكف الدينية. -

 ثانيا: مجمس األمة:

برلماف الجزائرم، كىذا المجمس الذم تأسس األكؿ يعد مجمس األمة الغرفة الثانية لم

 96أعضائو أم  2/3عضكا ينتخب ثمثا  114يضـ  1996نكفمبر 28مرة بمكجب دستكر 

عضكا عف طريؽ االقتراع غير المباشر كالسرم مف بيف كمف طرؼ أعضاء المجالس 

 .(2)المحمية )المجالس الشعبية البمدية كالكالية(

 48(، فيما يعيف رئيس الجميكرية الثمث اآلخر  أم 2اثنيف )كتمثؿ كؿ كالية بممثميف 

عضكا مف بيف الشخصيات كالكفاءات الكطنية في المجاالت العممية كالثقافية كالمينية 

 كاالقتصادية كاالجتماعية عمى أف تككف قائمة الترشح متعددة األسماء كباألغمبية في دكر

 كاحد كيشترط في عضك.

سنة كاممة يـك االقتراع  أما  العيدة فقد حددت بست  40المجمس أف يككف عمره 

 (3)( سنكات. 3سنكات فيما تجدد تشكيمتو بالنصؼ كؿ ثالث )

التي تنص عمى أف: "تبتدئ  113في المادة  2008: كفقا لدستكر رئيس المجمس األمة1-

ئاسة أكبر لممجمس، في اليكـ العاشر المكالي لتاريخ انتخاب أعضائو تحت ر  الفترة التشريعية

 يتـ انتخاب رئيس مجمس األمة باالقتراع السرم "النكاب سنا، كبمساعدة أصغر نائبيف منيـ

سنكات كفي حالة تعدد المترشحيف يعمف فكز المترشح المتحصؿ عمى األغمبية  3مدة 

 (1)المطمقة

                                                           
1
-http://www.apn.dz/ar/. اٌجضائشٞ األِخ ظِجٍ  

2
- http://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2018/05/19/- 

3
 ػٍٝ ِٛلغ ٚاٞ ثبن ِش١ٓ. ١ٌٛ٠2017ٛ  12ِجٍظ األِخ ٔغخخ ِحفٛظخ   -
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( نكاب 4: "يتككف مكتب مجمس األمة مف رئيس المجمس كأربعة )المجمس مكتب2-

 (2)ة سنة كاحدة قابمة لمتجديد". منتخبيف لمد

( لجاف دائمة، أما عدد أعضاء كؿ لجنة 9يشكؿ مجمس األمة تسع ) المجان البرلمانية:3-

 19إلى  15المجاف حيث تتككف لجنة الشؤكف االقتصادية كالمالية مف  تختمؼ باختالؼ

ر كتكزع عضكا عمى األكث 15إلى  10عضكا عمى األكثر، أما المجاف األخرل فتتككف مف 

 البرلمانية بكيفية تتناسب مع عدد أعضائيا، المقاعد داخؿ المجاف لدائمة بيف المجمكعات

مف المفترض أف تككف العالقة بيف غرفتي البرلماف عالقة  العالقة بيف غرفتي البرلماف

األمر الذم يقؼ حائال أماـ ىيمنة ك سمك أم غرفة عمى األخرل  كيعزز قكة  تعاكف،

نكعية ك يعية في مكاجية السمطة التنفيذية ، التي شيدت تكسعا كبيرا في حجـ  السمطة التشر 

ك الذم تـ عمى حساب السمطة التشريعية ك  الصالحيات المخكلة ليا خالؿ السنكات األخيرة

 .اختصاصاتيا

بالرجكع إلى الممارسة الفعمية عمى أرض الكاقع ك تعميؽ النظر في النصكص 

ركؼ التي سبقت إنشاء الغرفة الثانية، يمكننا التكصؿ إلى أف العالقة القانكنية ك اإللماـ بالظ

ال نقصد بعالقة التبعية  بيف الغرفتيف ىي عالقة تبعية ك خضكع ك ليست عالقة تعاكف.

مع العمـ أف المشرع لـ يعتمد نظاـ العممية  مسار المجمس الشعبي الكطني إلى مجمس األمة

ا مف المجمس الشعبي الكطني الى مجمس االمة  كال نظاـ التشريعية الذم يأخذ اتجاىا كاحد

 عرضيا عمى المجمس ك الذىاب ك اإلياب داخؿ البرلماف أم اقتراح مجمس األمة لمقكانيف  
                                                                                                                                                                                     
1
-http://www.majliselouma.dz/index.php/ar/. 

2
 .http:// ar. wikipedia.Orgاٌشاثظ   :  ٠ٚى١ج١ذ٠ب اٌّٛعٛػخ اٌحشح، ِجٍظ األِخ  ِزٛفش ػٍٝ -
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بؿ نقصد مف عالقة التبعية خضكع الغرفة األكلى لمثانية،  -الشعبي الكطني لممصادقة عمييا

 ك يمكف البرىنة عمى ىذا القكؿ بما يمي:

 سمو مجمس األمة عمى المجمس الشعبي الوطني حتى في مجال التسمية. أوال:

فمجمس األمة أطمقت عميو تسمية الغرفة العميا أما مجمس شعبي كطني سمي بالغرفة 

السفمى رغـ أف ىذا األخير ىك األكثر تمثيال لإلرادة الشعبية ،فكؿ أعضائو منتخبيف مف قبؿ 

أعضاء منتخبيف )بطريقة غير مباشرة مف قبؿ  الشعب عمى خالؼ مجمس األمة المككف مف

 ىناؾ مف يبرر ىذا  الشعب( ك معينيف مف قبؿ رئيس الجميكرية

السمك بالكفاءات ك اإلطارات العممية ك الثقافية ك االقتصادية ك االجتماعية التي 

يضميا مجمس الشعبي الكطني الذم يضـ أعضاء ليسكا عمى درجة عالية مف الكفاءة بؿ 

 (1)ذلؾ فبعض أعضائو يصؿ مستكاىـ إلى األمية بالمقارنة مع مجمس األمة. أكثر مف

يحؽ لمجاس األمة عرقمة إرادة النكاب بسبب سمطة المنع التي يمتمكيا ك التي تجعؿ  ثانيا:

فأم نص قانكني مصادؽ عميو مف قبؿ  منو المتحكـ األكؿ في مصير النصكص القانكنية،

 ¾مى الغرفة العميا لممصادقة عميو بأغمبية الغرفة السفمى ال بد مف عرضو ع

في حاؿ امتناع ىذه األخيرة عف المصادقة ال ترجح كفة أم غرفة بؿ تشكؿ لجنة متساكية 

المجمسيف يتـ استدعاؤىا مف قبؿ الحككمة بيدؼ اقتراح نص يتعمؽ باألحكاـ  األعضاء مف

عميو دكف إدخاؿ أم لمتصكيت  محؿ الخالؼ، بعدىا تعرض الحككمة النص عمى الغرفتيف

 تعديؿ إال بمكافقة الحككمة.

                                                           
1

 .٠ٚhttp:// ar. wikipedia.Orgى١ج١ذ٠ب اٌّٛعٛػخ اٌحشح، ِجٍظ األِخ  ِزٛفش ػٍٝ اٌشاثظ   :  -
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إذا ما استمر الخالؼ يسحب النص ك بالتالي يككف مجمس األمة ىك السبب الفعمي لسحب 

النص مما يؤكد تفكؽ الغرفة الثانية عمى األكلى ك الكقكؼ كمعارض إلرادتيا حتى ك إف لـ 

ية األعضاء فإف النص بالرغـ مف يستمر الخالؼ بيف الغرفتيف بعد استدعاء المجنة المتساك 

صدكره قد يفقد أىميتو ك محتكاه بفعؿ التعديالت التي أدخمت عميو أك ألف الظركؼ ك 

األكضاع التي أدت إلى استعجاؿ كضعو قد زالت أك تأزمت بشكؿ يجعؿ مف ىذا النص 

 أم أنو أصبح خاليا مف أم فائدة أك قيمة . عاجزا عف كضع حمكؿ فعمية ليا،

سمح بكصكؿ معارضة فعمية إلى  1989إقرار الدستكر لمبدأ التعددية الحزبية سنة  ثالثا:

مما قد ييدد السمطة التنفيذية ك يضعؼ ( البرلماف)يتعمؽ األمر بالجبية اإلسالمية االنقاذ

قكتيا ك ألف الكسيمة الكحيدة الممكف استعماليا في ىذه الحالة لقمع المعارضة ك الحد مف 

سمطة الحؿ التي يترتب عف االستعماؿ المتكرر ليا انعداـ االستقرار داخؿ  تأثيرىا تتمثؿ في

مؤسسات الدكلة فإف السمطة السياسية المعنية بحثت عف كسيمة ذات فعالية أكبر  كضرر 

أقؿ ك اىتدت في النياية إلى كسيمة إنشاء غرفة ثانية تخضع بشكؿ غير مباشر لمسمطة 

 (1)ك مراقبة عمؿ الغرفة األكلى. التنفيذية ك ليا القدرة عمى عرقمة

جعؿ رئيس مجمس األمة الرجؿ الثاني في النظاـ السياسي بعد رئيس الجميكرية،  رابعا:

يتكلى رئاسة الجميكرية بالنيابة في حالة كفاة أك استقالة أك ثبكت المانع لدل رئيس 

كطني ىك الجميكرية عكض ما كاف معمكال بو سابقا ،حيث كاف رئيس المجمس الشعبي ال

 المرشح األكؿ لمرئاسة بالنيابة في الحاالت السابقة الذكر.

                                                           
1

 .٠ٚhttp:// ar. wikipedia.Orgى١ج١ذ٠ب اٌّٛعٛػخ اٌحشح، ِجٍظ األِخ  ِزٛفش ػٍٝ اٌشاثظ   :  -
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تحكيؿ مجمس األمة إلى آلية لمرقابة عمى التشريعات الصادرة عف المجمس الشعبي  خامسا:

 الكطني ك يمكف االستدالؿ عؿ ذلؾ مف خالؿ.

ده إقصاء أعضاء مجمس األمة مف اختصاص المبادرة بالتشريع، رغـ أف اليدؼ مف كجك *

ىك العمؿ عمى تحسيف العمؿ التشريعي لمبرلماف، ك في المقابؿ منحو القدرة عمى عرقمة 

أعضائو في كضع ¾ رغـ أف مجمس األمة يشارؾ  تشريعات الغرفة األكلى في مرحمة اإلقرار

التشريعات ك القكانيف في صكرتيا النيائية مف خالؿ المصادقة عمييا، إال أنو أقصي مف 

ريعي لممرة الثانية، لككف المجمس غير معني بطمب مداكلة ثانية رغـ أف تصحيح النص التش

 النص كضع بشراكة الغرفتيف بؿ إف سمطة إقراره كانت مف قبمو )مجمس األمة(. 

مف أعضائو ك  2/3كما أف مكافقة المجمس الشعبي الكطني عمى النص لممرة الثانية 

خضع لممكافقة عميو في نفس الصيغة إصداره يكحي بكجكد نص قانكني قابؿ لإلصدار لـ ي

 (1)األمة، ك ىك أمر يجسد العكدة لنظاـ المجمس الكاحد.  مف قبؿ مجمس

مف كؿ ما سبؽ ، نجد أف الغرفة السفمى أم مجمس األمة أنشئت لتحقيؽ أىداؼ ثانكية إلى 

مف  جانب ىدؼ رئيسي ، ك المتمثؿ في منح السمطة التنفيذية كسيمة قانكنية ك شرعية تمكنيا

عرقمة نشاط أم معارضة مف شأنيا أف تنشأ داخؿ الغرفة األكلى بشكؿ ييدد مصالحيا ك 

 يقكض مف سمطاتيا.

 

 

                                                           
1

 .http:// ar. wikipedia.Orgِزٛفش ػٍٝ اٌشاثظ   :   ٠ٚى١ج١ذ٠ب اٌّٛعٛػخ اٌحشح، ِجٍظ األِخ -
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 .المطمب الثالث : تدخل البرلمان في عممية صنع السياسة العامة

يشارؾ البرلماف الجزائرم بغرفتيو باعتباره فاعال رسميا في عممية رسـ كصنع السياسة 

االختصاص  تو لكظائفو المتمثمة في االختصاص التشريعي، كالعامة مف خالؿ ممارس

 .ك االختصاص المالي الرقابي،

 : االختصاص التشريعي أوال:

إلى  إف االختصاص التشريعي ىك االختصاص األصيؿ  كالجكىرم ألم برلماف،

جانب ذلؾ فيك يتيح لو فرصة التدخؿ ك المساىمة بشكؿ مباشر في عممية صنع السياسة 

 .العامة 

دكف ى بك لقد منح المشرع الجزائرم البرلماف سمطة التشريع ك خص بذلؾ الغرفة األكل

الثانية ، بحيث يشرع نكاب المجمس الشعبي الكطني بشكؿ مباشر عف طريؽ المبادرة باقتراح 

القكانيف أك عف طريؽ القكانيف العضكية، أك بشكؿ غير مباشر عف طريؽ التعديؿ فيما 

تعرؼ المبادرة عمى أنيا "العمؿ الذم يضع األسس األكلى لمتشريع  ريعالمبادرة بالتش يخص

 .(1)ك يحدد مضمكنو كمكضكعو"

يبادر النكاب بالتشريع بتقديـ اقتراحات قكانيف مكقعة مف قبؿ عشريف نائبا، يتـ 

إيداعيا لدل المكتب مف طرؼ أصحابيا. تبمغ االقتراحات المقبكلة مف طرؼ المكتب بشكؿ 

حككمة لكي تبدم الرأم فييا، ك في حاؿ المكافقة عمييا تعرض عمى المجنة فكرم إلى ال

 المختصة لدراستيا.

                                                           
1

 .67-66ص  صاٌؼ١ذ ػبشٛسٞ، ِشجغ عبثك، -



 

69 

الجزائر في العامة السياسة رسم في المساهمة الرسمية الفواعل أهم        :الثانيالفصل   
ك مناقشتيا ك إدراج تعديالت عمييا ك إعداد تقرير تمييدم عنيا يعرض لممناقشة 

ك إف تـ ذلؾ تحاؿ المبادرة مف  أثناء المناقشة يمكف إدراج بعض التعديالت، داخؿ المجمس.

لدراستيا مرة أخرل ك إصدار تقرير جديد يدعى التقرير التكميمي الذم  جديد عمى المجنة

 .(1)يعرض بدكره لمتصكيت 

عمد المؤسس الدستكرم إلى إعطاء دكر لمبرلماف بإدخاؿ مكاضيع أخرل إلى مجاؿ 

العادم، مع إمكانية التشريع في مكاضيع أخرل بمكجب قكانيف عضكية شكمت درجة  القانكف

قاـ المشرع بتكسيع مجاؿ القانكف العادم بإضافة مكاضيع  انكني حيثأخرل في اليـر الق

 . (2)أخرل، كما أدخؿ صنؼ القكانيف العضكية

كفقا لمدستكر تـ تحديد سبع مجاالت أساسية يشرع في إطارىا النكاب بقكانيف 

عضكية،" تتـ المصادقة عمى القانكف العضكم باألغمبية المطمقة لمنكاب ، كبأغمبية ثالثة 

يخضع القانكف العضكم لمراقبة مطابقة النص مع الدستكر .أعضاء مجمس األمة ¾رباع  أ

 .(3)مف طرؼ المجمس الدستكر قبؿ صدكره

يعني انياال تتدخؿ في العممية التشريعية كال تساىـ إف عدـ اشتماؿ الغرفة الثانية  ال

محكريا مجمس األمة بؿ يمعب دكرا  في صنع السياسة العاـ عف طريؽ المبادرة، حؽ التشريع

 في قبكؿ التشريعات سكاء تمؾ الصادرة عف النكاب أك الحككمة المتالكو حؽ االعتراض.

ف تـ استدعاء المجنة المتساكية  فمف دكف قبكلو ال يمكف إقرار النص كال صدكره حتى كا 

 .األعضاء، ألف تمسكو برأيو ك قراره يؤدم إلى استمرار الخالؼ كبالتالي سحب النص
                                                           

1
 .16ػم١ٍخ خشثبشٟ، ِشجغ عبثك، ص  -

2
 .2008ِٓ دعزٛس  123اٌّبدح  -

3
 .34ػم١ٍخ خشثبشٟ، ِشجغ عبثك، ص  -
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محكر اليدؼ مف التعديؿ حكؿ  تالة االختصاص التشريعي عف طريؽ التعديممارس

إحداث تغييرات عمى النص المناقش بالشكؿ الذم يسمح بالمصادقة عميو ك تحكيمو مف 

كليذا  مجرد مشركع أك اقتراح إلى قانكف بعد إتباع سمسمة مف اإلجراءات الضركرية لذلؾ،

ير مباشرة لمتشريع، ك في ظؿ اإلقصاء  كالصعكبة كثيرا ما ينظر لمتعديؿ عمى أنو آلية غ

التي قد تكاجو النائب ك تمنعو مف المبادرة بالتشريع فإف ىذا األخير ك جد في مباشرة 

ممارسة الحؽ في التعديؿ الطريقة المثمى لمتعبير مف خالليا عف مشاركتو في إنتاج  لمتشريع

 س الكقت كآلية لمضغط عمى الحككمةالقانكف ك لك بطريقة غير مباشرة ك استخدامو في نف

جراءات تقديـ التعديالت، فقد تضمنيا النظاـ الداخمي لممجمس  أما فيما يخص شركط كا 

 :الشعبي الكطني

 .أف تككف اقتراحات التعديالت معممة كبإيجاز -

نكاب عمى األقؿ لقبكؿ  10التعديالت المقترحة مف النكاب يجب أف تككف مكقعة مف قبؿ  -
( ساعة ابتداء مف الشركع في المناقشة 24كالتي تكدع في أجؿ أربع كعشريف ) تالتعديال

 (1)العامة لمنص محؿ التعديؿ. 
 2000فمثال التعديالت المقدمة حكؿ مشركع القانكف العضكم األساسي لمقضاء عاـ 

، 2005طمبات تعديؿ حكؿ مشركع قانكف المالية لعاـ  10طمب تعديؿ، ك  106فقد بمغت 

 النكاب. مع اإلشارة  اقتراح معدؿ مف قبؿ 99بمغت  2007أف قانكف المالية لعاـ في حيف 
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 ِٓ إٌظبَ اٌذاخٍٟ ٌٍّجٍظ اٌشؼجٟ اٌٛطٕٟ. 91اٌّبدح  -
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إلى أف مجمس األمة ال يمكنو ممارسة حؽ التعديؿ إال في إطار المجنة المتساكية األعضاء 

 (1)التي يتـ إنشاؤىا بناء عمى طمب مف الحككمة في حالة حدكث خالؼ بيف الغرفتيف. 
 : ثانيا : االختصاص الرقابي

 كباعتبار البرلماف الجزائرم مككنا مف غرفتيف فاف المؤسس الدستكرم في المادة
أكجب عمى الحككمة  كبالضبط الكزير األكؿ تقديـ  2008مف التعديؿ الدستكرم لسنة 80

ف مساىمة البرلماف في صنع السياسة  مخطط عممو إلى الغرفة األكلى ثـ الغرفة الثانية كا 
بؿ  التشريعات ك النصكص القانكنية ك إلزاـ الحككمة بتنفيذىا، العامة ال يتكقؼ عمى سف

يتعداه إلى الرقابة عمى أعماليا، لذلؾ فقد منح البرلماف آليات لمرقابة لتمكينو مف مراقبة مدل 
برامجيا المكافؽ ك باعتباره األداة القانكنية لتنفيذ سياساتيا   تقيد ك تنفيذ الحككمة لمتشريع

الرقابة التي تنجر عنيا  تنقسـ آليات الرقابة إلى صنفيف ك ىما: آليات .ك(2)عمييا مف طرفو
المسؤكلية السياسية لمحككمة كآليات الرقابة التي ال تنجر عنيا المسؤكلية السياسية ليا، ك 

 ذلؾ عمى النحك التالي: 
 آليات الرقابة التي تنجر عنها المسؤولية السياسية لمحكومة: -1

ي تنجر عنيا المسؤكلية السياسية لمحككمة في آليتي مناقشة برنامج تنحصر آليات الرقابة الت
 .الحككمة ك بياف السياسة العامة

إف برنامج الحككمة يعد تعيدا كالتزاما سياسيا يتكجب طرحو  :مناقشة برنامج الحكومة-أ
 إذ تقـك الحككمة بمجرد تعيينيا بضبط  عمى البرلماف مف أجؿ دراستو ك تحديد مكقفو منو،

 
 
 
 

                                                           
1

 . 384إٌظبَ اٌغ١بعٟ اٌجضائشٞ، اٌّشجغ اٌغبثك، ص عؼ١ذ ثٛ اٌشؼ١ش، -
2

 2005ػّش ثبِشٞ، "عٍطخ اٌّجبدسح ثبٌزشش٠غ فٟ إٌظبَ اٌغ١بعٟ اٌجضائشٞ"، ِزوشح ِبجغز١ش، جبِؼخ اٌجضائش،  -

 .41ص 2006/
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الشعبي الكطني في غضكف  نامجيا كسياستيا، ليتـ عرضيا فيما بعد عمى المجمسبر 

إلى جانب تقديميا لعرض حكليا إلى مجمس األمة  (1)الخمسة ك أربعكف يكما المكالية لتعيينيا

مناقشة عامة تنصب عمى البرنامج  . ك في ىذا اإلطار ينظـ المجمس الشعبي الكطني

طة عمؿ الحككمة كالكسائؿ المحددة لتنفيذه، فيقدـ النكاب الحككمي بكاممو بما في ذلؾ خ

الحككمة عمى عرض برنامجيا لمتصكيت بعد تكييفو  اقتراحاتيـ كتعديالتيـ حكؿ البرنامج

عمى ضكء ما تقدـ بو النكاب مف اقتراحات خاصة ك أف عدـ مكافقتيـ عميو يؤدم إلى 

  .مف الدستكر 81ك  80حسب المادتيف -استقالتيا

استمرارىا ك المجمس عمى البرنامج شرط ضركرم لبقاء الحككمة   ى أف مكافقةبمعن

عميو يمكف القكؿ أف إقرار المشرع الجزائرم إلمكانية تكييؼ البرنامج الحككمي بما يتكافؽ ك ك 

أغمبية النكاب يؤدم غرضيف، يتمثؿ األكؿ في تجنب التصادـ بيف النكاب ك الحككمة 

اني في منح النكاب فرصة المساىمة في صنع السياسة العامة بإحداث تكازف بينيما،  كالث

فإف مناقشة  . عف طريؽ ما يحدثكنو مف تغيير في السياسات ك البرامج المقترحة مف قبميا

مجمس األمة لمبرنامج الحككمي ليس ليا أم قيمة قانكنية عمى خالؼ مناقشة المجمس 

ؿ ليا قيمة سياسية تسمح بفيـ السياسة الشعبي الكطني لو ألنيا ال تمـز رئيس الحككمة، ب

 المنتيجة ك بالتالي إمكانية مراقبة ك تتبع ك تقييـ مدل تنفيذىا ك االلتزاـ بما جاء فييا،

كيعتبر  بياف السياسة العامة أيضا تسمح ألعضاء المجمس باإلدالء بآرائيـ ك مالحظاتيـك 

  الحككمة ألعضاء البرلماف، (2)رؼتقديـ بياف ىذه األخيرة السنكم بمثابة كسيمة إبالغ مف ط
                                                           

1
 .34ػم١ٍخ خشثبشٟ، ِشجغ عبثك، ص  -

2
 .50طبسق ػبشٛس، ِشجغ عبثك، ص  -
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حاطتيـ عمما بما تـ تنفيذه خالؿ سنة مف تقديـ البرنامج، كما ىك في طكر اإلنجاز، كأيضا  كا 

 . اآلفاؽ المستقبمية التي تنكم الحككمة القياـ بيا، كالتطرؽ إلى الصعكبات التي اعترضتيا

ماف بؿ يجب أف تككف ال تكفي الرقابة السابقة عمى المخطط الحككمي مف طرؼ البرل

رقابة الحقة بعد مدة زمنية مف المصادقة عمى المخطط بمعنى رقابة الحقة عمى كاقع العمؿ 

التنفيذم عمى ضكء المخطط المتفؽ عميو، كذلؾ مف  خالؿ تقديـ الحككمة أماـ البرلماف 

 (1)بياف سنكم عف سياستيا العامة. 

كتمكيف النكاب مف إبالغ مكاقفيـ  مناقشة البياف تساعد عمى االطالع عمى محتكاه،

السياسة العامة لمحككمة المطبقة ، مما يجسد رقابة فعمية عمى نشاطيا ك بالتالي تقييـ  عف

إف متابعة النشاط  مدل التزاميا بتنفيذ السياسة العامة ك تحقيؽ األىداؼ المرجكة منيا

لالزمة التي تمكنو الحككمي في كافة أكضاعو يستكجب حصكؿ البرلماف عمى المعمكمات ا

مف إقامة رقابة برلمانية صارمة كحقيقية كفي سبيؿ ذلؾ يمكف تكجيو أم سؤاؿ ألم عضك 

في الحككمة أك القياـ باستجكاب الحككمة ، أك حتى تشكيؿ لجاف تحقيؽ، كالتي ال تؤدم إلى 

 .إقرار المسؤكلية السياسية لمحككمة

تعتبر آلية السؤاؿ، :لسياسية لمحكومةآليات الرقابة التي ال تنجر عنها المسؤولية ا -2

كاالستجكاب، ك لجاف التحقيؽ مف آليات الرقابة التي يمتمكيا البرلماف بغرفتيو، ك التي ال 

يعد السؤاؿ الكسيمة  فبالنسبة آللية السؤاؿ تؤدم إلى إقرار المسؤكلية السياسية لمحككمة.

 أعضاء البرلماف كىك  حككمة مف قبؿاألكثر شيكعا في مباشرة الكظيفة الرقابية عمى أعماؿ ال
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 .2ص حغ١ٓ أثٛ اٌط١ٓ، ِشجغ عبثك، -



 

74 
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يتضمف  في حقيقتو مجرد استفياـ أك استفسار مف عضك البرلماف إلى عضك الحككمة

تعتبر األسئمة كسيمة إعالمية ك رقابية لمنكاب حكؿ تصرفات  إيضاحا حكؿ حقيقة نقطة ما

تقصي عضك مف أعضاء البرلماف مف كزير معيف أك مف  الحككمة، كتعرؼ عمى أنيا:"

 .(1)رئيس الحككمة عف حقيقة أمر معيف يخص نشاط الكزارة المعنية أك الحككمة ككؿ "

ك السؤاؿ حؽ شخصي لكؿ أعضاء ك نكاب البرلماف، يتـ استعمالو لتحقيؽ غرضيف 
 :ك ىما

عندما يتـ طرح األسئمة مف طرؼ المكاليف لمحككمة ىدؼ إفساح  غرض سياسي : -أ

 مكب إدارتيا لشؤكف المجتمع.العرض منجزاتيا كأس المجاؿ امامو

عندما يتـ طرح األسئمة مف طرؼ المعارضة لتسميط الضكء عمى برنامج  غرض رقابي:-ب

براز نقاط الضعؼ في سياستيا العامة. ك قد اعتمد المشرع الجزائرم نكعيف مف  الحككمة كا 

اء األسئمة الكتابية ك الشفكية، كمنح أعضاء البرلماف حؽ تكجيييا ألم عضك مف أعض

الحككمة، إلى جانب منحيـ إمكانية إتباعيا بمناقشة في حالة عدـ اقتناعيـ برد الحككمة. 

كقد يستعمؿ السؤاؿ مف طرؼ أعضاء البرلماف في بعض الحاالت، ككسيمة لطرح بعض 

 .(2)المشاكؿ العامة ك لفت انتباه السمطات العمكمية إلييا إليجاد حمكؿ ليا

كمنح أعضاء  نكعيف مف األسئمة الكتابية ك الشفكية،ك قد اعتمد المشرع الجزائرم  

 مف الدستكر(. 134البرلماف حؽ تكجيييا ألم عضك مف أعضاء الحككمة )المادة 

 
                                                           

1
ػم١ٍخ خشثبشٟ، "سلبثخ ِجٍظ األِخ ٌؼًّ اٌحىِٛخ ثٛاعطخ آ١ٌخ اٌغؤاي"، ِجٍخ اٌفىش اٌجشٌّبٟٔ، اٌؼذد اٌثبٌث   -

 19، ص 2009اٌؼششْٚ، ج١ٍ٠ٛخ ٚ
2

 1983إ٠ٙبة صوٟ عالَ، اٌشلبثخ اٌغ١بع١خ ػٍٝ أػّبي اٌغٍطخ اٌزٕف١ز٠خ فٟ إٌظبَ اٌجشٌّبٟٔ اٌمب٘شح: ِؼبٌُ اٌىزت،  -

 .32،ص. 
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السؤاؿ الكتابي ييدؼ أساسا إلى الحصكؿ عمى تكضيحات أك معمكمات حكؿ مسألة 

ر ينحصر فقط محدكد األث معينة تتعمؽ عمكما بتنفيذ أك تطبيؽ نص قانكني أك تنظيمي كىك

أما السؤاؿ الشفكم فيك أساسا ذك بعد  بيف العضك صاحب السؤاؿ، كعضك الحككمة المعني

سياسي، كلو أثر يمتد حتى إلى الرأم العاـ امـ قد يجعؿ المسؤكلية السياسية لمحككمة عمى 

 المحؾ، مجالو غير محدكد بمكضكعات معينّة.

 تكر السؤاؿ الكتابي مف قيد البرمجة ألنيامف الدس 134لقد حررت المادة  آلية االستجواب: -1

حيث يكدع عضك الحككمة المعني بالسؤاؿ الكتابي  ال تتطمب انعقاد جمسة لإلجابة عنو،

الجكاب لدل مكتب الغرفة المعنية الذم يتكلى بدكره تبميغو إلى صاحبو، شرط أف يتـ الجكاب 

اجو بجدكؿ أعماؿ كؿ غرفة بعد اما السؤاؿ الشفكم يتـ ا در  في ظرؼ ثالثيف يكما المكالية

مكافقة الحككمة، إذ يحدد اليكـ الذم يتـ تناكؿ األسئمة الشفكية، كضبط عددىا بالتشاكر بيف 

 مكتبي البرلماف كالحككمة.

 (1).خالؿ  الجمسة المخصصة لإلجابة عمى األسئمة الشفكية -

 الحككمة. كقد يؤدم االستجكاب إلى تشكيؿ لجاف تحقيؽ في حالة عدـ االقتناع برد -

تعد لجنة كشؼ الحقيقة اآللية األكثر ارتباطا بالعدالة االنتقالية، كىي بمثابة لجان التحقيق: -2

أجيزة مؤقتة غير قضائية لتقصي الحقائؽ، كعادة ما يستمر عمميا لفترات مدة كؿ منيا عاـ 

 (2)كاحد. 
 

                                                           
1

 .  1999ِبسط  08،اٌّؤسخ فٟ  02/ 99(  ِٓ اٌمبْٔٛ اٌؼضٛٞ 82 -78اٌّٛاد  ِٓ ) -
2

 .119 -118ص ص غبسٚ حغ١جخ ، ِشجغ عبثك،  -
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في ك يمكف لمجمس الشعبي الكطني ك مجمس األمة أف ينشئ في إطار اختصاصاتو  

حيث تسمـ التقارير إلى  أم كقت، لجاف تحقيؽ في كؿ مف القضايا ذات المصمحة العامة

تكمف أىمية المجاف في تكضيح ، الغرفة المنشئة لمجنة ك رئيس الجميكرية ك رئيس الحككمة

 رؤية أعضاء البرلماف حكؿ القضية المطركحة ك إبراز مكاقع الضعؼ أك القكة  في برنامج

أك األخطاء المرتكبة أثناء التنفيذ ، إلى جانب تقديـ بعض االقتراحات ك  كسياسات الحككمة

 .التكصيات الضركرية لتجاكز ذلؾ الضعؼ أك الخطأ في السياسة أك في كيفية تنفيذىا

 (1)ك بالتالي ك بناء عمى ذلؾ يصبح لمجنة دكر رقابي ك تقكيمي لمسياسات العامة.       

 االختصاص المالي:  ثالثا:

المشرع الدستكرم لمبرلماف الجزائرم صالحية التشريع في المجاؿ المالي بشرط  أقر

أف يتـ التشريع في القكانيف المالية عف طريؽ القكانيف العضكية التي تخضع إلجراءات 

أعضاء مجمس األمة  3/4خاصة، بحيث يككف التصكيت باألغمبية المطمقة لمنكاب كأغمبية

اإللزامية كالمسبقة لممجمس الدستكرم كما يتجسد االختصاص باإلضافة إلى خضكعيا لمرقابة 

قرار المكازنة العامة  السيما قانكف  المالي لمبرلماف مف خالؿ امتالكو لصالحية مناقشة كا 

المكازنة العامة كالقكانيف التيُ تفرض بمكجبيا الضرائب كالرسـك كتعقد القركض كتمنح 

 (2)االمتيازات.
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 http://www.mcrp.gov.dz .ِٛلغ ٚصاسح اٌؼاللبد ِغ اٌجشٌّبْ ػٍٝ األٔزش١ٔذ، -
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 ١05خ اٌزشش٠ؼ١خ، ِجٍخ اٌفىش اٌجشٌّبٟٔ، اٌؼذد خ٠ٛضش، دٚس اٌٍجبْ اٌجشٌّب١ٔخ اٌّزغب٠ٚخ األػضبء فٟ اٌؼٍّ اٌطب٘ش -

 .86األِخ،اٌجضائش،ص .، 2004،أفش٠ً عٕخ 
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 لمانية في العممية السياسية:رابعا : دور المجان البر 

ك التي يمكف تقسيميا إلى صنفيف  المجاف البرلمانية جياز مف أجيزة غرفتي البرلماف،

 .كىما لجاف التحقيؽ ك المجاف التشريعية

يتـ إنشاء مثؿ ىذه المجاف لغرض مراقبة نشاط الحككمة ك متابعة مدل لجان التحقيق:  أوال:

 سبؽ لمبرلماف المكافقة عمييا كما تـ تكضيحو أعاله التزاميا بالسياسة العامة الذم

ىذه المجاف تشكؿ القمب النابض لمبرلماف ك محكر العممية  المجان التشريعية: ثانيا:

رئاسية( تشكيؿ  التشريعية فيو، فيي تقكـ بدراسة النصكص القانكنية )اقتراحات/مشاريع/أكامر

ـ العمؿ ك يخضع لمقاييس  كضكابط المجاف التشريعية قائـ عمى مبدأ التخصص ك تقسي

 :المجاف التشريعية نكعيف ك ىما قانكنية ك تنظيمية

تختمؼ غرفتي البرلماف مف حيث عدد المجاف الدائمة ك طبيعتيا  كعدد  المجان الدائمة:-1

المعمكمات  فكؿ لجنة مف المجاف الدائمة تشرع بدارسة النص المحاؿ عمييا بتجميع أعضائيا

صادر مختمفة ك متمايزة كاالستماع إلى الحككمة أك أحد أعضائيا أك المتعمقة بو مف م

 الخبراء ك االختصاصييف في المجاؿ تتمكف المجنة مف تبني النص أك تعديمو أك رفضو أك

 (1)التحفظ عمى ما جاء فيو .

لتفعيؿ عالقات التعاكف بيف غرفتي المجان غير الدائمة )المجان المتساوية األعضاء(: -2

عمى تشكيؿ لجاف متساكية األعضاء في حالة  120/04أكد الدستكر في مادتوالبرلماف 

 ك ال يتـ تشكيؿ  حدكث خالؼ بينيما مف أجؿ اقتراح نص يتعمؽ باألحكاـ محؿ الخالؼ،
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 ،عٕخ اٌجضائش اٌخٍذ١ٔٚخ، داس اٌجضائشٞ، اٌذعزٛسٞ إٌظبَ فٟ اٌحىِٛخ ػًّ ػٍٝ اٌجشٌّب١ٔخ اٌشلبثخ ػّبس، ػجبط -

 . 08 ،ص 2006
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ىذا النكع مف المجاف إال بطمب مف الحككمة خالؿ العشرة أياـ المكالية لتاريخ تبميغ الطمب 

 لرئيس كؿ غرفة.

 : السمطة القضائيةالمبحث الثالث 

ك المساىمة في عممية رسـ ك صنع السياسة العامة  تعددت الفكاعؿ الرسمية المتدخمة

بؿ يتعداه إلى سمطة أخرل أال ك  فإف األمر ال يقتصر عمى السمطتيف التشريعية ك التنفيذية،

ات االختصاصىذه األخيرة تتدخؿ في العممية السياسية انطالقا مف  ىي السمطة القضائية.

 الممنكحة ليا دستكريا. كالصالحيات

 المطمب االول: نظرة عامة حول النظام القضائي الجزائري

اليـر  يتميز النظاـ القضائي الجزائرم بالدرجة المزدكجة حيث تتصدر المحكمة العميا قمة

،ك ىي أعمى مؤسسة قضائية تتكلى تقييـ أعماؿ المجالس  1963فييا كتـ إنشاؤىا منذ 

عمى كامؿ التراب الكطني لمنظاـ  المحاكـ  ك تضمف تكحيد االجتياد القضائي القضائية ك

 القضائي إلى جانب السير عمى احتراـ القانكف.

     التسيير.ك ك تتمتع باالستقاللية المالية   ك تتشكؿ المحكمة حاليا مف ثماف غرؼ،

ـ النيائية كما تختص في الفصؿ في الطعكف بالنقض المرفكعة ضد القرارات ك األحكا

الصادرة عف المجالس ك المحاكـ باستثناء الجيات القضائية التابعة لمنظاـ اإلدارم. ك منذ 

ىك الثنائية أك ازدكاجية الجيات  أصبحت الميزة األساسية لمنظاـ القضائي الجزائرم 1996

 (1)القضائية، فإلى جانب القضاء العادم تـ تبني ما يعرؼ بالقضاء اإلدارم.
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 .202،ص1994 2اٌّطجٛػبد اٌجبِؼ١خ،ط ثٛثش١ش ِحٕذ أِمشآْ ، إٌظبَ اٌمضبئٟ اٌجضائشٞ، د٠ٛاْ -
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ا لمبدأ استقاللية القضاء يتضح لنا الغياب الكمي ألم حقمو في اتخاذ عند تفحصن

مبادرات تتضمف طرح خيارات تجسد النكاة أك جكىر سياسات عامة ما ، دكف أف ينفي ذلؾ  

كانطالقا مف اختصاصات دكرىا غير المباشر في العممية السياسية ،ك الذم يمكف االستدالؿ 

 عميو عمى النحك التالي: 

سمطة القضائية حؽ النظر ك دراسة مسكدات التشريعات أك القكانيف ك تقديـ رأييا منح ال

إمكانية اقتراح إدراج بعض التعديالت عمى ىذه القكانيف عندما يتطمب االمر ذلؾ  مع حكليا،

يسمح لمييئة القضائية بالتدخؿ في عممية صنع السياسة العامة مف خالؿ التأثير فييا، ك 

ئية الجزائرية في ىذه العممية انطالقا مف ىذه الزاكية يجسده االختصاص تدخؿ السمطة القضا

السمطة القضائية في الجزائر ممثمة في المجمس  االستشارم لمجمس الدكلة كييئة قضائية

الدستكرم ىي الييئة المكمفة باتخاذ القرار فيما يتعمؽ بدستكرية القكانيف بفعؿ اكتسابيا حؽ 

ك ىذا األمر يحكؿ السمطة القضائية  ابقيا مع المبادئ الدستكرية،مراجعتيا ك التأكد مف تط

 (1)إلى رقيب عمى السياسات العامة لمبالد كبالتالي التأثير فييا.

 من الصالحيات التي تسمح لمسمطة القضائية التدخل في العممية السياسية:-3

ك بيف  األفراد أك المجمكعات صالحية النظر ك الفصؿ في المنازعات القائمة بيف

أجيزة الدكلة المختمفة، مما يتيح ليا فرصة تفسير الدستكر ك القكانيف المعمكؿ بيا بناء عمى 

إلبراز حجـ ك   تصكرىا لنية المشرع ك ما قد يترتب عف القرار المتخذ في القضية محؿ النزاع

 تدخؿ السمطة القضائية في الجزائر في عممية صنع السياسة العامة ك آليات ذلؾ سيتـ 
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لتطرؽ إلى اختصاص ك مياـ ىيئتيف قضائيتيف أال ك ىما المجمس الدستكرم ك مجمس ا

 الدكلة.

 المجمس الدستوري الثاني:المطمب 

يتككف المجمس الذم يعتبر مف أىـ انجازات الجميكرية الفرنسية الخامسة بمكجب 

جمس مف تسعة أعضاء يمثمكف السمطات الثالث في الدكلة ،كما يتكلى الم  1958دستكر 

الرقابة عمى دستكرية القكانيف لغرض حماية الدستكر مف أم خرؽ محتمؿ مف قبؿ السمطتيف 

 .(1)التشريعية ك التنفيذية

يؤسس مجمس دستكرم  منو عمى:" 01/163حيث نصت المادة  1996في دستكر 

إلى جانب الرقابة عمى دستكرية القكانيف فإف لممجمس  يكمؼ بالسير عمى احتراـ الدستكر

 الطكارئ، االختصاص االستشارم في الحاالت الخاصة: الحصار، صاصات أخرل كىياخت

 .شغكر رئاسة الجميكرية الحالة االستثنائية،

 مراقبة تطابؽ القانكف الداخمي لغرفتي البرلماف مع الدستكر. -

)االنتخابات التشريعية ك الرئاسية   مراقبة دستكرية االستشارات السياسية الكطنية - 

 تفتاءات(.االسك 

إف رقابة المجمس الدستكرم عمى دستكرية القكانيف تجسد سمطة البث في القكانيف، ك 

جانب البرلماف الذم منحت لو مف خالؿ تصكيت  بذلؾ فالمجمس يمارس ىذه السمطة إلى

 المجمس الشعبي الكطني ك مصادقة مجمس األمة.
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 أوال : أشكال الرقابة الدستورية

ستكرم عمى دستكرية القكانيف شكميف أساسيف ىما الرقابة تأخذ رقابة المجمس الد

 اإللزامية ك الرقابة االختيارية، ك ىما كالتالي: 

ك يمارس المجمس  يتعمؽ ىذا النكع مف الرقابة بالقكانيف العضكية، الرقابة اإللزامية: 1-

مصادقة  الدستكرم ىذه الرقابة عف طريؽ اإلخطار التمقائي مف قبؿ رئيس الجميكرية بمجرد

تمتد لتشمؿ النظاـ الداخمي لغرفتي البرلماف لغرض منع البرلماف  البرلماف عمى ىذه القكانيف

 .165/ المادة 03مف الدستكر مف تجاكز أحكاـ الدستكر

مف الدستكر فإف ىذا النكع مف الرقابة يتعمؽ 165/01حسب المادة :الرقابة االختيارية -2

التنظيمات، سمي ىذا النكع مف الرقابة باالختيارية ألنيا بالمعاىدات ك القكانيف العادية ك 

المكمفة باإلخطار لمدل عدـ دستكرية ىذه القكانيف  تمارس بناءا عمى تقدير الجية

 .كالمعاىدات

 ثانيا :اإلخطار

أف المجمس الدستكرم يباشر ميامو بناء عمى اإلخطار كىك إجراء ضركرم لممارسة 

ار المجمس الدستكرم لمنظر في دستكرية القكانيف إلى ثالث تعكد سمطة إخط ميامو الرقابية

ك رئيس مجمس  شخصيات كىي: رئيس الجميكرية، ك رئيس المجمس الشعبي الكطني،

 مف الدستكر(. 166األمة)المادة 

ىناؾ أربع احتماالت  النتائج المترتبة عف إصدار المجمس الدستكرم لرأيو أك قراره

 :ىيك ار أك رأم المجمس الدستكرم حكؿ النص محؿ اإلخطار تجسد النتائج المترتبة عف قر 
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 أك الحكـ محؿ اإلخطار مع أحكاـ الدستكر. المادة،أك  القانكف،تأكيد المجمس مطابقة  -1

ك يفقد القانكف أثره ابتداء مف يـك قرار  تأكيد المجمس عدـ دستكرية القانكف يمنع إصداره، -2

 ذ.المجمس في حالة تطبيقو ك دخكلو حيز التنفي

مف النظاـ المحدد لقكاعد عمؿ المجمس  2ىذا االحتماؿ منصكص عميو في المادة  -3

الدستكرم، أيف يعمف المجمس عدـ تطابؽ القانكف مع الدستكر كأف األحكاـ المعمنة غير 

 دستكرية.

مف النظاـ المحدد لقكاعد عمؿ المجمس  3ىذا االحتماؿ منصكص عميو في المادة  -4

 (1)جزئية.مس عدـ دستكرية القانكف بصفة أيف يبمغ المج الدستكرم،

 .أك التحفظ اف مكقؼ المجمس يتراكح بيف ثالث حاالت إما القبكؿ، أك اإللغاء،

 المطمب الثالث: مجمس الدولة

يعتبر مجمس الدكلة الييئة الكطنية العميا في النظاـ القضائي اإلدارم في الكقت الذم 

ك إلى جانب الدكر الرئيسي لممجمس .القضاء العادم تعد فيو المحكمة العميا الييئة العميا في

في ظؿ -كالسمطة التنفيذية كمحكمة إدارية عميا، فإنو يعد مستشارا لمسمطة اإلدارية المركزية

إف مجمس الدكلة كييئة  تمتعو باالستقاللية خاصة عند ممارستو الختصاصو القضائي

ا ك مساىمتيا غير المباشرة في العممية قضائية يدرج ضمف الفكاعؿ الرسمية التي ليا تأثيراتي

السياسية ، بفعؿ ما أسند لو مف اختصاصات ك صالحيات مف طرؼ المشرع الدستكرم ك 

 كالتي يمكننا تصنيفيا إلى 1995/05/30المنصكص عمييا في القانكف العضكم المؤرخ في 
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 االختصاصات القضائية لمجمس الدكلة اختصاصات قضائية ك أخرل استشارية حيث

 يمارسيا باعتباره جيازا قضائيا فإنو إما أف يككف:

كيفصؿ ابتداء ك نيائيا في المنازعات  )قاضي اختصاص:محكمة أول و آخر درجة -1

بعض األعماؿ ك القرارات ك التصرفات ذات األىمية، ك الصادرة عف السمطات اإلدارية 

 المركزية ك الييئات العامة الكطنية.

كقاضي استئناؼ في الطعكف المرفكعة أماـ المحاكـ يفصؿ المجمس : قاضي استئناف -2

 اإلدارية الرامية إلى إبطاؿ القرارات الصادرة عف السمطات اإلدارية غير المركزية.

يفصؿ المجمس في الطعكف بالنقض الخاصة بالتفسير ك مدل شرعية  :قاضي نقض -3

 (1)القرارات التي تككف نزاعاتيا مف اختصاصاتو.

 .االستشارية لمجمس الدولة ثانيا : االختصاصات

يتميز مجاؿ االستشارة الممنكح لممجمس بالضيؽ القتصاره عمى مشاريع القكانيف التي 

إال أف ىذا األمر ال يقمؿ مف دكره في المشاركة ك التدخؿ في كضع  تبادر بيا الحككمة،

-مة  لمدكلةالقانكف ك التشريعات المختمفة ك منو التدخؿ في عممية رسـ ك صنع السياسة العا

يتداكؿ مجمس الدكلة إما في إطار الجمعية العامة أك الجنة الدائمة،  بطريقة غير مباشرة

المجمس اختصاصاتو  المتاف تعتبراف التشكيمتيف األساسيتيف المتاف يمارس مف خالليما

 فبالنسبة لػ:  االستشارية،
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إلى  رؤساء الغرؼ، ك ك محافظ الدكلة، رئيس المجمس ك تضـ نائبو، :الجمعية العامة*

الذم يتعمؽ مشركع القانكف بقطاعو  جانب خمسة مف مستشارم الدكلة. ك يمكف لمكزير

 الحضكر في جمساتيا، أك انتداب مف ينكبو:

تتشكؿ المجنة الدائمة مف رئيس برتبة رئيس غرفة، باإلضافة إلى أربع : المجنة الدائمة*

حافظ الدكلة أك أحد مساعديو المداكالت ك يحظر م أعضاء مف مستشارم الدكلة عمى األقؿ،

 كما يمكف لمكزير حضكر الجمسات أك انتداب مف يمثمو إلبداء رأيو.

تتـ إحالتو إلى رئيس المجمس الذم يعمؿ عمى إرسالو إلى األميف العاـ لمحككمة، ك 

يتضمف التقرير اقتراحات ترمي  منو إلى الحككمة ليتكلى رئيسيا تقديمو إلى مجمس الكزراء

إما إلى إثراء النص، أك تعديمو، أك سحبو إذا ما احتكل عمى نصكص أك أحكاـ يصرح بعدـ 

إف دكر مجمس الدكلة ك مساىمتو في رسـ السياسة العامة يزداد اتساعا كمما  دستكريتيا

عممت الحككمة عمى األخذ برأيو ، ك اقتراحاتو ك تعديالتو المطركحة في إطار مشاريع 

 ميو.القكانيف المعركضة ع

 المبحث الرابع : الجهاز اإلداري

يمارس الجياز اإلدارم مجمكعات عدة مف الكظائؼ تككف ذات طبيعة مرفقية 

ككظائؼ إنتاجية ككظائؼ محمية، ككؿ ىذه المجمكعات يتـ التعبير عنيا في  خدمية ك

ذ تكجيات النظاـ الحاكـ، كيقـك الجياز اإلدارم بمياـ تتعمؽ بتنفي السياسة العامة كفي

 القكانيف كتنفيذ القكاعد كالتعميمات.
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 المطمب االول: الجهاز اإلداري وعالقته بالسياسة العامة

ميمة التنفيذ إلى التأثير في صنع السياسة العامة  كيتجاكز دكر الجياز اإلدارم

الكثيؽ في السمطة التنفيذية مما جعمو جزءا  كتنفيذىا كلعؿ ذلؾ يعكد الرتباط الجياز اإلدارم

التأثير الغير المباشر في صنع  مف السمطة التنفيذية في الدكلة مما فسح ليا مجاؿ ىاما

السياسة العامة لمدكلة  القرارات كذلؾ مف خالؿ الدكر الذم تمعبو السمطة التنفيذية في صنع

استبعادىا  مع السمطة التشريعية ، كارتباط الكظيفة اإلدارية بالسمطة التنفيذية كمياميا يعني

 كسبب ىذا االستبعاد يعكد إلى أف الييئات التشريعية مطتيف القضائية كالتشريعية،عف الس

كالقضائية ذات مياـ خاصة تترتب عمييا مشكالتيا الخاصة الدقيقة التي تبرز مف طبيعة 

كنشاطيا ككجكدىا ، كىذا يستمـز ترتيبات كمقاييس خاصة ال صمة ليا بميداف اإلدارة  تككينيا

تختمط الكظيفة اإلدارية بالكظيفة القضائية التي تنحصر في تطبيؽ القانكف  العامة ، لذلؾ ال

تتمثؿ عادة في كضع القكاعد التي تحكـ النشاطات العامة اك  ،كال بالسمطة التشريعية التي

 (1)التطبيؽ. الخاصة دكف اف تخكض في تفاصيؿ

يكم كىاـ ال كدكر الجياز اإلدارم في عممية تنفيذ كتقكيـ السياسة العامة دكر ح

كيعتبر في األنظمة السياسية الحديثة مسئكال  يستطيع أم نظاـ سياسي حديث االستغناء عنو

عف أمكر عدة تتعمؽ في التنظيـ كالتفسير كالتطبيؽ كالتقكيـ لمسياسات العامة كالتشريعات 

 (2)الصادرة مف الجياز التشريعي لمدكلة.

 

                                                           
1

 .161،ص  1988ػجذ اٌمٛٞ خ١شٞ ، دساعخ اٌغ١بعخ اٌؼبِخ ، اٌى٠ٛذ ، ِطجؼخ راد اٌغالعً ،  -
2

 .181غبثش٠بي اٌّٛٔذ ، ِشجغ عبثك ، ص  -



 

86 

الجزائر في العامة السياسة رسم في المساهمة الرسمية الفواعل أهم        :الثانيالفصل   
سات العامة كتحقيؽ المصمحة كالمنفعة كيتبايف دكر الجياز اإلدارم في تنفيذ السيا

األنظمة السياسية كيتكقؼ ذلؾ عمى دكر ىذا الجياز في أم مؤسسة مف  العامة بتبايف

كعمى نكعية العالقة القائمة بيف السمطات التشريعية كالتنفيذية  مؤسسات النظاـ السياسي

ك دكر الجياز  صالتكازف أك التنازع في االختصا كالقضائية فيما إذا كانت قائمة عمى

األنظمة السياسية في الدكؿ النامية فيعتمد عمى  اإلدارم في صنع السياسيات العامة في

مع بعض مف جية ، كعالقاتيا مع  طبيعة كنكعية العالقة بيف المؤسسات السياسية بعضيا

العكامؿ تأثرت بيا أنظمة تمؾ  المؤسسات المجتمع مف جية أخرل ، كىذا يعكد لمجمكعة مف

انعكاس لتمؾ  مداف أداة إلى أف تككف العالقة بيف الجياز اإلدارم كالسمطة السياسيةالب

لعبت  العكامؿ ، مثؿ ) التأثيرات االستعمارية كطبيعة البنية االجتماعية كتقييماتيا التقميدية

 .(1)لتعددمادكرا في عدـ حيادية الجياز اإلدارم كبالتالي حضكره لشركط المجتمع التقميدم 

 : أىـ سمات الجياز اإلدارم في الدكؿ النامية كتكمف

 إف الجياز اإلدارم في ىذه الدكؿ ىك جياز مقمد أكثر منو أصيؿ. -

 افتقار البيركقراطيات إلى الككادر الماىرة القادرة عمى تحقيؽ كتنفيذ البرامج التنمكية -

 ركقراطيات لخدمةكجكد اتجاىات غير إنتاجية في األجيزة اإلدارية: حيث يكجو نشاط البي -

 أىداؼ كمصالح غير األىداؼ العامة.
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 .50، ص  1961، ث١شٚد ، ِشوض دساعبد اٌٛحذح اٌؼشث١خ ، أعبِخ ػجذ اٌشحّبْ ، اٌّؤصق اٌؼشثٟ اٌشا٘ٓ  -
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 المطمب الثاني: دور الجهاز االداري الجزائري في رسم السياسة العامة

إف الجياز اإلدارم الجزائرم ال يختمؼ عف غيره مف األجيزة اإلدارية في الدكؿ األخرل، 

يسمح لو باحتكار جانب  لككنو يجسد آلية كأداة تطبيؽ السياسة العامة لمدكلة. األمر الذم

المخرجات في النظاـ السياسي ك ذلؾ في إطار الصالحيات ك المسؤكليات الممنكحة لو، ك 

ك البيئة التي ينشط في نطاقيا .إال أف ما يميز اإلدارة في الجزائر  اإلمكانيات المتاحة لو،

أساسية في بناء ك مكركثة عف المستعمر اعتمدت عمييا الدكلة بدرجة كبيرة  ككنيا إدارة فتية

المجتمع ك تحقيؽ التنمية الكطنية ، كاف يعاني مف اليشاشة ك الضعؼ، نظرا الفتقاده 

فإنو كاجو العديد مف الصعكبات ك  لممكارد التقنية ك الكفاءات البشرية ذات الخبرة العالية،

 .العراقيؿ أثناء تنفيذه لمسياسات العامة المسطرة

دكرا فعاال في عممية رسـ ك صنع السياسة العامة، يمعب الجياز اإلدارم الجزائرم 

حيث أسندت لو ميمة تنفيذ  المؤسسات األخرل، نظرا لممركز القانكني الذم يحتمو كسط

تطبيؽ السياسة العامة. ك لقد عرؼ مجاؿ تدخؿ اإلدارة في العممية السياسية تطكرا  ك

عدما كاف مجاؿ الالئحة مقيدا ممحكظا بفعؿ التطكر الحاصؿ في مجاؿ القانكف ك الالئحة، فب

مجالو مطمقا، أضحى مفتكحا ك ىذا ما اعتنقو المشرع  بالقانكف محؿ التنفيذ الذم يعد

 .1976الدستكرم بدءا مف دستكر

إف تأثير اإلدارم في العممية السياسية نابع مف ككف معظـ تشريعات السياسة العامة 

 إذا ما قاـ المسؤكلكف اإلداريكف بكضع ىي تشريعات عامة، ال يمكف تطبيقيا بفاعمية إال 

 



 

88 

الجزائر في العامة السياسة رسم في المساهمة الرسمية الفواعل أهم        :الثانيالفصل   
المكائح التفصيمية ليا، بالشكؿ الذم يجعؿ مف تطبيؽ السياسة العامة قائـ باألساس عمى 

 (1)تفسيرات ك تأكيالت ىؤالء المسؤكلكف ك درجة حماسيـ لتطبيقيا 

ك قد يأخذ تأثير اإلدارة في السياسة العامة شكال آخر مف خالؿ امتناعيا عف تطبيؽ 

لقانكف في حاالت دكف أخرل ك عمى أشخاص دكف آخرييف ،أك مف خالؿ عدـ احتراميا ا

 .(2)آلجاؿ كضع التنظيـ أك الالئحة الضركرية لتنفيذىا

خكصصة  ك لقد كاف النسحاب الدكلة مف التدخؿ المباشر في المجاؿ االقتصادم ك

لجياز اإلدارم في الكثير مف القطاعات االقتصادية، دكر كبير في تقكية حجـ مساىمة ا

مف  العممية السياسية، ألنو أدل إلى انتشار القكاعد القانكنية الضبطية خاصة تمؾ النابعة

الييئات اإلدارية المستقمة ك مختمؼ التنظيمات المينية المتشعبة التي تعد سمطات إدارية ك 

 في المجاالت المرتبطة بنشاطيا كمجمس النقد  تتمتع باختصاص ك ضع التنظيمات

لجنة تنظيـ ك مراقبة عمميات البكرصة ك ما  سمطة الضبط لمبريد ك المكاصالت، كالقرض،

 .(3)يميز الضبط ىك المينية ك التخصص ك الكاقعية مما يجعمو قانكنا بذاتو
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 .271إطبس ٔظشٞ، اٌّشجغ اٌغبثك، ص–آٌّٛٔذ ٚ آخشْٚ، اٌغ١بعخ اٌّمبسٔخ  ججش٠بي -
2

 . 144ج١ّظ آٔذسعْٛ، طٕغ اٌغ١بعبد اٌؼبِخ، اٌّشجغ اٌغبثك، ص -
3

ٌجضائشٞ"، اٌّٛلغ اٌشخظٟ ٌٍجبحث،رُ شش٠ف و١بط،"ظب٘شح ػذَ فبػ١ٍخ اٌمٛاػذ اٌمب١ٔٛٔخ فٟ اٌمبْٔٛ اٌٛضؼٟ ا -

 .  http://www.ummto.dz/revue/revearabe.S.doc: 21/05/2018رفحض اٌّٛلغ ٠َٛ 

http://www.ummto.dz/revue/revearabe.S.doc
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 خالصة:

نستخمص مف خالؿ عرضنا لمفكاعؿ السياسية الرسمية السابقة أم السمطة التنفيذية التشريعية 

عمى أف درجة  ية اضافة لمجياز االدارم المؤثرة في السياسة العامة إلى التأكيدالقضائ

مساىمة ك تأثير الفكاعؿ الرسمية في صنع كتقكيـ السياسة العامة يختمؼ حجمو  كمداه مف 

آلخر ك يعد ىذا االختالؼ انعكاسا مباشرا ك فاعميا لالختالؼ ك التبايف في أسباب ك  فاعؿ

سياسي ككذلؾ الصالحيات المخكلة لو دستكريا كقانكنا  كأيضا أساليب لفاعؿ ادكافع تدخؿ ك

يمكف إرجاع ىذا  تكضيحيا، كماك  التدخؿ الممنكحة لمفاعؿ ك مدل قدرتو عمى استخداميا

 االختالؼ إلى طبيعة النظاـ السياسي الذم يعتبر المحدد الفعمي لحجـ كقكة أم فاعؿ

 سياسي في عمميات السياسة العامة.
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 لخاتمة:ا
 خاتمة

مراحؿ  في األخير نستنتج أف السياسة العامة باختالؼ تعاريفيا ك تعدد خصائصيا ك
تعتبر عممية معقدة ك صعبة تحتاج إلى الكثير مف التدقيؽ ك المعالجة، ك ذلؾ  صنعيا

تتأثر بأبسط المتغيرات ك  ةثابتالحاصؿ في مفيكميا أم أنيا غير  بسبب التطكر الفكرم
السياسة العامة في األنظمة السياسية مف خالؿ مدخالتيا ك  األحداث في عممياتيا ك تتجسد

 .مدل نجاحيا ك تفسر نتائجيا ك سمبياتيا مخرجاتيا ك التغذية العكسية التي تعبر عف

 اسة العامة عمى حسب طبيعتو ك قكة كؿيختمؼ تأثير الفكاعؿ السياسية في السي
 فاعؿ ك مدل اتساع نطاقو ك نشاطو ك ىذا ما ظير مف خالؿ دراستنا ألىـ الفكاعؿ الرسمية

 .ي تقكيـ السياسة العامة في الجزائرفك دكرىا 

البرلماف الجزائرم ككتقييـ عف أدائو في رسـ السياسة العامة أصبح كيانا  حيث اف
عطائيا شبو ضعيؼ ألنو بدل مجر  د مؤسسة تعمؿ عمى تزكية عمؿ السمطة التنفيذية كا 

الشرعية فالسمطة التشريعية في الجزائر لـ تستكعب الدكر الذم يجب أف تمعبو في رسـ 
الساسة العامة، كما أف ضعؼ الممارسات الديمقراطية كضعؼ الطبقة السياسية كنقص 

سير في المجاؿ الصحيح اال كىك الكعي السياسي في المجتمع لـ يسمحكا ليذه المؤسسة بال
سف التشريعات ك القكانيف ك المكافقة عمى مشركع المكازنة العامة إلى جانب الرقابة عمى 

  .أعماؿ الحككمة

أما السمطة القضائية فإنيا ال تتدخؿ في عممية رسـ ك صنع السياسة العامة بطريقة 
امة، ك ألف القانكف ىك الكعاء مباشرة مف خالؿ تقديـ خيارات تشكؿ اقتراحات السياسة الع

صالحية ك بفعؿ امتالكيا  الشرعي الذم تصب فيو مبادئ السياسة العامة، فإف ىذه السمطة
النظر في مسكدات التشريعات ك القكانيف إلبداء الرأم فييا ك إدراج التعديالت عمييا، ك 

 القكانيف ك أيضا مراجعة القكانيف لمتأكد مف مدل دستكريتيا، إلى جانب تفسيرىا لمدستكر  
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المجمكعات ك بيف ك بتكلييا النظر ك الفصؿ في النزاعات القائمة بيف األفراد   المعمكؿ بيا

 .تمتمؾ القدرة عمى التدخؿ في العممية السياسية بطريقة غير مباشرة جيزة الدكلة األخرل،أ

أف التدخؿ السياسي في العممية القضائية مف قبؿ السمطة التنفيذية يجعؿ مف 
استقاللية القضاء أمرا نسبيا إف لـ نقؿ شكميا، ك بناء عمى ذلؾ فإف تدخؿ ىذا األخير في 

 .ف بتكجيو منيا ك بدافع خدمة مصالحياالعممية السياسية يكك 

إف الجياز اإلدارم كفاعؿ رسمي ك انطالقا مف مركزه القانكني ك طبيعة السياسة 
العامة ك حجـ ك نكع الدعـ الذم يحظى بو، فإنو يشارؾ ك يؤثر في العممية السياسية 

ح لو بتكجيو بأشكاؿ مختمفة في ظؿ احتكاره لممعمكمات ك الخبرات العالية األمر الذم يسم
إال أف تبعية الجياز اإلدارم لمسمطة التنفيذية  السياسة العامة أثناء عممية صياغتيا ككضعيا،

يقكض مف مبادراتو ك سمطاتو التقديرية ك تدخالتو في العممية السياسية، ألنيا قمما تخرج عف 
كؿ السمبيات  لتفادمك الىداؼ ك تحقيؽ المقاصد،  اكلبمكغ  التكجيات السياسية ليذه السمطة

 .كاممة ك شاممة استراتيجيةال بد مف إصالح الجياز اإلدارم بتبني 

نصؿ في األخير إلى أف السمطة التنفيذية بتكجيو مف رئيسيا رئيس الدكلة األكثر 
في عممية رسـ ك صنع السياسة العامة في الجزائر ك األقدر عمى تحديد  تأثيراك تدخال  

في  -مع بعض االستثناءات-يسمح ليما بالتحكـ الشبو الكمي تكجياتيا العامة ، األمر الذم
ك ذلؾ في ظؿ عجز الفكاعؿ األخرل عف أداء أدكارىا المتعمقة بيذه  ،العممية السياسية

  .العممية

 :التوصيات

مكاكبة البرلماف لمتطكر التكنكلكجي كاالستغناء عف الكسائؿ التقميدية في الحصكؿ عمى  -
بسرعة مع سرعة انتقاليا كأف ّق يمعب دكر كبير في نشر الثقافة  المعمكمات اليامة خاصة

 .السياسية
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اإلىتماـ بتطكير كفاءات النكاب مف تقديـ الدعـ الفني لمبرلمانييف الذم بدكره يركز عمى  -

 .عممتي التدريب كالتككيف

إصالح ك تطكير لكائحو الداخمية بالشكؿ الذم يدعـ مف صالحياتو ك يعزز مف -
 .استقالليتو، إلى جانب تقميص تدخؿ الحككمة في ميامو ك تحكميا في نشاطاتو

إعادة النظر في كضع الجياز اإلدارم، ك إحداث التغييرات الييكمية كالجكىرية الضركرية -
 .لجميع كحداتو

االىتماـ بالجانب البشرم، ك السير عمى حسف اختياره ك تحفيزه لككنو األساس في نجاح -
 .تأديتيا لمياميا اإلدارة في

تطكير قكانيف ، ك أساليب، ك إجراءات العمؿ داخؿ الكحدات اإلدارية، مع تزكيد ىذه -
 .األخيرة بالتقنيات الحديثة

باعتبارىا آلية لمكافحة الفساد  اىة، ك الشفافية، ك المحاسبة اإلدارية،نز غرس ثقافة ال-
 .اإلدارم بصكره المختمفة
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