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 امللخص 

ـــبحت الحوكمة ـــطلح عليه  أو لقد أصـــــ في معظم بلدان العالم، وعند كافة  واالجتماعية مرادفا لصــــــــيقا للتنمية اإلقتصــــــــاديةحكم الراشــــــــد" "بالالحكامة أو ما اصـــــ

من أبعاد وغايات ترنو  املنظمات اإلقليمية والدولية، بما تمثله من أهمية بالغة في تحقيق التنمية املســتدامة، وبما تقتضــيه هذه األخيرة من متطلبات وتســتهدفه

أجيالها الحاضـــــــــرة والقادمة ... ذلك أن أدوات وركائز الحوكمة: من شـــــــــفافية وإفصـــــــــاح  ونزاهة وديمقراطية تشـــــــــاركية  ورقابة وتفعيل لدور إليها البشـــــــــرية قاطبة ب

مم املتحدة اإلنمائي في دول العالم ســـــــــــــواء مع الحكومات أو القطاع      ،املجتمع املدني هي باألســـــــــــــاس مجســـــــــــــدات للتنمية املســـــــــــــتدامة
ّ

الخاص أو ويعمل برنامج األ

ت اإلنمائية في املجتمع املدني على بناء مجتمعات شاملة تعتمد مقاربة التنمية املستدامة ضمن سياساتها وخططها، من خالل دعم الحوكمة والتصدي للتحديا

دراج قواعد الحوكمة ضــمن ســياســتها العامة، بقية دول العالم، جاهدة إل  على غرار  وعلى هذا املنوال، تســعى الدول املغاربية،     ،اقاته الخاصــة.كل بلد وفق ســي

 . 2030بما يحقق في األخير الهدف السادس عشر ضمن خطة األمم املتحدة للتنمية املستدامة أفاق 

 املتحدة.سياس ي ودورها الفاعل في تتويج برامج وسياسات األمم  نفسها منخرطة في هذا املسعى بحكم محيطها اإلقليمي وموقعها الجيو وتجد الجزائر     

في  2030تحـدة بنـاء على مـا تقـدم، فتهـدف هـذه الورقـة البحثيـة إلى التعرف على أثر تطبيق قواعـد الحوكمـة في تحقيق التنميـة املســــــــــــــتـدامـة وفق خطـة األمم امل    

 . -الجزائر أنموذجا –الدول املغاربية 

 ،  األمم املتحدة ، الدول املغاربيةالكلمات املفتاحية:الحوكمة ، الشفافية ، االفصاح ، التنمية املستدامة 

 

ABSTRACT 

Governance has become intimately synonymous with economic and social development in most 

countries of the world, and in all regional and international organizations, with what they represent of great 

importance in achieving sustainable development, and with the requirements and objectives of the latter in 

terms of dimensions and objectives that they aspire to the humanity as a whole in its present and future 

generations ... so that the tools and pillars of governance: transparency, disclosure, integrity, participatory 

democracy, control and activation of the role of civil society are basically embodiments of sustainable 

development The United Nations Development Program works in the countries of the world, whether with 

governments, the private sector or civil society, to build inclusive societies that adopt the sustainable 

development approach within their policies and plans, by supporting governance and addressing 

development challenges in each country according to its own contexts. In this context, the Maghreb 

countries, like the rest of the world, strive to include the rules of governance in their general policies, thus 

achieving the sixteenth goal of the United Nations' sustainable development plan, Horizons 2030.  

Key-words: Governance, transparency, disclosure, sustainable development, United Nations, Maghreb 

countries 
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 املقدمة  .1

رده برزت االستدامة كحقل معرفي يهتم بأنماط العيش اآلمن والسلوك الرشيد لسكان كوكب األرض، حيث أصبحت ثرواته وموا

الطبيعية تواجه خطر النضوب، خاصة في ظل التنامي املتزايد لألنشطة الصناعية واإلقتصادية غير املستدامة، وما تسببه من 

 مشكالت بيئية وهدر لحقوق األجيال املقبلة في االستفادة من الثروات الطبيعية املختلفة.

سياسات وبرامج وخطط، من شأنها تطبيق مفاهيم التنمية وقد تواصلت الجهود الدولية والوطنية للبحث عن استراتيجيات و 

املستدامة، وتعتبر األمم املتحدة عبر برامجها اإلنمائية على مختلف مراحلها التاريخية أبرز املنظمات الدولية التي تعمل جاهدة 

كنولوجية والسياسية والثقافية إلى ترسيخ مبادئ التنمية املستدامة في شتى مجاالتها اإلقتصادية واالجتماعية والبيئية والت

 واملؤسسية.

، والتي تم اعتمادها من قبل جميع الدول األعضاء في سبتمبر 2030وبالرجوع إلى خطة التنمية املستدامة لألمم املتحدة لعام  

ى مدى ، نجدها تركز على مجموعة من األهداف من بينها القضاء على الفقر ومكافحة عدم املساواة وتغير املناخ عل2015

املقبلة، حيث أن هذه الخطة تتألف من أربعة عناصر هي؛ اإلعالن، أهداف التنمية املستدامة، ووسائل  15السنوات الـ 

 تنفيذها، واملتابعة واالستعراض.

هدفا رئيسيا، ومن بين هذه األهداف، الهدف السادس عشر الذي جاء تحت عنوان: السالم  17وقد قسمت أهداف الخطة إلى 

واملؤسسات القوية؛ حيث يشمل هذا الهدف مقاصد واسعة النطاق يرجى تطبيقها وتنفيذها على املستوى الوطني  والعدل

للدول األعضاء للهيئة، أي على مستوى الحكومات للوصول إلى مؤسسات مسؤولة وشفافة، الحد من الفساد، الولوج للعدالة، 

 مة، احترام حقوق اإلنسان، وهذا للوصول إلى مجتمعات سليمة وشاملة. املشاركة في إتخاذ القرار، الوقاية من العنف والجري

من ضمن الركائز ألهداف التنمية املستدامة هي الحوكمة الرشيدة. والحوكمة في الواقع هي الركيزة التي ينبني عليها كل ش يء. و 

ير، ولذلك تدعو هذه األهداف إلى فإذا كانت املؤسسات ضعيفة، تصبح احتماالت نجاح أهداف التنمية املستدامة أقل بكث

، وينطبق هذا على كل من القطاعين العام والخاص، ""مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع املستويات

وينطبق على الشركات الخاصة واملؤسسات اململوكة للدولة، محليا وعامليا، للتأكد من أن استثماراتها تتم بشفافية على أساس 

 سة الحرة، حتى تعود بالنفع على املواطنين.من املناف

 أهمية املوضوع: 

أصبحت الحوكمة من املوضوعات الهامة التي تفرض نفسها على جدول أعمال املؤسسات واملنظمات الدولية والحكومات 

لقانون من لتشجيع مستوى الشفافية والكفاءة وتحديد املسؤوليات بوضوح من اإلشراف والرقابة وإلزام الجميع بتطبيق ا

حيث أن الدور اإلشرافي والرقابي للحوكمة يعمل على الحد من املمارسات السلبية لإلدارة كما يحسن من جودة املعلومات 

 املحاسبية بالقوائم املالية.

، يتضمن مجموعة من القيم واملبادئ 2030وتبدو أهمية املوضوع أيضا في كون الهدف السادس عشر للتنمية املستدامة خطة 

، حيث أنها تحفز وتعزز التزام املؤسسات على جميع املستويات 2030لتي تعد محورية بالنسبة ملجموع أهداف أجندة ا

 والحكومات وكذلك املجتمع املدني والقطاع الخاص من أجل بلوغ هذه األهداف.

ح في مؤسسات الدولة بكل قطاعاتها كما أن التزام الدول في سياساتها الوطنية بمبادئ وآليات الحوكمة يعزز الشفافية واإلفصا

 ويحد من الفساد املالي واإلداري فيها.

 أهداف الدراسة:
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 التعريف بالتنمية املستدامة وأبعادها املختلفة.، وكذا الحوكمة واملفاهيم املتعلقة بها الوقوف على ماهية -

فافية ومحاربة الفساد في تعزيز توضيح أثر الش، و إبراز دور إدماج قواعد الحوكمة في تحقيق التنمية املستدامة -

 في الجزائر كدولة مغاربية. 2030 تنمية مستدامة نفيذ أجندةالحكامة لت

، مع التركز على الهدف السادس عشر منها املتعلق باألمن 2030طرح ومناقشة رؤية األمم املتحدة للتنمية املستدامة  -

 .ذلك في تحقيق الحكامة الرشيدةفي الجزائر كدولة مغاربية وأثر  والسالم املؤسسات القوية

 انطالقا مما تقدم، يمكن طرح اإلشكالية التالية: إشكالية البحث:

 ؟2030أهداف التنمية املستدامة لعام  نفيذالجزائرية في ت الدولةداخل الرشيدة إلى أي مدى تساهم الحكامة 

 :خطة املوضوع

وحة، فقد تم تقسيمه إلى مبحثين؛ املبحث األول تناول التنمية ألجل دراسة هذا املوضوع واإلجابة عن اإلشكالية املطر    

املراحل التاريخية لتطور مفهوم التنمية املستدامة وتعريفها، أسس التنمية املستدامة  :املستدامة من خالل خمس مطالب، هي

، وأخيرا خطة األمم املتحدة أهداف التنمية املستدامة وأبعادها، مؤشرات التنمية املستدامة ومعوقاتهاأركان و وخصائصها، 

 . 2030للتنمية املستدامة 

ص نشأة وتطور وتعريف الحكامة، أهمية وخصائ:مطالب، هي ستةأما املبحث الثاني فتناول عموميات حول الحوكمة ضمن    

 وكمة الرشيدة.ودور القيادات العاملية والوطنية في مجال الح  الحوكمة وأبعاد الحوكمة، معايير الحوكمة، أهداف ومؤشرات

 للتنمية املستدامة 2030تطبيقات الحوكمة في الجزائر آفاق ، وأخيرا 2030عالقة الحوكمة بالتنمية املستدامة وفق أجندة 

 املبحث األول: التنمية املستدامة:

، وقد عقدت بيعيةمحدودية وقلة املوارد الط برزت فكرة التنمية املستدامة كواحدة من قواعد العمل الوطني والعاملي ملجابهة

 .للتنمية املستدامة 2030األمم املتحدة العديد من املؤتمرات في هذا السياق، وكان آخرها أجندة 

 املطلب األول: التطور التاريخي ملفهوم التنمية املستدامة وتعريفها: 

 ها والتعريف بها:مرت التنمية املستدامة بالعديد من املحطات واملراحل التاريخية، والتي ساهمت في بلورت   

 الفرع األول: التطور التاريخي ملفهوم التنمية املستدامة:

بشكل عام يمكن تمييز أربعة مراحل رئيسية لتطور مفهوم التنمية ومحتواها في العالم منذ الحرب العاملية الثانية إلى اآلن ، 

 وهذه املراحل هي:

لة باالعتماد على إستراتيجية التصنيع وسيلة لزيادة الدخل القومي اتسمت هذه املرحأوال: التنمية رديف للنمو اإلقتصادي: 

 (19، صفحة 2007)زنط، وتحقيق معدالت نمو اقتصادي مرتفعة وسريعة. 

مفهوم التنمية في هذه املرحلة يشمل أبعادا اجتماعية بعدما كان يقتصر على الجوانب ثانيا: التنمية وفكرة النمو والتوزيع: 

 (20، صفحة 2007زنط، )اإلقتصادية فقط. 

تلك التنمية التي تهتم بجميع  :ظهر فيها مفهوم التنمية الشاملة التي تعنيثالثا: التنمية اإلقتصادية واالجتماعية الشاملة: 

نمو بتركيب هذا ال بل تهتممن أجل زيادة معدالت النمو اإلقتصادي فقط.  ليسجوانب املجتمع والحياة، وتصاغ أهدافها 

 (21، صفحة 2007)زنط،  .املناطق والسكانوتوزيعه على 

بوصفها تلك التنمية التي تأخذ في االعتبار حاجات األجيال القادمة عند تلبية حاجات الجيل  رابعا: التنمية املستدامة:

 (50، صفحة 2007)علي، .بأبعادها االقتصادية واالجتماعيةالحاضر، ويتطلب ذلك الحفاظ على البيئة 
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 يف التنمية املستدامة:الفرع الثاني: تعر 

( املعنون بــ: "مستقبلنا املشترك"، التنمية املستدامة بأنها: " التنمية التي تلبي  portlandعرف تقرير لجنة "بروتالند")   

احتياجات الحاضر دون اإلخالل بقدرات األجيال القادمة على تلبية احتياجاتها...، حيث يجري استغالل املوارد وتوجيه 

رات، وتكييف التنمية التقنية، والتطوير املؤسس ي، بتناسق يعزز اإلمكانات الحاضرة واملستقبلية في تلبية حاجيات االستثما

التنمية ى أحد دعاة التوفيق بين البيئة و يرجع هذا املفهوم أساسا إل. (80، صفحة 2009)إبراهيم، البشر وتطلعاتهم."

التوفيق بين االيكولوجيا و االقتصاد مع اقتراح استراتيجيات إلخضاع  ( الذي تناول سبل ignacysachs"ايغناس ي ساكس" )

 (50، صفحة 2008)هاجر،  القرارات االقتصادية للمتطلبات املستعجلة في الحفاظ على البيئة.

تصل الذي البنك الدولي التنمية املستدامة مركزا على البعد االقتصادي بأنها: " التنمية التي تهتم بتحقيق التكافؤ امليعرف و

 يضمن إتاحة نفس الفرص الحالية لألجيال القادمة، وذلك بضمان ثبات رأس املال الشامل أو زيادته املستمرة عبر الزمن.

أما بيئيا فقد عرفت التنمية املستدامة بأنها: " االستخدام األمثل لألرض الزراعية واملوارد املائية (17، صفحة 2003)العيسوي، 

 (55، صفحة 2017)كافي، إلى مضاعفة املساحات الخضراء على الكرة األرضية". في العالم بما يؤدي

 املطلب الثاني: أسس التنمية املستدامة وخصائصها : 

 تقوم التنمية املستدامة على جملة من املقومات التي ترتكز عليها، كما تتميز بمجموعة من الخصائص يمكن تبيانها في اآلتي:

 تقوم عليها التنمية املستدامة: الفرع األول: األسس التي

 يستند مفهوم التنمية املستدامة إلى مجموعة من األسس والضمانات الرامية إلى تحقيق أهدافها، وكانت أهمها:

أن تأخذ التنمية في اإلعتبار الحفاظ على خصائص ومستوى أداء املوارد الطبيعية الحالي واملستقبلي كأساس لشراكة  -

 ملتاح من تلك املوارد.األجيال املقبلة في ا

 ها.نوعية وكيفية توزيعال ترتكز التنمية إزاء هذا املفهوم على قمة عائدات النمو اإلقتصادي بقدر ارتكازها على  -

 .ائل تقنية أكثر توافقا مع البيئةالحالية مع تعزيز استخدام وس اإلستهالكو يتعين إعادة النظر في أنماط اإلستثمار  -

ارية النظم اإلنتاجية أساس الوقاية من احتماالت انهيار مقومات التنمية خاصة بالدول استدامة وتواصل واستمر  -

 (2011)الحسن، النامية التي تعتمد على نظم تقليدية ترتبط بمقومات البيئة الطبيعية.

 الفرع الثاني: خصائص التنمية املستدامة:

 هي: باقي النماذج التنموية في اإلقتصاد الوضعي تتميز التنمية املستدامة بجملة من الخصائص التي تميزها عن   

 .عدالة في توزيعه وكفاءة في استخدامهو  الديمومة واالستمرارية، فهي تنمية تهدف إلى تحقيق معدالت دخل مرتفعة -

 .دالة في توزيع رأس املال الطبيعيتحقيق التوازن البيئي باالعتماد على التسيير اإليكولوجي املستدام الذي يكرس الع -

 .(2018)حفيظ، .ملستقبليةعلى إرساء مبادئ العدالة بين األجيال الحاضرة وا يرتكز التنمية املستدامة مشروع عاملي -

 .تنمية متكاملة يعد الجانب البشري فيها وتنميته هو أولى أهدافها -

 يكولوجية.وعلى تعدد العناصر واملركبات املكونة للمنظومات اال الوراثي للكائنات  املحافظة على التنوع -

التنسيق والتكامل بين سياسات استخدام املوارد، واتجاهات االستثمارات، واالختيارات التكنولوجية، والشكل املؤسس ي،  -

 (108، صفحة 2020الركابي، )ويحقق التنمية املستدامة بيئيابما يجعلها جميعا تعمل بتناغم وانسجام 

 ... الخ.عناصره ومركباته األساسية كالهواء واملاء والتربة واملواردالحفاظ على املحيط الحيوي للبيئة الطبيعية سواء  -

 املطلب الثالث: أركان وأهداف التنمية املستدامة وأبعادها:
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 تتمثل كل من أهداف وأبعاد التنمية املستدامة في العناصر التالية:

 :2030الفرع األول: أركان وأهداف التنمية املستدامة وفق رؤية 

بين هذه األركان واألهداف، بل أن كل ركن يحمل في طياته مجموعة من األهداف السبعة عشر التي أقرتها  يمكن املزاوجة

 (2020)الديبلوماسية الفرنسية، وذلك كاآلتي: 2030خطة 

تعد حماية كوكب األرض ضرورة ملحة من أجل تلبية احتياجات األجيال القادمة، لذا البد من حفظ أوال: كوكب األرض: 

الهواء واالنتفاع املستدام بالغذاء واملياه، والتمتع بتنوع إحيائي غني يزخر باملوارد، ومن الضروري أيضا الحد من تغير جودة 

 املناخ بغية تحقيق هذه األهداف وحماية املواطنين من الكوارث الطبيعية؛ ويتضمن هذا الركن األهداف التالية:

: مدن ومجتمعات محلية 11الهدف  : طاقة نظيفة وبأسعار معقولة؛7ف الهد : مياه نظيفة والنظافة الصحية؛6الهدف 

 : الحياة في البر؛15الهدف  : الحياة تحت املاء؛14: العمل املناخي؛ الهدف 13الهدف  مستدامة؛

فقر ترتكز التنمية املستدامة للدول على مراعاة مبدأ الكرامة واملساواة بين األشخاص، وتمثل مكافحة الثانيا: السكان: 

وضمان انتفاع الجميع بالرعاية الصحية والغذاء وتأمين التعليم الجيد والحرص على تحقيق املساواة بين الجنسين، شروطا 

 أساسية ملجتمع مستدام تسود فيه املساواة، ويندرج تحت هذا الركن األهداف التالية:

: التعليم 4الهدف  : الصحة الجيدة والرفاه؛3ف الهد : القضاء التام على الجوع؛2الهدف  : القضاء على الفقر؛1الهدف 

 : املساواة بين الجنسين؛5الهدف  الجيد؛

تقتض ي تنمية الدول تحقيق االزدهار االقتصادي الشامل الذي يراعي البيئة، ومن أجل ضمان إرساء السالم ثالثا: االزدهار: 

ميع بغية التوصل إلى تنمية ذات بعد إنساني. وينطوي هذا وتحقيق االزدهار، يتعين إتاحة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار للج

:الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية؛ الهدف 9:العمل الالئق ونمو االقتصاد؛ الهدف 8الهدف  الركن على األهداف اآلتية:

 : اإلستهالك واإلنتاج املسؤوالن؛12الهدف  : الحد من أوجه عدم املساواة:10

التخفيف من حدة النزاعات وبناء السالم وترسيخه عوامل أساسية من أجل إنشاء مجتمعات مزدهرة يعد رابعا: السالم: 

 والعدل واملؤسسات القوية. : السالم16الهدف ،ومستدامة فثمة عالقة بين التنمية واألمن ولن يتحقق أحدهما دون اآلخر

امن عاملي جديد. وتعد الشراكات الشاملة املبنية يفترض تحقيق التنمية املستدامة إقامة شراكة وتضخامسا: الشراكات: 

على رؤية مشتركة واألهداف املشتركة التي تركز على الشعب والكوكب ضرورية على الصعيد العاملي واإلقليمي والوطني 

سواء.وهو  واملحلي، لذا البد من تعزيز التضامن بين األمم واملجتمع املدني واملنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص على حد

 : عقد الشراكات لتحقيق األهداف؛17الهدف  ما أقره:

 الفرع الثاني:أبعاد التنمية املستدامة:

 فيما بينها: ومؤثرة تتعدد أبعاد التنمية املستدامة، فهي تقوم على مجموعة من أنظمة مجتمعية كوحدة عضوية مترابطة    

هو استخدام املوارد الطبيعية فقط بل استخدامها بأفضل  تدامةمن التنمية املس ليس الهدف  أوال: البعد االقتصادي:

 :يندرج تحت هذا البعدو  (39، صفحة 2012)الشافعي، طريقة ممكنة بحيث يتم تحقيق أفضل عائد بأقل تكاليف ممكنة.

 تقليص تبعية البلدان النامية.، و يد املوارد واملساواة في توزيعهاإيقاف تبد -

 التلوث و معالجته. مسؤولية الدول املتقدمة عن -

 (28، صفحة 2010)قاسم،  تقليص اإلنفاق العسكري.، و من التفاوت في مستوى الدخلالحد  -

 :كاآلتيه عناصر  ويمكن ذكر أهم إن البعد االجتماعي يعطي املعنى الحقيقي للتنمية املستدامة ثانيا: البعد االجتماعي:
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 متكاملة للتنمية املستدامة.الصحة والتعليم والعمل الالئق من أجل تكوين منظومة  -

ملا ينتج عنها من  ،والتقليل من توسيع املناطق الحضرية ،التنمية الريفيةوتأثيره على ه أهمية توزيعو  تثبيت النمو السكاني -

 والتي تمثل خطورة على الصحة و النظم البيئية. ،نفايات ومواد ملوثة

 ألساسية للتنمية البشرية املستدامة في املستقبل.حرية االختيار والديمقراطية في الحكم يشكل القاعدة ا -

دور املرأة باعتبارها املدبر األول للموارد البيئية في املنزل وتربية النشء على ، وتعزيز ستخدام األمثل للموارد البشريةاال  -

 (31-30، الصفحات 2010)قاسم، املواطنة البيئية.

 ثالثا: البعد البيئي:

شكل مصدر القلق املتعلق بالحاجة إلى إدارة املوارد الطبيعية النادرة بطريقة حكيمة لتحقيق رفاهية التنمية في بعدها البيئي ت

اإلنسان التي تعتمد على الخدمات البيئية، من خالل الجدوى الشاملة واألداء الطبيعي للنظم الطبيعية ومدى قدرة النظم 

التي تعبر عن االضطرابات التي من شأنها أن تتسبب في تبديل و البيئية على أن تستمر على الرغم من الصدمات الخارجية، 

للبعد البيئي، بل يمكن  النظم اإليكولوجية من حالة إلى أخرى، ليست بالضرورة للتنمية املستدامة الحفاظ على الوضع الراهن

التنوع البيولوجي التي يات تطور هذا النظام بالتكامل والتنسيق مع األبعاد االجتماعية واإلقتصادية مع الحفاظ على مستو 

 (25-24، الصفحات 2015)إسماعيل، .تضمن مرونة النظم البيئية

 رابعا: البعد السياس ي:

ستراتيجيات ال سياسات ووضع االيؤكد البعد السياس ي للتنمية املستدامة على أن يتعهد النظام السياس ي في املجتمع بتبني 

إجراءات وتشريعات يتم اإللتزام بها، كما يتضمن هذا البعد توسيع فرص االختيار تحقيقها وااللتزام بتنفيذ برامجها من خالل ل

أمام سكان املجتمع لجعل التنمية أكثر ديمقراطية مع ترشيد املنظمات املجتمعية واإلدارة وزيادة القدرات الفعلية للنسق 

يقية لألفراد واملؤسسات املجتمعية في إتخاذ ضمان املشاركة الحقو السياس ي حتى يمكن أن تتحقق تنمية حقيقية في املجتمع. 

الجماعات املحلية  د السياس ي يحتاج إلى مشاركةالقرار املجتمعي، وتمتعهم بالحرية اإلنسانية والسياسية، وهذا يعني أن البع

 .(115، صفحة 2017)محمد، املستدامة. التنمية في عملية سكان املجتمعتعبئة ضرورة له. و  في التخطيط

 الرابع: مؤشرات التنمية املستدامة ومعوقاتهااملطلب 

التنمية املستدامة القت  ها، كماأبعاداملستدامة الغرض منها اإلحاطة بفي مطلع التسعينات تمت صياغة مؤشرات التنمية   

 اآلتي:ك لواقع، ويمكن شرح ما سبق ذكره العديد من املعوقات التي ساهمت في تقويض تطبيقها على أرض ا

 ول: مؤشرات التنمية املستدامة: الفرع األ 

 :هي شرا مصنفا إلى أربعة أنواع مؤ  130برنامج األمم املتحدة للجنة التنمية املستدامة املنبثقة عن قمة األرض نحو  تضمن

 .(101، صفحة 2017)كافي، قضايا البنية االقتصادية وأنماط اإلنتاج واالستهالك.تشمل أوال: املؤشرات االقتصادية:  

 ،مؤشر الفقر البشري  تتمثل القضايا املرتبطة باملؤشرات اإلجتماعية للتنمية املستدامة في:: املؤشرات االجتماعية: ثالثا

 (26، صفحة 2016)العياش ي، معدل النمو السكاني.، التعليم، نوعية الحياة، معدل البطالة

الجوي، واألراض ي، والبحار، واملحيطات، واملناطق تتمثل القضايا واملؤشرات البيئية في الغالف ثانيا: املؤشرات البيئية: 

 البحار واملحيطات واملناطق الساحلية.و  األراض ي املياه العذبة.و  ،لغالف الجوي  الساحلية، واملياه العذبة، والتنوع الحيوي.

 (102/106صفحة  ،2017)كافي، نسبة الكائنات الحية املهددة باالنقراض، ونسبة مساحة املناطق املحمية. التنوع الحيوي،

الحواسيب ، نسمة 100ط الهاتف الرئيسية لكل خطو  تتجلى هذه املؤشرات فيما يلي:  رابعا: املؤشرات املؤسساتية:
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 (128، صفحة 2016)العياش ي، نسمة. 100مستخدمو االنترنيت لكل ، نسمة 100الشخصية لكل 

 :الفرع الثاني: معوقات تحقيق التنمية املستدامة

 .انتشار الفقر املدقعو ة في عدد سكان العالم، الزيادة املطرد -

 عدم اإلستقرار في كثير من مناطق العالم والناتج عن غياب السالم واألمن. -

 تزايد حدة األمية والبطالة وتراكم الديون في ظل ارتفاع مستوى السكان واالستغالل غير الرشيد للموارد الطبيعية. -

 .الحضرية وتفاقم الضغوط على األنظمة اإليكولوجية وعلى املرافق والخدمات  استمرار هجرة األرياف إلى املناطق    -

 .ر(ظاهرة الجفاف وزيادة التصح)تعرض مناطق العالم بصفة عامة لظروف مناخية قاسية    -

لحة وتلوثها وندرة األراض ي الصاالحاد املائية  املواردنقص  يهامحدودية املوارد الطبيعية وسوء استغاللها بما ف  -

 (2011)الحسن، .للزراعة.

 :2030املطلب الخامس: خطة األمم املتحدة للتنمية املستدامة 

التي تحدد  2030إبان القمة الخاصة بشأن التنمية املستدامة خطة لعام  2015سبتمبر  25اعتمد رؤساء الدول والحكومات في 

والهدف من هذه الخطة هو التصدي لتحديات العوملة  غاية. 169أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر والتي يتفرغ عنها 

 تمثل في: دا للغاية للتنميةوتمثل مفهوما مجد باالستناد إلى مكونات التنمية الثالث وهي البيئة واالقتصاد واملجتمع. 

 يشرك في مكافحة الفقر املدقع وحفظ الكوكب من التغيرات املناخية. -

 العالم كافة تبعا ملنهج شامل وعاملي. يسمي رهانات التنمية املستدامة في دول  -

 يمثل ثورة مشاورات غير مسبوقة بين الجهات الفاعلة في املجتمع املدني وفي القطاع الخاص والسلطات املحلية. -

وتجري متابعة تنفيذ أهداف التنمية املستدامة على الصعيد الدولي، من طرف املنتدى السياس ي رفيع املستوى الذي له دور 

ذلك، إذ يقيم سنويا منبرا للنقاش متاحا أمام الجهات الفاعلة املؤسساتية وغير املؤسساتية في مجال التنمية  محوري في

 (2020)الديبلوماسية الفرنسية، املستدامة.

 املبحث الثاني: عموميات حول الحوكمة

 ن أهدافها السبعة عشر.لتحقيقها ضم 2030يعتبر موضوع الحوكمة واإلدارة الرشيدة من األهداف التي تسعى رؤية 

 املطلب األول: نشأة وتطور وتعريف الحوكمة

 الفرع األول: نشأة وتطور الحوكمة

 ارتبط مفهوم الحوكمة بالعوملة واألزمات اإلقتصـــــــــادية واملالية، فرض هذا املصـــــــــطلح نفســـــــــه ســـــــــريعا حتى أثار اهتمام الدوائر 

لدراســات والهيئات واملنظمات الدولية واملحلية مفهوم ومبادئ الحوكمة تناولت العديد من او األكاديمية والســياســية العاملية،  

ألول مرة ضــمن أدبيات البنك الدولي نتيجة التداعيات الســلبية ألشــكال الفســاد وســوء اإلدارة على أوضــاع وحركات  1989عام 

فريقية. كما ربط البنك لدولي عام اإل  ال ســــــــــــيما التنمية التي يدعمها البنك من خالل مشــــــــــــروعاته في العديد من الدول النامية 

بصورة مباشرة بين الحوكمة وأسلوب إدارة التنمية، وفي هذا السياق أكدت العديد من الجهات واملنظمات الدولية على  1992

أهمية ارتباط الحوكمة أو اإلدارة الرشــــــيدة بصــــــورة مباشــــــرة بقضــــــايا املســــــاءلة واملحاســــــبة خاصــــــة في القطاع الحكومي وتعزيز 

آليات إتاحة وتبادل املعلومات في ن مركزية، فضــــــــــــال عن تطوير األطر والضــــــــــــوابط التشــــــــــــريعية الداعمة للتنمية، وتحســــــــــــيالال 

 (8، صفحة 2019)شحاته، املجتمع لعم الشفافية ومكافحة الفساد وتحقيق الصالح العام للمجتمع.

 الفرع األول: تعريف الحوكمة
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نظام يتم بواسطته توجيه منظمات األعمال والرقابة عليها، حيث ": أنهابلحوكمة ي والتنمية لف منظمة التعاون االقتصادتعر 

أصحاب املصالح تقوم بتحديد توزيع الحقول واملسؤوليات بين مختلف املشاركين في املصارف، مثل مجلس اإلدارة واملساهمين و 

صرف. وهي أيضا توفر الهيكل الذي يمكن من كما أنها تبين القواعد واإلجراءات التخاذ القرارات بخصوص شؤون امل اآلخرين،

 (16، صفحة 2016)صديقي، ."األهداف ورقابة األداءضع أهداف املصرف ووسائل بلوغ خالله و 

ممارسة السلطة االقتصادية والسياسية واإلدارية إلدارة شؤون :"حوكمة هي، ال2012ويعرف البرنامج اإلنمائي لألمم املتحدة  

، صفحة 2015)النصر، "ويات من خالل آليات ومؤسسات تمكن األفراد والجماعات من تحقيق مصالحها.الدولة على كافة املست

45) 

 املطلب الثاني: أهمية وخصائص الحوكمة.

 تحض ى الحوكمة بأهمية بالغة على كافة األصعدة، كما تتميز بالعديد من الخصائص، وهذا ما سيتم إيراده في اآلتي:

 مةالفرع األول: أهمية الحوك

تخفيض مخاطر الفساد املالي ، و سلوكي في كافة املنشآت واملنظماتتحقيق االنضباط املالي واإلداري وال تتحدد أهمية الحوكمة في

املمارسات األفضل لحوكمة املنظمات باإلضافة إلى  بث السلوكيات واألخالقيات وخلق بيئة تتوافر فيها الشفافية.و  ،واإلداري 

تؤدي الحوكمة الجيدة في املجتمع إلى توزيع وتخصيص أمثل ، و جنبية واملحلية إلى أسواق املالرات األ والشركات لجذب االستثما

)محمد، تعزيز اإلطار التنظيمي والرقابي للمنظمات والشركات.كما تقوم ب للموارد وزيادة القدرة التنافسية للمنظمات والشركات.

 .(50، صفحة 2017

 الفرع الثاني: خصائص الحوكمة:

 في: بأن خصائص الحوكمة تتمثلختلف خصائص ومميزات الحوكمة باختالف الدارسين لها، ويرى بعض املفكرين ت

 والتي من املمكن أن تكون مباشرة أو غير مباشرة عبر مؤسسات وسيطية أو تمثيلية ذات مصداقية. :املشاركة

 دون تمييز، من قبل هيئات قانونية مستقلة.: فالحوكمة الرشيدة تتطلب إطار قانوني عادل والذي يطبق حكم القانون 

: تقتض ي الشفافية اتخاذ القرارات وتطبيقها تبعا لألنظمة، توفير املعلومات ألولئك الذين سوف يتأثرون بتلك الشفافية

 القرارات بطريقة مفهومة ووسائل سهلة.

عنيين باملنظمة، ونعني بذلك املساهمين، : تتطلب الحاكمية الرشيدة أن تقوم املؤسسات والعمليات بخدمة كل املالتجارب

 الزبائن، يجب تحفيز هؤالء األفراد على املشاركة، وذلك بأنهم معنيون بصفة هامة باملؤسسة ونتائجها.

: تقتض ي الحوكمة الرشيدة ضرورة التنسيق بين االهتمامات والفوائد املختلفة في املجتمع بهدف التوصل إلى إجماع اإلجماع

 لحة األفضل لكل منظمة ولكل املجتمع وكيفية تحقيقها.واسع حول املص

: جودة املنظمة تعتمد على ضمان احتواء كل األفراد الذين يجب أال يشعروا بأنهم خارج مركز اإلهتمام، املساواة واالحتواء

 وهذا يتطلب أن تكون لدى كل املجموعات وخاصة الضعيفة اإلمكانية لتحسين وتعزيز جودة حياتهم.

أي جلب املؤسسات نتائج تلبي احتياجات املجتمع واملحيط بصفة عامة مستعملة اإلمكانات املادية والبشرية  ية:الفعال

 ومحترمة حقوق األفراد واملحيط.

فعلى املؤسسات الحكومية وغير الحكومية سواء في القطاع العام أو الخاص أن تتحمل مسؤوليتها اتجاه  املسؤولية:

 (27-26الصفحات ، 2015)تعالبي، الجميع.

 املطلب الثالث: أهداف ومؤشرات الحوكمة 
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 الفرع األول: أهداف الحوكمة

 تتمثل األهداف التي يمكن تحقيقها نتيجة تبني نظم الحوكمة فيما يلي:

 تحقيق الشفافية والعدالة ومنح الحق في مساءلة إدارة املؤسسات للجهات املعنية. -

مع مراعاة مصالح املتعاملين مع مؤسسات الدولة املختلفة والهدف من ذلك هو  تحقيق الحماية الالزمة للملكية العامة -

 تفضيل املصلحة العامة

 صالحيات لتحقيق رقابة فعالة ومستقلة.لها .تحقيق فرصة مراجعة األداء من خارج أعضاء اإلدارة التنفيذية تكون  -

 .(40، صفحة 2014)شلبي، .نمو مرتفعمار وتحقيق االقتصاد القومي بما يساهم في رفع معدالت االستث زيادة الثقة في -

 مؤشرات الحوكمةالفرع الثاني: 

 حسب مقياس الحوكمة الدولية فإن مؤشرات الحوكمة تتمثل في: 

 مؤشر السيطرة على الفساد. -

 مؤشر فاعلية أداء الحكومة. -

 مؤشر اإلستقرار السياس ي وغياب العنف. -

 مؤشر جودة التشريعات. -

 مؤشر سيادة القانون. -

 (197/199، صفحة 2016)البسام، مؤشر املشاركة واملساءلة. -

 ودور القيادات العاملية والوطنية في مجال الحوكمة الرشيدة.  الحوكمةوأبعاد املطلب الرابع: معايير 

 معايير الحوكمة: :الفرع األول 

 تختلف معايير الحوكمة باختالف املؤسسات املصدرة لها وتتمثل في اآلتي:

 ر منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية:أوال: معايي

تعديال ، علما أنها أصدرت 1999معايير توصلت إليها منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية في عام  5يتم تطبيق الحوكمة وفق 

 ، وتتمثل أساسا في:2004لها في عام 

 ,.اإلفصاح والشفافية، و ضمان وجود أساس إلطار فعال لحوكمة الشركات .1

 .املعاملة املتساوية بين جميع املساهمينو  يع املساهمينحفظ حقوق جم .2

 .دور أصحاب املصالح في أساليب ممارسة سلطات اإلدارة بالشركة .3

 (8، صفحة 2007)يوسف، يونيه  .مسؤوليات مجلس اإلدارة .4

 ثانيا: معايير لجنة بازل للرقابة املصرفية العاملية:

 مة في املؤسسات املصرفية واملالية وهي ترتكز على النقاط التالية:إرشادات خاصة بالحوك 1999وضعت لجنة بازل لعام 

 قيم الشركة ومواثيق الشرف للتصرفات السلمية وغيرها من املعايير للتصرفات الجيدة  .1

 إستراتيجية للشركة معدة جيدا، بموجبها يمكن قياس نجاحها الكلي ومساهمة األفراد في ذلك. .2

 ز اتخاذ القرار متضمنا تسلسال وظيفيا للموافقات املطلوبة من األفراد للمجلس.التوزيع السليم للمسؤوليات ومراك .3

 وضع آلية للتعاون بين مجلس اإلدارة ومدققي الحسابات واإلدارة العليا. .4
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 .توافر نظام ضبط داخلي قوي يتضمن مهام التدقيق الداخلي والخارجي وإدارة مستقلة للمخاطر .5

ملواقع التي يتصاعد فيها تضارب املصالح بما في ذلك عالقات العمل مع املقترضين مراقبة خاصة ملراكز املخاطر في ا .6

 .املوظفين وأيضا بالنسبة للمديرين أواملرتبطين باملصرف وكبار املساهمين واإلدارة العليا 

 (8، صفحة 2007)يوسف، يونيه تدفق املعلومات بشكل مناسب داخليا أو إلى الخارج .7

 تمويل الدولية:ثالثا: معايير مؤسسة ال

 هي: تراها أساسية لدعم الحوكمة معايير  أربع 2003وضعت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي في عام 

 املمارسات املقبولة للحكم الجيد. .1

 خطوات إضافية لضمان الحكم الجيد الجديد. .2

 إرساء إسهامات أساسية لتحسين الحكم الجيد محليا. .3

 (9، صفحة 2007 )يوسف، يونيهالقيادة. .4

تتحدد                                                                                                                                                             الفرع الثاني: أبعاد الحوكمة:

عين على أساسها هذا بشكل عام، وتوجد أربعة أبعاد أساسية الحوكمة بمجموعة املؤسسات التي تمارس السلطة في بلد م

 ضمن فكرة الحوكمة املتصلة بممارسة السلطة وهي:

 البعد املؤسس ي للحوكمة البعد االجتماعي للحوكمة البعد االقتصادي للحوكمة السياس ي للحوكمة البعد

أي العملية التي يتم 

اختيار من في السلطة 

ورصدهم واستبدالهم، 

تصنيف البعد  ويمكن

مؤشرين  السياس ي ضمن

قابلين للقياس؛ أولهما 

مدى بروز حرية التعبير 

واملساءلة الديمقراطية في 

بلد معين، وثانيهما مدى 

االستقرار السياس ي 

 وغياب العنف واإلرهاب.

قدرة الحكومة يشير إلى 

 على صياغة السياسات

وتنفيذها وتقديم 

ويمكن  الخدمات العامة. 

ضمن  أيضا تصنيفها

مؤشرين أولهما الفاعلية 

الحكومية، وثانيهما هو 

 جودة التنظيم.

مراعاة حقوق األفراد واملصالح 

العامة وتوفير الخدمات االجتماعية 

والحاجات األساسية ومنها؛ األمن 

الغذائي، السكن، وتوافر مصادر 

يفة، وجودة الطاقة واملياه النظ

الرعاية الصحية  التعليم،

وغيرها من  ي،األمن واالستقرار

مجاالت والقطاعات، بحيث يتم 

تحقيق هذه األمور بطريقة خالية 

من سوء املعاملة أو الفساد 

 اإلداري.

أي احترام الحكومة والدولة 

للمؤسسات التي تحكم التفاعل 

فيما بينهما. وأيضا يصنف ذلك 

ضمن مؤشرين: جودة الحكم 

ومن بين مزايا  وضبط الفساد.

الفصل املهم هذا اإلطار أنه يبرز 

بين ضبط الفساد من جهة أخرى 

ومفاهيم الحوكمة األوسع نطاقا 

 من جهة أخرى.

 .  www.edrrak.org ، املوقع االلكترونيمن إعداد الباحثة باالعتماد املصدر: 

 رشيدةالفرع الثالث: دور القيادات العاملية والوطنية في مجال الحوكمة ال

أثبتت األمم املتحدة عبر تاريخها قدرة هائلة على حشد القوى لبناء التوافق في اآلراء والقدرات، حينما جرى االتفاق على خطة 

لكن لم تنجح املنظمة في ،2015، وأبرم اتفاق باريس بشأن تغير املناخ، في كانون األول/ديسمبر 2030التنمية املستدامة لعام 

تكتمل؛إذ تجدد مسار  لمكبير من األعمال التي  ولطاملا دأبت على معالجة التحديات الجديدة وإنجاز قدرتسوية مشاكل كثيرة،

جَرى في ظروف غير متكافئة، ومحاوالت أصحاب النفوذ من و  النزاعات،
ُ
توقفت مسيرة الديمقراطية من خالل االنتخابات التي ت

لتشريعية و/أو القضائية، والقادة الذين ال يأبهون للقيود الزمنية التي املسؤولين في الجهاز التنفيذي السيطرة على السلطة ا
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وتفاقمت بشكل غير مسبوق خطورة مزج اإليديولوجيات املتطرفة بالسياسة. ويتزايد نفوذ .تحكم فترات بقائهم في السلطة

ك مقترحان، أوال يجب أن تظل التعددية هنا .ونزوع الشباب إلى اعتناقها والهجرة الوافدةاملتطرفة األحزاب السياسية اليمينية 

حكم الرشيد عنصرا أساسيا في املشاورات وصنع القرار والقيادة على الصعيد العاملي. ثانيا، تظل نوعية القيادة الوطنية لل

  .ر حياة أفضل ملواطنيهاقيام دول تنعم بالسالم الذاتي وتوفلعنصرا أساسيا من 

تغيير األوضاع بشكل كبير. وعلى وجه الخصوص، تحتاج البلدان النامية التي تتطلع إلى لذلك فالقيادات الوطنية قادرة على 

 (2020)بانيرجي، .تحقيق تنمية مستدامة بوتيرة سريعة إلى قيادات قوية وقادرة على استشراف املستقبل.

 املطلب الخامس: عالقة الحوكمة بالتنمية املستدامة

 

 

دور الحوكمة 

في تحقيق 

البعد 

اعي االجتم

للتنمية 

 املستدامة

التخفيض من تكلفة الخدمات االجتماعية األساسية كالصحة والتعليم والسكن...الخ، والرفع من جودتها  -

 لتخفيض معاناة الفئات الفقيرة وتحسين ظروفها املعيشية.

 العدالة واملساواة في دفع الضريبة مما يقلص الفجوة بين األغنياء والفقراء. -

ضمان العدالة واملساواة في التعليم خاصة للفقراء وبالتالي تحقيق تنمية لطاع التعليم الحوكمة الجيدة لق -

  مستدامة قوامها رأس املال الفكري 

فئات املجتمع خاصة منخفضة الدخل  كلتوفير الرعاية الصحية الجيدة لو تطوير قطاع الصحة  -

 .والفقيرة

لتي ا منع مختلف االختالالتتو ه، وتسيير  تهر السكن تسمح بالقضاء على سوء إداالحوكمة الجيدة لقطاع  -

 .أساسية إلنتاج الثورة وتحقيق النمو كمراكزيعرفها، كما تضمن نمط منسجم ومتناسق للمدن 

دور الحوكمة 

في تحقيق 

البعد 

االقتصادي 

للتنمية 

 املستدامة

 

شفافية في حوكمة القطاع الضريبي سيسمح بتبسيط إجراءات التحصيل وضمان أكبر قدر ممكن من ال -

 فرض الضريبة، ما يمكن من تنشيط االقتصاد وتفعيل مشاريع التنمية.

يسمح اعتماد آليات الحوكمة )من شفافية في توفير املعلومات وتعزيز نظام املساءلة والرقابة املحلية(،  -

ئة بتعزيز وتفعيل االستثمارات املحلية واألجنبية والرفع من معدل النمو االقتصادي، وذلك بخلق بي

استثمارية مستقرة، مما ينعكس إيجابا على حجم املوارد املتاحة لالقتصاد وحسن تخصيصها واستثمارها 

 في املشاريع التي تخدم مختلف جوانب التنمية املستدامة.

كفاءتها رفع و الحوكمة لها دور كبير في دعم وزيادة حجم اإليرادات الحكومية وترشيد النفقات العامة،  -

خالل تعزيز املساءلة والشفافية في مجال الخدمات االجتماعية األساسية، ومختلف  اإلستخدامية من

 قطاعات االقتصادية والتي يعتبر الفساد أهم عائق أمام استدامتها.

دور الحوكمة 

 في تحقيق

 البعد البيئي

للتنمية 

 املستدامة

 صدي بفاعلية ملختلفف تمكن من التإتباع إستراتيجية محكمة لحوكمة قطاع املوارد املائية سو  -

 على هذا املورد االستراتيجي. اخ وازدياد الطلب والصراعتغير املنتحديات  مواجهةو ممارسات الفساد، 

الضرورية  الشفافية وتوفير املعلومات تنتهجتبني إستراتيجية لحوكمة قطاع الصناعات اإلستخراجية،  -

 له. االستغالل الكفءوالرشوة و  محاربة الفسادالخاصة بالعقود والصفقات املبرمة، وتسمح ب
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 101-99واخر ص من إعداد الباحثة باالعتماد على قطوش بشرى  املصدر:

 ةللتنمية املستدام 2030املطلب السادس: تطبيقات الحوكمة في الجزائر آفاق 

"، من خالل املجلس الوطني لحقوق 2030لقد انخرطت الجزائر منذ الوهلة األولى  في تطبيق أجندة التنمية املستدامة "آفاق 

اإلنسان، عبر تنصيب اللجنة الفرعية ملتابعة تنفيذ هذه األجندة ، وذلك عبر املجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي،بمعية 

حدة بالجزائر، وذلك بتنظيم اللقاءات التحسيسية للمجتمع املدني والقطاع الخاص بأهداف املنسق املقيم لنظام األمم املت

التنمية املستدامة. ال سيما وأن املشاركة الفعلية والنشطة للمجتمع املدني الجزائري في االستدامة قائمة ومجسدة حتى قبل 

كذا مبادئ املساواة التي نصت عليها النصوص التأسيسية تبني األجندة... ذلك أن الحفاظ على الطابع والتوجه االجتماعي، و 

، التي تحرص في جوهرها على ضمان 2030للدولة الجزائرية تشكل مستلزمات متوافقة باألصل مع أهمية وأهداف أجندة 

، 2030آلفاق ولعل من بين أهم التطلعات  ...  )تقرير املجلس الوطني الجزائري لحقوق اإلنسان(.كرامة كل فرد والحفاظ عليها

 لتجديد برنامج التنمية املستدامة في الجزائر ما يلي:

: بعد أن كانت (2020دسترة السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته  في دستور البالد الجديد )نوفمبر  -1

تتمتع   ،ابعة لرئاسة الجمهوريةو هي سلطة ت ،2016مجرد هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في التعديل الدستوري 

 وتضطلع هذه السلطة باملهام التالية : ،باالستقاللية املالية واإلدارية 

  .اإلستراتيجية سهر على تنفيذ ومتابعة تنفيذ هذهوت، تتولى وضع إستراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته -

 مبادئ الشفافية والحكم الراشد )الحوكمة( والوقاية من الفساد ومكافحته. تساهم في ''أخلقة'' الحياة العامة وتعزيز -

 كما تساهم في تدعيم قدرات املجتمع املدني والفاعلين اآلخرين في مجال مكافحة الفساد. -

 وتسهر على متابعة وتنفيذ ونشر ثقافة الشفافية والوقاية ومكافحة الفساد. -

خطر مجلس املحاسبة والسلطات ال -
ْ
 -عند االقتضاء–بل وتصدر أوامر  ،قضائية املختصة كلما عاينت وجود مخالفات ت

 للمؤسسات  واألجهزة املعنية.

يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته )الجريدة  2006فبراير سنة  20املؤرخ في  01-06قانون مكافحة الفساد رقم  -2

 ا إلى:يهدف أساس (2006مارس سنة  8املؤرخة في  14الرسمية رقم 

 مكافحته, و الفساد من الوقاية إلى الرامية التدابير دعم -

 الخاص, و العام القطاعين تسيير في الشفافية و املسؤولية و النزاهة تعزيز -

 . املوجودات ذلك استرداد  في بما مكافحته و الفساد من الوقاية أجل من التقنية املساعدة و الدولي التعاون  دعم و تسهيل -

 : يلي فيما القانون  هذا به جاء  ما أهم تلخيص يمكن و

دور الحوكمة 

في تحقيق 

 البعد

السياس ي 

 للتنمية 

 املستدامة

تعزيز آليات النزاهة والشفافية واملساءلة للمؤسسات واملسؤولين في الحكومة، وضمان التمثيل املناسب  -

 في عملية صنع القرار السياس ي.

ترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية كحرية ترسيخ مبادئ الديمقراطية الجيدة وحكم القانون، واح -

 الرأي واالختيار والتعبير.

 .فض النزاعات والصراعات الداخلية وتحقيق االستقرار السياس ي -
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تم النص على إنشاء هيئة وطنية ملكافحة الفساد من أجل إضفاء  أكثر شفافية في تمويل الحمالت االنتخابية  الوقاية: -أ

للوقاية   وطنية هيئة إلى بعد فيما تحولت التي و لألحزاب السياسية. وفي إبرام الصفقات العمومية وتسيير األموال العمومية. 

من الفساد ومكافحته، يوص ي هذا القانون بإشراك املجتمع املدني لتحسيس وتوعية الجمهور بهذه الظاهرة، ومن بين مهامه 

 تطوير، الفساد حول  معطيات جمع، تحسيسية و تربوية برامج عث، .الفساد مكافحة سياسة برنامج تقييم األساسية:

 .النيابة إشراف تحت قضائي نشاط

 العادية الرشوة من انطالقا املجرمة املشروعة غير األفعال على القانون  هذا من 48 إلى 25 من املواد تنص  :جريمالت -ب

 اختالس الغدر، اإلخفاء، النفوذ، استغالل األجانب، املوظفين رشوة العمومية، الصفقات مجال في كالرشوة ،لبسيطةوا

 عائداتال تبييض وكذا الخاص القطاع في الفساد جرائم شرعي، غير نحو على استعمالها أو عمومي موظف قبل من املمتلكات

  .يةاإلجرام

 مستوى  على الفساد ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية في األطراف الدول  على التعاون  على القانون  هذا ينص :الدولي التعاون  -ج

 التدابير اتخاذ وكذا املجرمين، وتسليم الشهادات وتلقي املعلومات تبادل في والتعاون  الجزائية واملتابعات والتحقيقات الوقاية

 الفساد. عائدات  ومصادرة  وحجز وتجميد تحديد بغرض أخرى  مع بلدان بالتشاور  الالزمة

 والجرائم الفساد عائدات وكذا املختلسة أو املحولة األموال باسترداد تتعلق أحكاما كذلك القانون  يتضمن :األموال تحصيل -د

 املجتمع، في مةالحوك تتويج في مهما دورا (2020 نوفمبر) الجديد للدستور  وفقا املجلس هذا اعطى لقد: ملحاسبةا مجلس -3

 منسجمة. مستدامة تنمية إلى للوصول  الفساد من وتنقيته قتصادي واالجتماعياإل  الفعل ترقية وبالتالي

يكلف  العمومية، واألموال  املمتلكات على للرقابة لةمستق عليا مؤسسة الدستور، هو من 199 للمادة وفقا املحاسبة مجلس

 للدولة. التابعة األموال رؤوس وكذلك العمومية، واملرافق  املحلية والجماعات  الدولة على أموالبالرقابة النقدية 

 تابعة رقابية سةمؤس باعتباره الحسابات، وإيداع األموال تسيير في والشفافية الراشد الحكم ترقية في املحاسبة مجلس يساهم

 .وتسييرها العمومية واألموال املادية الوسائل استخدام لكيفييات لجمهورية، ويقوم بمراقبة لرئاسة

 الجمهورية، رئاسة لدى استشارية كهيئة املدني املجتمع مرة أول  2020 دستور  ادرج لقد: املدني للمجتمع الوطني املرصد -4

 تتويج الديمقراطية إطار في املدني، املجتمع بانشغاالت متعلقة وتوصيات  آراء بتقديم املرصد هذا يقوم .منه 213 املادة  حسب

 أخرى، مؤسسات مع املرصد، هذا يشارك واملواطنة واملمارسة الديمقراطية   القيم الوطنية ترقية إلى يؤدي ماب التشاركية،

 الوطنية املستدامة. التنمية أهداف تحقيق في

 : البيئي و اإلجتماعي و صادياإلقت الوطني املجلس -

 املرحلة طروحات مع لينسجم البيئي البعد 2020  ديسمبر دستور  إليه أضاف الجمهورية، لرئاسة تابع استشاري  مجلس هو

 في واالستشراف واالقتراح والتشاور  للحوار إطارا بإعتباره املجلس، هذا تولىي املستدامة. التنمية منحنى مع وتتوافق استشاراته

 مايلي:،210املادة  حسب .والبيئي واالجتماعي اإلقتصادي جالامل

 الوطنيين. واالجتماعيين االقتصاديين الشركاء بين والتشاور  الحوار ديمومة ضمان -

 العالي. والتعليم والتكويني  والتربوي  والبيئي واإلجتماعي اإلقتصادي املجال في الوطنية املصلحة ذات املسائل تقييم -

 إطارملشاركة املجتمع املدني في التشاور الوطني حول سياسات التنمية االقتصادية االجتماعية  والبيئية ضمن  رإطاتوفير  -

 الذكر. السابقة املجاالت في للحكومة وتوصيات اقتراحات تقديم، و التنمية املستدامة

 ملستدامة.إن هذه الهيئات مكرسة جميعها لتحقيق اإلفصاح والشفافية وتتويج أهداف التنمية ا
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 خاتمة:

ال يمكن ل رفاه البشرية. وهي تّقر بأنه استثمارا جماعيا عامليا في مستقب 2030تمثل خطة األمم املتحدة للتنمية املستدامة لعام 

الم السـأن تتحقـق التنميـة املسـتدامة في منـأى عـن السـالم واألمـن؛ كمـا أن انعـدام التنمية املستدامة يعرض للخطـر اسـتتباب 

 أو الدولة على أن ما من بديل عن الدول الشرعية القادرة وعلى أن بناء مؤسسات  والباحثون  السياسات صانعو يتفقو  . واألمـن

 2030لعام  املستدامة التنمية خطة من16ركز الهدف  قد. و املستدام السالم لتحقيق عنه غنى ال من جديد شرط بنائها إعادة

تكون  بأن مؤسسات الدولة يمكن أن ذاته بحد يفيد الرشيدة واملؤسسات الفعالة،ما مةغير مسبوقة على الحوك بصورة

 التالية: النتائج وبناء عليه تم التوصل إلى .مستدامين وتنمية محفزات، لسالم و محركات فعلية

 ملتقدم والنامي.لكل دول العالم ا 2030يعزز اإللتزام بالحوكمة تحقيق أهداف التنمية املستدامة في ضوء خطة األمم  -

ضعيفة، تصبح إذا كانت و ى جميع املستويات لذلك يجب أن تكون املؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة عل -

 في كل دول العالم وفي الدول العربية بما فيها الدول املغاربية. احتماالت نجاح أهداف التنمية املستدامة أقل بكثير

ذات املؤسسات الفعالة الشاملة للجميع والخاضعة للمساءلة والقادرة على  داء،الحسنة األ  أن الدولة2030 خطة تعتبر  -

 شرط مجرد وليس التنمية عملية من يتجزأ ال جزء سلمي هي نظام سياس ي إلرساء العنف إمكانية اللجوء إلى وسائل احتكار

 .لتحقيق التقدم االقتصادي واالجتماعي والبيئي مسبق تقني

إتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة إلى حقيق التنمية املستدامة، أجل تمن  16الهدف  يدعو -

  .وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع املستويات

 تعزيزعلى  بنصهالدستور الجديد في الجزائر عبر للتنمية املستدامة  2030أجندة  ت الحوكمة الرشيدة و تنفيذتجسد -

 ة ين الرجال والنساء في مجال سوق ترقية املساواو  الخاصو   العام القطاعين تسيير في الشفافيةو  ليةواملسؤو  النزاهة

 الفساد من الوقاية إلى لراميةا التدابير دعمو  ،الشغل، إضافة إلى وضع قوانين تجرم كل أشكال العنف ضد النساء

من خالل  املستدامة تشاور الوطني حول سياسات التنميةلملشاركة املجتمع املدني في ا إطارتوفير باإلضافة إلى ، ومكافحته

 واملواطنة الديمقراطية اتواملمارس القيم الوطنية وتعزيز، والبيئي واالجتماعي اإلقتصادي الوطني املجلس إنشاء

 ستدامة.الوطنية امل التنمية أهداف تحقيق في املرصد هذا يشاركحيث  املدني للمجتمع الوطني املرصد بإنشاء التشاركيةو 

 تالتوصيا 

اإلنمائية إلى  2030ترجمة أجندة  األمميوالدول األعضاء في البرنامج  غاربيةدول املوال الحكومة الجزائرية يجب على -

 ، مستجيبةاستراتيجيات وطنية قابلة للتنفيذ ومتناسقة، بسياسات وأهداف واضحة وأطر للمساءلة قوية وشاملة

  املختلفة.لخارجية، بإدماج التحديات العاملية للمتطلبات او لألولويات الوطنية، 

وضع قائمة وطنية و تحديد معايير لوضع مؤشرات أهداف التنمية املستدامة على الفاعلين السياسين في الجزائر  -

 يدةإنشاء منصة لتبادل املعلومات والخبرات واملمارسات الجة، و للمؤشرات بما يتماش ى مع املنهجيات واملعايير الدولي

 .عمل في شكل شراكات وتحالفاتالمشتركة و  خلق ديناميكيةل 2030و القطاع الخاص بأجندة  يس املجتمع املدنيوتحس

في تنفيذ أهداف التنمية املستدامة ومواصلة العمل على املستوى الوطني املستوى الدولي االستفادة من اإلجراءات على  -

إلبالغ وتنفيذ ومراقبة أهداف التنمية  جتمع املدني والقطاع الخاصلجمع البيانات الالزمة بين القطاعات، بما في ذلك امل

 .املستدامة

266



 
ي األول ارب 

ر الدولي المغ 
 
اب المؤت دام كت  مي ة المست 

ن 
 
دات الت ج 

 
مست

ةل  

 
 

 املراجع

https://www.elkanounia.com( .24/09/2020.الحكامة الجيدة والتنمية املستدامة .) 

العالم الثالث، دار القاهرة: منتدى  التنمية في عالم متغير، دراسة في مفهوم التنمية و مؤشراتها.(. 2003إبراهيم العيسوي. )

 الشروق.

 . https://www.diplomatie.gouv.fr(. أركان وأهداف التنمية املستدامة. 2020, 10 15الديبلوماسية الفرنسية. )

تم اإلطالع على https://www.un.orgدور القيادات العاملية والوطنية في مجال الحوكمة الرشيدة، (. 2020أميتاف بانيرجي. )

  .22/09/2020 املوقع بتاريخ

  .https://www.un.orgدور القيادات العاملية والوطنية في مجال الحوكمة الرشيدة، (. 22/09/2020أميتاف بانيرجي،. )

 اململكة العربية السعودية: مركز البحوث، معهد اإلدارة العامة. الحوكمة في القطاع العام.(. 2016بسام عبد هللا البسام. )

التنمية املستدامة واملحاسبة واملراجعة البيئية في التربية البدنية (. 2012سن أحمد الشافعي. )حسن أحمد الشافعي، ح

 (. اإلسكندرية: دار الوفاء.1)اإلصدار طبعة  والرياضية

(. التنمية املستدامة واملحافظة على البيئة أساس اإلستثمار في الطاقات 2018أفريل ,  23،24حنيش أحمد، بوضياف حفيظ. )

تجددة، وأوراق امللتقى العلمي الخامس حول: إستراتيجيات الطاقة املتجددة ودورها في تحقيق التنمية املستدامة، دراسة امل

 تجارب بعض الدول.

(. االسكندرية: الدار 2)اإلصدار ط دارة البيئة والتنمية املستدامة في ظل العوملة املعاصرة(. 2010خالد مصطفى قاسم. )

 الجامعية.

اململكة العربية السعودية: شركة أرفاق  حوكمة املؤسسات املالية اإلسالمية.(. 2016ز النوباني، عبد هللا صديقي. )خولة فري

 لالستشارات املالية اإلسالمية والتدريب.

ملانيا: أ-(. برلين1)اإلصدار الطبعة  التنمية املستدامة ومواجهة تلوث البيئة وتغير املناخ(. 2020ساجد احميد عبل الركابي. )

 املركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية.

البعد البيئي إلستراتيجية التنمية املستدامة،بحوث و أوراق امللتقى الدولي (. 2008سنوس ي زوليخة، بوزيان الرحماني هاجر. ) 

سطيف، الجزائر: كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير،  حول: التنمية املستدامة و الكفاءة اإلستخدامية للموارد املتاحة.

 جامعة سطيف، الجزائر.

 بيروت: الدار العربية للموسوعات. مبادئ الحوكمة وتطبيقاتها في دول مختارة )الدنمارك ولبنان(.(. 2014صبري أحمد شلبي. )

الحوكمة املؤسسية في تعزيز مبادئ الشفافية  دور تفعيل آليات(. 2019عبد الحميد أحمد شاهين، محمد موس ى علي شحاته. )

مدينة السادات: )ورقة بحثية(، كلية  .2030الحكومية وانعكاساتها على تحقيق أهداف التنمية املستدامة في ضوء رؤية مصر 

 التجارة، جامعة مدينة السادات.

حقيقها، بحوث وأوراق امللتقى الدولي حول: (. التنمية املستدامة ومتطلبات ت2011نوفمبر,  16-15عبد الرحمن محمد الحسن. )

 إستراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية املستدامة.

إستراتيجية تنمية السياحة البيئية في الجزائر من منظور االستدامة: حظيرة الطاسيلي بوالية إليزي (. 2016عبد هللا العياش ي. )

ه في العلوم االقتصادية تخصص تحليل اقتصادي، كلية العلوم االقتصادية والعلوم ورقلة: أطروحة دكتورا .-أنموذجا–

 التجارية وعلوم التسيير، جامعة ورقلة.

267



 
ي األول ارب 

ر الدولي المغ 
 
اب المؤت دام كت  مي ة المست 

ن 
 
دات الت ج 

 
مست

ةل  

 
 

)اإلصدار  التنمية املستديمة )فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها،(. 2007عثمان محمد غنيم، ماجدة أبو زنط. )

 التوزيع.الطبعة األولى(. عمان: دار صفاء للنشر و 

مصر: ورقة  محددات الحوكمة ومعاييرها )مع إشارة خاصة إلى نمط تطبيقها في مصر(.(. 2007محمد حسن يوسف. )يونيه 

 بحثية مقدمة لبنك اإلستثمار القومي.

نظريات التنمية االقتصادية و سياساتها،املوسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية (. 2007محمد سلطان أبو علي. )

 ناشرون. –، املجلد املجلد الرابع )البعد االقتصادي((. بيروت: األكاديمية العربية للعلوم 1)اإلصدار الطبعة  ستدامةامل

القاهرة: املجموعة  التنمية املستدامة )مفهومها، أبعادها، مؤشراتها(.(. 2017مدحت أبو النصر، ياسمين مدحت محمد. )

 العربية للتدريب والنشر.

القاهرة: املجموعة العربية  الحوكمة الرشيدة: فن إدارة املؤسسات عالية الجودة.(. 2015د أبو النصر. )مدحت محمد محمو 

 للتدريب والنشر.

 عمان : دار األكاديميون للنشر و التوزيع. التنمية املستدامة.(. 2017مصطفى يوسف كافي. )

دمشق: أطروحة دكتوراه  املستدامة )سورية أنموذجا(. دور اإلستثمارات في تحقيق التنمية(. 2015معتصم محمد إسماعيل. )

 في اإلقتصاد، كلية اإلقتصاد، جامعة دمشق.

(. عمان: مركز الكتاب 1)اإلصدار الطبعة  الحوكمة البيئية العاملية ودور الفواعل غير الدوالتية فيها(. 2015نوال علي تعالبي. )

 األكاديمي.

)اإلصدار  مقدمة في اقتصاديات البيئة(. 2009املهندي، عيس ى جمعة إبراهيم. ) نوزاد عبد الرحمن الهيتي، حسن إبراهيم

 الطبعة األولى(. عمان: دار املناهج للنشر والتوزيع.

 التقارير الدورية للمجلس الوطني الجزائري لحقوق اإلنسان.

فساد ومكافحته )الجريدة الرسمية رقم يتعلق بالوقاية من ال 2006فبراير سنة  20املؤرخ في  01-06قانون مكافحة الفساد رقم 

 .( 2006مارس سنة  8املؤرخة في  14

 .2016التعديل الدستوري 

 . (2020 )نوفمبر الجديد الدستور 

طوش بشرى، جنوحات فضيلة، أثر  تطبيق الحوكمة ومكافحة الفساد في تحقيق التنمية املستدامة في الدول العربية، مجلة ق

 ، 2018، جوان 5، املجلد 1ة، العدد البحوث االقتصادية واملالي
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