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 الحكم الراشد وآلياته لتفعيل التنمية المستدامة في المجاالت الحضرية

 

 

 
 جامعة مسيلة، الجزائرماجد بربريس، : األستاذ

 ، الجزائر1جامعة باتنةيوسف زدام، : الدكتور

 الجزائر، 1جامعة باتنةساعد هماش، : الدكتور

 

 :ملخص الورقة البحثية

يعتبر الحكم الراشد من بين أهم المفااهيم المساتحد ة  ال المجااس السيااال را، اما، عماا يعتبار مف ا    

الحكام -التنمية المستدامة من أحدث المفاهيم رأعثرها شم ال راتساااا  ال الجااس التنما ا، رعاف المف ا مين

تحقيق العدالة رالمساراة، رالحكم الراشد بآلياته رمؤشراته يسعى إلى ي دف إلى  -الراشد رالتنمية المستدامة

تحقيق أهداف التنمية المستدامة رمؤشرات ا، رما بين الحكم الراشد رالتنمياة المساتدامة تيتياذ هالد الدماااة 

ت لتبحا   ال يلياا" الحكم الراشد وآلياته لتفعيل التنميةة المسةتدامة فةي المجةاالت الحضةرية"الم ا مة بـ

الحكاام الراشااد رتحااد ها رتحدياادها، رتبيااين  رمهااا رأ رهااا  اال تفعيااة التنميااة المسااتدامة  اال المجاااالت 

 .الحضرية

رات دف ال مقة البحثية إلى التحديد الدقيق لكة من مف    الحكم الراشد رالتنمية المستدامة، رااتكشاف  

 ل تفعية التنمية المستدامة، رتكمن أهميت ا  ل  العفقة القائمة بين ا بالربط بين يليات الحكم الراشد ر رمها

ع ن ااا تقرقااذ إلااى مف اا مين هااامين  اال المجاااس السياااال را، اما رالحضاارا لمااا لكااة مف اا   ماان 

خص صية رأهمية بالغة  ل عة مجاس رتخصص، ربمن جية ال صا  رالتحلياة رالاربط العفئقال اتعساى 

 :قدمة رخاتمة بالتفصية  ل المحارم التاليةال مقة البحثية لتحقيق أهدا  ا با،ضا ة إلى م

 .الحكم الراشد؛ المف    رالمك نات: المح م األرس -

 .التنمية المستدامة؛ المف    راألبعا : المح م الثانل -

 .يليات الحكم الراشد لتفعية التنمية المستدامة  ل المجاالت الحضرية: المح م الثال  -

 .التنمية المستدامة، يليات الحكم الراشد، المجاالت الحضريةالحكم الراشد، : الكلمات المفتاحية

 : مقدمة

ااتحدث مف    الحكم الراشد  ل المجاس السياال را، اما رحتاى التنما ا راالقتصاا ا، عآلياة ااماة  

رمف اا   جديااد لمحامبااة الفسااا  رالتصاادا رتجساايد مبااا س العدالااة رالمساااراة رالشاافا ية  اال الحكاام التساايير 

را، امة، رمن ج ة أخرى اااتحدث مف ا   التنمياة المساتدامة لماا يشا دد العاالم مان تاده م رتغيار منااخل 

رتل ث بشتى األن اع رالمصا م، ربااتقصاء أهداف رمبا س الحكم الراشد نجادها مساخرة لتحقياق أهاداف 

رالبيئياة رالتخقيقياة  رمؤشرات التنمية المستدامة بكة أبعا ها رالى مختل  المسات يات االقتصاا ية من اا

 .راالجتمااية

رما بين الحكم الراشد رالتنمية المستدامة يمكان تحدياد إشاكالية ل الد ال مقاة البحثياة مان خافس التساا س  

 : التالل

كيف تساهم آليةات الحكةم الراشةد فةي تفعيةل التنميةة المسةتدامة فةي المجةاالت الحضةرية لتحقية   -

 أهدافها وأبعادها؟
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 :التسا س اتشتمة ال مقة البحثية الى  ف ة محارم أاااية رهل رلإلجابة الى هلا

 .الحكم الراشد؛ المف    رالمك نات: المح م األرس -

 .التنمية المستدامة؛ المف    راألبعا : المح م الثانل -

 .يليات الحكم الراشد لتفعية التنمية المستدامة  ل المجاالت الحضرية: المح م الثال  -

قرق ااا لم ضاا ال الحكاام الراشااد رالتنميااة المسااتدامة، رعفم ااا م ضاا اين رتكماان أهميت ااا  اال ت

جديدين يشكفن أهمية عبيرة  ل المجاس السياال رالتنم ا خاصة إذا تم مبق ما بالمجاالت الحضرية أين 

تكثر المشاميع التنم ية راالقتصاا ية رالمرتبقاة  ائماا بالمجااس السيااال را، اما، ريمكان تحدياد أهاداف 

قة البحثية  ل التحديد الدقيق رال اضح لمف    الحكام الراشاد رالتنمياة المساتدامة، رتفصاية العفقاة ماا ال م

 .بين يليات الحكم الراشد ر رمها  ل تفعية التنمية المستدامة

أمااا ماان الناحيااة المن جيااة  تصاان  هاالد ال مقااة البحثيااة ضاامن الدمااااات األاااااية الن ريااة  اال 

المن جال، راااتنت ن من جيااة ال صا  رالتحليااة رالااربط العفئقال بااااتخدا  الماان ن  مادل ل ا العااا  راااياق ا

ال صفل القائم الى ال ص  الكمل رالكيفال لل ااهرة عماا هال م جا  ة  ال ال اقاع، با،ضاا ة إلاى المان ن 

 .جزءاالاتنباطل القائم الى ااتنباط رااتنتاج نتائن ان طريق التحلية رالربط راالنتقاس من العا  إلى ال

 .الحكم الراشد؛ المفهوم والمكونات: المحور األول

 : مفهوم الحكم الراشد-1

الرشا ة، الحاعمية، الحكم العقفنل، الحكم الصالح، الحكام : للحكم الراشد ادة تسميات مرا  ة من ا

ا الجياد، رهال  اال الحقيقاة تصاف  اال نفاو المعناى رالماادل س، رالحكام الراشاد لاايو باالمف    الجدياد، رإنماا

الرشاا ة  اال الحكام هاال ماا يميااز حدا ااة رجادة الحكاام الراشاد،  ااالحكم عمف اا   قاديم قااد  ا،نساان الااى هاالد 

 .المعم مة رم ازا لتق م حياته السيااية راالقتصا ية را، امية

 عان أرس ااتخدا  ل لا المصقلح  ال المؤاساات المالياة،  ام تادميجيا  خاة االهتماا  السيااال، إذ

 االهتمامات الكبرى  ل الخقابات السيااية خاصة  ل ميادان التنمياة الشااملة، رذلاد بعاد تغييارأصبح من 

 ن ال  ل العفقات الدرلية مع  خ س اصر الع لمة رظ  م   ااة جديدة   ق الدرس عالمن مات الدرلياة

 ، رقااد جاااءرالشاارعات المتعااد ة الجنساايات، التاال لعبااذ  رما عبياارا  اال االنتشااام ال ااااع ل االا المصااقلح

 ااتخدامه  ل الحقة السياس ا نتيجة الفسا  المتفش ا  ل العديد من الدرس الى مست ى الققااات العليا، 

لخضار مابحال، اباد المجياد )عآلية رمف    جديد يضاف إلى مختل  اآلليات راألطر الى عا ة المسات يات

 (.694، ص5112بن يكن، 

السلقة االقتصا ية رالسياااية را، امياة ، امة شاؤرن الى أنه مماماة  األمم المتحدةرقد ار ته 

ريشامة اآللياات رالعملياات رالمؤاساات التال مان خفل اا يعبار الم اطنا ن  الدرلاة الاى عا اة المسات يات،

ريمامااا ن حقاا ق م القان نيااة ري  اا ن بالتزامااات م ريقبلاا ن ال ااااطة لحااة  رالمجم اااات ااان مصااالح م

رذلد ااا  " أال ب الحكم " يعتبر صاحف المبا مة األرلى  ل طرح مصقلح   البنك الدوليخف ات م، أما 

 ماااة لاه اان األزماة االقتصاا ية  ال إ ريقياا جنا ب الصاحراء، رقاد اارف البناد المصاقلح  اان1989

 تعريفاااااااااااا ااماااااااااااا الاااااااااااى أناااااااااااه ممامااااااااااااة السااااااااااالقة السياااااااااااااية ، امة شاااااااااااؤرن الدرلاااااااااااة،

 تقاا ير المف اا   ليصاابح أعثاار  قااة  عر ااه ماان خاافسرمااع بدايااة التسااعينات قااا  خبااراء البنااد الاادرلل ب

 ان أاال ب الحكام رالتنمياة بيناه أاال ب ممامااة القا ة  ال إ امة الما ام 1992الدمااة التل أجراها اا  

 (.694، ص5112لخضر مابحل، ابد المجيد بن يكن، )االقتصا ية راالجتمااية للدرلة من أجة التنمية
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الحكاام القااائم الااى المشااامعة رالشاافا ية   قااد ار ااه بينااه متحةةدةأمةةا البرنةةامن ائنمةةامي ل مةةم الر

الحكام، رضاع األرل ياات السياااية راالجتمااياة  رالمساءلة ر اام اايا ة القاان ن، ريضامن هالا النا ع مان

المجتماع، عماا يضامن التعبيار اان أعثار األ ارا   قارا  راالقتصا ية، حسف احتياجات األغلبياة المقلقاة  ال

تقريةر التنميةة ائنسةانية العربيةة  التنمياة، ر ال تعريا  القارام حا س تخصايص ما ام رضعفا اند اتخااذ 

هاا  الحكاام الاالا يعاازز رياادام ريصاا ن م اااد ا،نسااان، ريقاا   الااى ت ااايع قاادمات البشاار  2002لسةةنة 

رخيامات م ر رص م رحريات م االقتصا ية راالجتمااية رالسيااية، ريساعى إلاى تمثياة عا اة  ئاات الشاعف 

ريشاام عاللد للحكام ، عامف، رتك ن مسؤرلية أمامه تتمثاة  ال ضامان مصاالح جمياع أ ارا  الشاعف تمثيف 

المسيرين، لفلتزا  بالتسايير الشافاف  الراشد الى أنه مجم اة الق ااد القم حة الم ج ة ،اانة رمساندة 

ناا، عا ن عاة القاراف لفنتقا  أحيا  ل إطام هدف المساءلة الى أااس قاادة راضحة المعالم، رغير قابلة 

لخضر مابحل، ابد المجيد بان يكان، )الفاالة ابر النشاطات المتعد ة تساهم  ل ذلد، أا  ل مجاس التسيير

 (.694، 694، ص5112

يتضااح ماان عااة التعااامي  السااابقة للحكاام الراشااد أن ااا تعااامي  ماارت بعاادة مراحااة، رعااة مرحلااة 

عل ااا تصااف  اال معنااى راااياق راحااد أاااااه  تسااتدمن نقااص تعرياا  المرحلااة السااابقة، رهاال  اال العماا  

رمعيزتااه تحقيااق الر اااد لإلنسااان ااان طريااق العاادس رالمساااراة رالشاافا ية رالمحاااابة رالمشااامعة الشااعبية 

 .الخ...رالديمقراطية 

 : مكونات وعناصر الحكم الراشد-2

عما   تعتبار للحكم الراشد ادة مك ناات، عماا يمكان تساميت ا أيضاا بعناصار الحكام الراشاد، رهال  ال ال 

مرعز الحياة لتنمية )الخصائص رالمميزات التل يرتكز الي ا مف    الحكم الراشد، يمكن تحديدها  يما يلل 

 (: 19،12، ص، ص 5114المجتمع المدنل، 

تتجسد من خفس تعزيز مماماة الديمقراطية الُمصلَِحة رالمبنية الى أمض ال اقاع، بمعناى : الديمقراطية -

 ن رترجمته بحياة  يمقراطية أااا ا المشامعة رتمثياة الشاعف رالمحااابة رالمراقباة تجسيد نص ص القان

 .أل اء الحك مة، رمن خفس ت  ير ا،طام المؤاسل لمكا حة الفسا 

مان خافس تعزياز مفااهيم حماياة حقا ق ا،نساان رنشار  قا اة حقا ق ا،نساان مان خافس : حقوق ائنسان -

ق ق ا،نسان، رتتّجه خصائص ا من خفس إشااة مباا س االحتارا  رتعزياز االتفاقيات رالم ا يق الدرلية لح

 .الكرامة راد  التمييز بين األ را  رالمساراة

بمعنى احترا  المبا س القان نية رحكم ا رالتل تسااد الى إماااء ق اااد العدالاة رتفعياة : سيادة القانون -

أمااا  القااان ن، رحااق التقاضاال رأن تن اار القضااايا  يليااات حااّة النزااااات بااالقرق القان نيااة، رإلااى المساااراة

محكمة مستقلّة رأن يك ن القضاة رالمحام ن مستقلّ ن ال يخضع ن ألا القان غير القان الحق رالعدس، 

 .ريتم ذلد من خفس العمة الى ااتقفلية الج از القضائل رالرقابة الى االنجاز

مع المدنل من أهم اناصر الحاعمية الراشدة، رالى إذ تعتبر مؤاسات المجت: مؤسسات المجتمع المدني -

الدرس أن تعمة الى تشجيع إنشائ ا رتفعية  رمها  ل الشؤرن العامة، رأن تعقي اا الشاراية القان نياة مان 

 .خفس اّن التشريعات التل تسااد بي اء  رمها الرقابل رالعملل رتحقيق مف    المشامعة  ل التنمية

ضررمة رج   ا، امة الحك مية، يعنل أن تعمة الى إ امة األم اس العاماة راااتثمام : ائدارة الحكومية -

الم ام  القبيعية رالبشارية  ال خدماة المجتماع ريكا ن الشاعف شارعاء  ال هالد الثاررات رأن تاؤمن بمبادأ 

 .تكا ؤ الفرص رتقلّد ال ظائ  العامة تحذ معيام المساراة راد  التحيّز

الى الحك مات رالقات الدرلة أن تق   بتف يض صفحيات ا راالقات ا ، امات  :ائدارة غير المركزية -

 .ربمشامعة رااعة من قبة أ را  المجتمع( لحك مة  اخلية محلية)غير مرعزية 

رذلااد ماان خاافس تعزيااز حقاا ق ا،نسااان رت ايتااه، ألن الحاعميااة الراشاادة تتقلااع إلااى احتياجااات 

ت ااع  ائارة الحرياة مان خافس بنااء ن اا  معر ال يعازز بنااء  المجتمع عكة، رلايو  قاد للحك ماات، رهال

 .راصرنة الن ا  السياال رترتيف أرل يته
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 .التنمية المستدامة؛ المفهوم واألبعاد: المحور الثاني

ااااتحدث مف اا   التنميااة المسااتدامة  اال أراخاار القاارن الماضاال عحتميااة لمسااايرة ناادمة الماا ام  

ره  يعتبر عمف    مق م لمف    التنمية االقتصا ية رعحة للتصالح مع رمجاب ة التغير المناخل رالتل ث، 

الاى البيئاة -خاصاة بعاد الثا مة الصانااية-البيئة بعاد ماا أحد تاه الياد البشارية مان أضارام متعاد ة رعثيارة 

 .رااتنزاف م ام ها رالتسبف  ل التل ث بمختل  أن ااه

 : سالميالتنمية المستدامة في المفهوم الوضعي والفكر ائ-1

 : التنمية المستدامة في المفهوم الوضعي-أ

الاى  تام تناارس مف ا   االااتدامة  ال العدياد مان الدماااات رالفعالياات مثاة اااتراتيجية المحا  اة

العالم عما نشرها االتحا  الدرلل لحفظ القبيعة، رالصندرق العالمل للقبيعاة ربرناامن األمام المتحادة للبيئاة 

المعنيااة بالبيئااة " اللجنااة العالميااة"، ر اال تقرياار 1991 اال اااا  " ايااة باااألمضالعن"، رتقرياار 1921اااا  

رميا  ، 1945، عما ن قش المف     ل مؤتمرات األمم المتحدة  ال اات ع  لم ااا  1924رالتنمية  ل اا  

 (51، ص 5115ا  ة ماشد الجي ال، . )5115، رج هانسبرغ  ل العا   1992 ل اا 

 اال  بروتالنةةدالااى رجااه التحديااد ماان خاافس لجنااة « التنميااة المسااتدامة»رتاام ااااتعماس مصااقلح  

العدياد مان التخصصاات مثاة النقاة رالميااد  ،  م أصبحذ  كارة مساتخدمة الاى نقااق راااع  ال1987اا 

اجاات القادمة الاى تلبياة احتي: "را،اكان رالسياحة، رحسف تقرير هلد اللجنة  إن التنمياة المساتدامة تعنال

ااا  ة ماشااد الجي ااال، ")الحاضاار  رن المساااس بقاادمة األجياااس القا مااة الااى تلبيااة احتياجات ااا الخاصااة

 (.51، ص 5115

رقد شكلذ التنمية المستدامة مف  ما جديادا ر  مياا  ال الفكار التنما ا، إذ أناه رللمارة األرلاى  مان باين  

 ، التل اقدت 1995د، ر ل قمة األمض اا  االحتياجات االقتصا ية راالجتمااية رالبيئية  ل تعري  راح

المف اا   الرئيساال للمااؤتمر، رالاالا صاادمت انااه ر يقااة " التنميااة المسااتديمة" اال مياا   ا جااانيرر عانااذ 

، رالتل تحد  المعايير االقتصا ية راالجتمااية رالبيئية لكيفية تحقيق التنمية المستدامة لتك ن "51األجندة "

ة احتياجات رتحديات القرن الحا ا رالعشارين،  ام شااع رانتشار هالا المف ا   بديف تنم يا للبشرية لم اج 

القمااة العالميااة ) 5115حتااى ااااتخد  شااعاما لقمااة األمض الثانيااة  اال ج هانسااب مغ بجناا ب إ ريقيااا اااا  

 (. 15، ص 5115مامل لقفل عفرا، ()للتنمية المستدامة

تعنال أن يكا ن هناان تضاامن باين الجياة الحاالل  التنمية المساتدامة مان خافس هالد القمام رالماؤتمرات  

راألجياااس القا مااة، بحياا  تضاامن حقاا ق األجياااس المقبلااة  اال الماا ام  البيئيااة، رتتمثااة أهاادا  ا  اال تحسااين 

مامال لقفال . )ظررف المعيشة لجميع اكان العالم، رت  ير أاباب الر اهية رالصحة راالاتقرام لكة  ار 

 (. 16، ص 5115عفرا، 

 : المستدامة في الفكر ائسالمي التنمية-ب

المتيمة  ل المفاهيم ال ضعية للتنمية المستدامة يدمن أن ا تنمية ما ية اقتصاا ية بحتاة لكاة منااحل 

الحياااة ا،نسااانية رإغفاااس الج انااف الررحيااة رالنفسااية، ممااا أ ى إلااى ظ اا م اخااتفالت تنم يااة  اال شااتى 

قياارة رالاادرس المتقدمااة الصاانااية، راااد  ا،حساااس المجاااالت رالااى عااة األصااعدة خاصااة بااين الاادرس الف

بالمساؤرلية الجمااياة رالتفكيار  ال اآلخاار الالا ها  جا هر ا،نساانية، هاالد المفامقاة رااد  المزارجاة بااين 

التنمية الما ية رالررحية لإلنسان الزاس يشكة حاجزا لتحقيق تنمية مستدامة راا لة رعاملة تجعة من ااالم 

 .   يتقاامه البشر بعدس رمساراة رتنمية حقيقيةالبشرية االما مشترعا 

 من الجدير باللعر أن مف    التنمية المساتدامة  ال ا،ااف  أعثار شام ال، باة إناه أعثار إلزاماا مان 

الن رة ،  اا(مياا )المف اا   المناااظر الاالا تاام تبنيااه  اال أجناادة القاارن الحااا ا رالعشاارين المنبثقااة ااان قمااة 
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بمعزس ان الض ابط الدينية راألخفقياة، ألن التنمية  ت جف أال تتم هلد المستدامةلتنمية لا،افمية الشاملة 

هلد الض ابط هل التل تح س  رن أية تجارزات تفقد التنمية المستدامة مبرمات اااتمراميت ا، ر ال ال قاذ 

ف ماع النا احل ، جنباا إلاى جناالما ياة ن احلالبا عناىتالمستدامة لتنمية لالن رة ا،افمية الشاملة نفسه  إن 

، رإنماا تمتاد رحادها الحيااة الادنياب المرتبقاة ةنشاقلى األا المستدامة ف تقتصر التنميةالررحية رالخلقية،  

، ريجعاة صافحية األرلاى جسار ابا م إلاى الت ا اق باين الحيااتين يضمن تحقياقبشكة  ،إلى الحياة اآلخرة

اباد ")الحقيقية المستمرة بف انققاع ربف منغصااتالنعيم  ل الحياة األخررية التل هل الحي ان، أا الحياة 

 (. 4، ص5116القا م الفقل، 

بشارية حالياا هال تا  ير متقلباات ال ال المن ا م ا،اافمل  المساتدامةم ماة التنمياة  رهكلا،  إن"

ة، بما  ل ذلد حق ا،نسان  ال عاة اصار رمصار  ال أن يكا ن لاه مرحي رأ ةما يرمستقبف، ا اء أعانذ 

 ال المن ا م  المساتدامةرهلا بُعد م م تختل   ياه التنمياة  ة،راالجتمااي ةلثقا يالُخلقية را تنميةنصيف من ال

 ل الن م راأل كام األخرى، ألناه يعتماد الاى مبادأ التا ازن راالاتاداس  ال  المستدامةان التنمية ا،افمل 

ابااد القااا م الفقاال، )"كااائنتحقيااق متقلبااات الجاانو البشاارا بشااكة يتفااق مااع طبيعااة الخلقااة ا،ل يااة ل االا ال

 .(4، ص5116

رتعتبر التنمية المستدامة  ل المن  م ا،افمل املية متعد ة األبعا ، تعماة الاى تحقياق التا ازن 

االقتصا ية راالجتمااية رالبعد البيئل، رت دف إلاى االااتغفس األمثاة للما ام  راألنشاقة  بين أبعا  التنمية

إافمل، ريؤعد هلا المن  م الى أن ا،نساان مساتخل   ال األمض، لاه  البشرية القائمة الي ا من من  م

حق االنتفاع بم ام ها  رن حق ملكيت ا، ريلتز   ل تنميت ا بيحكا  القرين رالسنة النب ية الشريفة، الاى أن 

يرااال  اال امليااة التنميااة االاااتجابة لحاجااات الحاضاار،  رن إهاادام حااق األجياااس الفحقااة، ررصاا ال إلااى 

 .(164، ص5115صليحة اشل، )اء بالج انف الكمية رالن اية لإلنساناالمتق

إن تحقيااق أهااداف التنميااة المسااتدامة ماان من اا م االقتصااا  ا،ااافمل يسااتند إلااى تحقيااق مقاصااد 

حيااة البشارية جمعااء، راألهاداف التنم ياة النابعاة مان تلاد المقاصاد تناا ا بتقبياق  الشريعة ا،افمية  ل

، "جعفر ابد السف "نل، رالسعا ة رالحياة القيبة  ل الدنيا راآلخرة، رقد معز الدعت م مف    الففح ا،نسا

من  مااة القاايم ا،ااافمية  اال تحقيااق التنميااة  الااى أهميااة( األمااين العااا  لرابقااة الجامعااات ا،ااافمية)

 را،يثاااماالااتخفف، رالعادس، رالعماة، رالقناااة : المساتدامة، مجماف إياهاا  ال خماو قايم مئيساية، رهال

 .(164، ص5115صليحة اشل، )

 : أبعاد التنمية المستدامة-2

التنمية المستدامة هل تنمية حقيقية مستمرة رمت اصلة هد  ا رغايت ا ا،نسان، تؤعد الاى التا ازن 

بين البيئة بيبعا ها االقتصا ية راالجتمااية رالسيااية بما يس م  ل تنمية الم ام  القبيعياة رتمكاين رتنمياة 

الم ام  البشرية رإحداث تح الت  ل القاادة الصنااية رالتنمية الى أااس المل مخقط ر ق ااتراتيجية 

محاااد ة لتلبياااة احتياجاااات الحاضااار رالمساااتقبة الاااى أاااااس مااان المشاااامعة المجتمعياااة ماااع ا،بقااااء الاااى 

 (.21، ص5114مدحذ أب  نصر رياامين مدحذ محمد، ")الخص صية الحضامية للمجتمعات

ابق يمكن الق س إن مف    التنمية المستدامة منل بداية تنارله إلى غاية الي   لم يخرج اان ا،طاام  رمما 

االقتصا ا راالجتماال رالبيئال مان خافس االااتغفس األمثاة للما ام  البيئياة رتحقياق الكفاياة رالمحا  اة 

ميع المجاالت، رمن هنا يتبين الى حق األجياس القا مة راد  المساس به لت  ير حياة عريمة رمكتفية  ل ج

لنا أن للتنمية المستدامة ادة أبعا  حسف المف    ال ضعل أهم ا البعد االقتصا ا رالبعد االجتماال رالبعد 

 .البيئل رالبعد السياال رحتى البعد التقنل

 البعد االقتصا ا يتجلاى  ال مف ا مين، األرس يتعلاق بالادرس الصانااية ريتحاد  مان خافس خفاض 

رمت اصة  ل اات فن هلد الدرس للقاقة رالم ام  القبيعية، رالثانل خاص بالادرس الفقيارة رالنامياة اميق 

 .من حي  ت ظي  الم ام  من أجة م ع المست ى المعيشل للسكان األعثر  قرا  ل الجن ب
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أما البعد االجتماال ا،نسانل  يتحد  من خفس السعل الااتقرام النما  الساكانل رتقا ير مسات ى  

 .الخدمات الصحية رالتعليمية رتحقيق المشامعة الشعبية  ل التخقيط رالتنمية

راياايا تتحد  معالم التنمية المستدامة من خفس ت ايع  رص االختيام أما  النااس لجعاة التنمياة  

أعثر  يمقراطية رأعثار مشاامعة لكاة  ار  بقريقاة عاملاة  ال القارام المجتمعال رالتمتاع بالحرياة ا،نساانية 

 .االقتصا ية رالسياايةر

ريتمحاا م البعااد البيئاال ماان خاافس ااااتمرام رت اصااة التنميااة رحمايااة الماا ام  القبيعيااة رخاصااة  

الزمااية رالحي انية رالمحا  ة الى تكامة ا،طام البيئل  ل تن يم الم ام  البيئية رالعمة الى تنميت ا  ل 

 .مضالعالم بما يؤ ا إلى مضاافة المساحات الخضراء الى األ

أمااا البعااد التقناال  يشااير إلااى ذلااد الاانمط ماان التنميااة الاالا ينقااة المجتمااع إلااى اصاار الصاانااات  

رالتقنيات الن يفة التل تستخد  أقة قدم ممكن من القاقة رالم ام  رتنتن الحد األ نى مان الغاازات الضاامة 

، 5114مادحذ محماد،  مادحذ أبا  نصار ريااامين. )حتى يتسنى الحد من التل ث رتحقيق ااتقرام المناا 

 (.25، 25ص

 .آليات الحكم الراشد لتفعيل التنمية المستدامة في المجاالت الحضرية: المحور الثالث

بعد ما تم التقرق إلى عف المتغيرين المشكلين للدماااة المتمثلاين  ال الحكام الراشاد رالتنمياة المساتدا ،  

الحكام الراشاد ر رمهاا  ال تفعياة التنمياة المساتدامة  ال ايتم من خفس العناصر اآلتية التفصية  ل يلياات 

المجاااالت الحضاارية، حياا  أن هاالد اآلليااات تتنااااف رتتماشااى بااالت ازا مااع أبعااا  التنميااة المسااتدامة، 

 ااالحرص الااى تقبيق ااا حصاار الااى تجساايد أبعااا  التنميااة المسااتدامة  اال أالااى مساات يات رالااى مختلاا  

 .األصعدة

تقريبا نفس ا المبا س التل يق   الي ا، رتتم مرااات ا  ل املية تجسيد هالا  ريليات الحكم الراشد هل  

، 5114مرعاز الحيااة لتنمياة المجتماع المادنل، )الحكم التشامعل، ريمكان تحديادها مان خافس النقااط التالياة

 (: 55-51ص  -ص

ل اا، باين رهال مان أهام خصاائص الحكام الراشاد رتعنال إتاحاة عاة المعل ماات راا  لة تبا : الشفافية -

تك ن متاحة لكا ة المؤاسات رلجميع األطراف المعنية، رأن تكا ن الحساابات العاماة متاحاة بصا مة 

مباشرة، رأن تت  ّر معل مات عا ية رشاملة رمن مة ان امة المؤاسات رأ ائ اا لكال يسا ة مقابت اا 

ية رالسياااية الشااملة  ال إذن الشفا ية هل تد ق المعل مات االقتصا ية راالجتمااية رالثقا . رمتابعت ا

 .ال قذ المنااف ربقريقة يمكن االاتما  الي ا

بمعنااى ت يئااة الساابة راآلليااات المناااابة للماا اطنين المحليااين عااي را  رجمااااات، ماان أجااة : المشةةاركة -

المساهمة  ل امليات صنع القرامات، إماا بقريقاة مباشارة أر مان خافس المجاالو المحلياة المنتخباة، 

 م ران طريق تس ية التحديد المحلل للقضايا رالمشكفت، ر ل إطام التناا و الاى تعبر ان مصالح

ال ظااائ  العامااة، يااتمكن الم اطناا ن ماان المشااامعة  اال االنتخابااات راختيااام الممثلااين  اال مختلاا  

مست يات الحكم، ريمكن أن تعنل المشامعة أيضا المزيد من الثقة رقب س القرامات السيااية من جانف 

ن، األماار الاالا يعناال زيااا ة الخباارات المحليااة، عمااا تضاامن المشااامعة  رم  عاااس للمجتمااع الماا اطني

ريجف أن يك ن لجميع الرجاس رالنساء مأا  ل صنع القرامات التل تؤ ر  ال حياات م اا اء، . المدنل

رهاالا الناا ع ماان المشااامعة ال ااااعة يقاا   الااى حريااة التن اايم رحريااة التعبياار، رأيضااا الااى قاادمات 

 .ة البناءةالمشامع

بمعنى أن الجميع، حّكاماً ر مسؤرلين رما اطنين يخضاع ن للقاان ن رال  :(سيادة القانون)حكم القانون -

شلء يسم  الى القان ن، ريجف أن تقبّق األحكا  رالنص ص القان نية بصا مة اا لاة ربادرن تميياز 

كا ن ضامانة ل اا رلحريّاات بين أ را  المجتمع رأن ت ا ق هالد القا انين معاايير حقــاـ ق ا،نساان، ر ت
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راتناقش هلد الما ة العلمية مف    ايا ة القان ن عيحد خصاائص الحاعمياة الراشادة . ا،نسان القبيعية

 .بيال ب المل رمتخصص

بمعنى أن يك ن جميع المسئ لين رالحّكا  رمتّخلا القرام  ال الدرلاة أر الققااع الخااص أر : المساءلة -

 .ن لمبدأ المحاابة أما  الرأا العا  رمؤاساته  رن ااتثناءمؤاسات المجتمع المدنل، خاضعي

بمعنى أن جميع المصالح المتعلقة بالمجتمع قد تصقد  بخف ات تحتاج إلى اتخاذ قرام حاز  : ائجماع -

 ل مسيلة معيّنة،  يجف تغليف مأا المجم اة تحقيقاً للنفع العا  لل طن رأل را  المجتمع رماا يقتضايه 

 .إجراءاتراقع الحاس من 

يخضااع جميااع أ اارا  المجتمااع للمساااراة راااد  التمييااز  اال إطااام الحاعميااة الراشاادة،   اام : المسةةاواة -

 .متساررن بالحق ق رالحريّات رالكرامة

الكفااءة رالفاالياة  ال إ امة المؤاساات العاماة رمؤاساات المجتماع المادنل هال التال تضامن : الكفاءة -

رالتقلّع  ائماً إلى تعزيز مف    التنمياة رالتنمياة المساتدامة، رهال ااتمرامية تحقيق التقّد  راالز هام 

 .التل تعمة الى االلتزا  بت ظي  الم ام  ال طنية بالص مة السليمة رال اضحة لكة أ را  المجتمع

رالمقصاا   هنااا العاادس االجتماااال بحياا  يكاا ن لجميااع أ اارا  المجتمااع نساااًء رأطفاااالً رمجاااالً : العةةدل -

ة لتحسااين أرضاااا م االجتماايااة رالتقلّااع  ائماااً لتحسااين أرضاااع الفئااات المحررمااة رشااي خاً الفرصاا

 .رالم مشة رضمان أمن م االجتماال رالعمة الى ت  ير احتياجات م األاااية

حسف مف    الحاعمية الراشدة،  إن الر ية تتحد  بمف ا   التنمياة بالشاراعة باين : الرؤية االستراتيجية -

ع الخااص مان خافس خقاط بعيادة المادى لتقا ير العماة المجتمعال مان ج اة مؤاسات الدرلة رالققاا

رأ را د من ج اة أخارى رالعماة الاى التنمياة البشارية، رحتّاى ياتم تحقياق النتاائن ا،يجابياة  ال ماام 

الخقااط ضاامن إطااام الحاعميااة الراشاادة، يجااف األخاال بعااين االاتبااام المتغياارات الداخليااة رالخامجيااة 

 .لة رضع الحل سر مااة المخاطر رمحار

إن تفعيااة مباادأ ت زيااع الساالقات الااى أ اارا  المجتمااع ماان خاافس الت زيعااات الجغرا يااة : الالمركزيةةة -

للدرلة، ب دف إ امة شؤرن ا رالحفاظ الى حق ق األ ارا   اخل اا تشاّكة بعاداً اميقااً  ال تحقياق مف ا   

ساه مان أجاة تحقياق الالات مان الحاعمية الراشدة،  يشعر الفر  بينه ه  صاحف القرام ريعتمد الاى نف

 . ج ة، رأنه تحذ المراقبة الشعبية من ج ة أخرى

ريعتبر البعض بين أ را  المجتمع  ل أا منققة من مناطق الدرلة هم األقدم الى مام السيااات التل 

تحكم افقات م بابعض، رافقاات م بالسالقة رهام األقادم الاى تحدياد األهاداف رصاياغت ا رالعماة لتحقياق 

 .المشامعة من أجة تحقيق ا رال صة إلى التنمية المنش  ة بما يتفء  مع احتياجات م مف   

 ولكن ماهي العالقة بين هذه اآلليات وكيفية تفعيل التنمية المستدامة في المجتمعات الحضرية؟ 

الاى أمض  إن التنمية المستدامة بيهدا  ا رأبعا ها المختلفاة تحتااج إلاى يلياة عبيارة رمتناااقة لتجسايدها 

ال اقع، ربما أن التنمية المساتدامة  ال مجاة أهادا  ا تساعى إلاى االااتغفس األمثاة للما ام  البيئياة رتحقياق 

العدالة رالمساراة  إن الحكم الراشد يعتبر شرطا أااايا لتحقيق أهداف االاتدامة راالاتمرامية  ل النتائن، 

مكاان تحقيقااه إال بآليااة الحكاام الراشااد بمختلاا  مبا ئااه رماان هنااا يتبااين أن التنميااة المسااتدامة ع اادف اااا  ال ي

 .راناصرد

ينعكو مف    الحاعمية الرشيدة رأ رها الى التنمية من خفس تعزياز مف ا   الديمقراطياة رالالا يعتماد  

أاااا الى المشامعة بين جميع أ را  المجتمع  ل إ امته رتنميته، رلك ن التنمية بمف  م ا الشامة مرتبقة 

ان ن، الااى جميااع الحك مااات أن امتباطااا ر يقااا بالديمقراطيااة رتعزيااز العاادس رتحقيااق المساااراة رااايا ة القاا

تراال  ل اياااات ا نشار رتعمياق مفااهيم الديمقراطياة مان تعد ياة حزبياة راحتارا  الارأا رالارأا األخار 

ر تح مجاالت للح ام رحرية صحا ة مسؤرلة رإجراء االنتخابات النيابية بشكة مساتمر ر رمات منت ماة، 

ة التنميااة تحااذ م لااة ااايا ة القااان ن ماان ج ااة رأن تعمااة الحك مااات الااى تعزيااز مف اا   الشااراعة ماان اجاا
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مرعاز الحيااة لتنمياة المجتماع )رمشامعة ممثلل الشعف  ل صياغة السيااات العامة للدرلة من ج اة أخارى

 (51، ص5114المدنل، 

ربغض الن ر ان االمتباطية بين المف  مين،  قد أ بتذ ادة  ماااات أن الحكام الراشاد ضاررمة ملحاة  

نبيلة االد، )لتنمية المستدامة بمختل  أبعا ها، رتستند هلد العفقة إلى المرتكزات التالية رأاااية لتحقيق ا

5116 ،511:) 

 يمقراطيااة حقيقيااة مبنيااة الااى مف اا   المشااامعة  اال إ امة الدرلااة رالمعتماادة الااى التمثيااة لكا ااة  ئااات -1

 .المجتمع رتعتمد أااس المحاابة ألا حك مة

ة رالمحلية لحق ق ا،نسان رخصائص ا المبنية الى المساراة راد  التميياز رااد  احترا  المعايير الدرلي-5

 .قابلية هلد الحق ق للتجزئة أر االنتقاص

التشجيع الى  ام مؤاسات المجتمع القائمة رالتشجيع الى تس ية إجراءات تك ين ا رتفعية  رمها  ال -5

 .الحياة العامة

اتقفس القضاء رتحديد معايير المحاعماات العا لاة رحاق التقاضال احترا  ايا ة القان ن رتعزيز مف    ا-6

 .أما  محاعم مختصة رقضاة مستقل ن

إ امة أم اس الدرلة بقريقة شفا ة راليمة تخضع لمف    الرقابة العامة للمجتمع رلمف ا   المسااءلة، ران -2

مة أما اس الادرس رم ام هاا تق   الى إ امت ا مؤاسات حك مية تعرف بقدمت ا الى التعامة ماع قضاايا إ ا

 .بكة احتراف رم نية االية، رتضع مصلحة المجتمع رأ را د  ل أرلى غايات ا

ااتمااا  الساالقة الفمرعزيااة للحك مااة رت زيع ااا الااى مختلاا  مناااطق الدرلااة جغرا يااا راالاتمااا  الااى -4

األاااية رتعزيز مف ا    المشامعة التامة أل را  المجتمع  ل تلد المناطق راحترا  عا ة الحق ق رالحريات

 .الرقابة رترايخ مف    الحكم الراشد

رماان خاافس تمكااين العفقااة بااين الحاعميااة الرشاايدة رمف اا   التنميااة الااى الدرلااة أن تقاا   بتشااجيع 

 .االاتثمام، رباألخص ااتثمام الم ام  البشرية، رالمساادة بالقضاء الى الفقر رالبقالة

رأ رهما الاى التنمياة اتساااد إلاى حاد عبيار  ال تعزياز المسااراة إن الحكم الراشد رايا ة القان ن 

بين جميع أ را  المجتمع، رالى االمتقاء بالشاؤرن الصاحية رالتعليمياة رالرااياة رتنا ع الخادمات رغيرهاا 

رمساادة الفئاات الم مشاة رالمشاامعة  ال شاؤرن الحيااة العاماة رالمحا  اة الاى حقا ق ا،نساان راحتارا  

ن ااا   رلااة القااان ن رمؤاسااات ا المبنيااة الااى المحا  ااة الااى ماا ام  الدرلااة رطريقااة اآلخاارين رتعزيااز 

ااتثمامها رت زيع ا بص مة شافا ة رراضاحة رتخضاع لمف ا   المحااابة رالمساؤرلية رألا تقصاير تجااد 

 (.5112مسالل نسيمة، )ال طن رالم اطن 

س  تحقياق حقا ق ا،نساان رمن خفس ماا تام ذعارد  اان الحاعمياة الرشايدة يمكان أن تقااس مان خاف

المدنيااة رالسيااااية راالجتماايااة رالثقا يااة رماان تاا ا ر الحااق   اال الحياااة، رالصااحة رالمسااكن رالقعااا ، 

رالمساراة  ل التعليم، راألمن الشخصل رالجماال، رتعزيز مف    المشامعة، رتقبيق الن ا  الاديمقراطل 

الفسااا  رهاالد عل ااا تعتباار مك نااات أاااااية للتنميااة رالتعد يااة الحزبيااة رإجااراء االنتخابااات رعااللد مكا حااة 

المساتدامة للمجتمااع، با،ضااا ة إلااى  اارص بناااء إاااف  حاار حياا  يتقلااف ذلااد تاا ا ر بيئااة تضاامن ااااتقفس 

المؤاسات رالمنابر ا،افمية رتعقل الحق لكة إافمل  ل مماماة  رمد الم نال  رن مراقباة مسابقة أر 

ضااغط رإعااراد مجتمعاال، رعااة هاالد الساابة الراميااة لتعزيااز مباادأ ضااغط اياااال أر يمناال أر مااالل ر رن 

 (.5112مسالل نسيمة، )الحاعمية الرشيدة تعمة الى إ خاس االصفح عتقلع منش   للمجتمعات العربية
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 : خاتمة

 :نستخلص مما ابق ذعرد 

اتية رخاصة أن الحكم الرشيد ه  الحكم األصلح لكة المؤاسات رالتن يمات ا اء االقتصا ية أر الخدم -

السيااية لتجسيد الحكم الجيد رالعدس رالمساراة بين األ را  رحاث م الاى المشاامعة الفعالاة  ال مختلا  

 .المشاميع االجتمااية رالسيااية رالتنم ية

أن التنمية المساتدامة نتيجاة حتمياة رضاررمية لماا يلاذ إلياه األرضااع العالمياة مان اااتنزاف للما ام   -

منا ، رتل ث بشتى أن اع، مما يست جف ت ا ر عة الج    رالسيااات لتكريو رالقاقات، رتغير  ل ال

 .رتجسيد مفاهيم التنمية المستدامة رأبعا ها للحيل لة  رن ع امث طبيعية ربيئية الى ا،نسانية جمعاء

أن العفقة بين الحكم الراشد رالتنمية المستدامة هل افقاة امتباطياة شارطية، حيا  أن تحقياق أهاداف  -

تنمية المستدامة رأبعا ها مشررط بتحقيق رتجسايد يلياات راناصار الحكام الراشاد الاى أمض ال اقاع ال

 .رممامات ا ضمن السيااات را، امات العامة رالخاصة

المشامعة الشعبية عمبدأ ربعد مشترن بين الحكم الراشد رالتنمية المستدامة من أهم العناصار المسااهمة  -

 .لراشد رالتنمية المستدامة ل الحفاظ الى أهداف الحكم ا

يتم تفعية التنمية المستدامة  ال المجااالت الحضارية مان خافس تجسايد رتكاريو مباا س الحكام الراشاد  -

عشااررط للتنميااة المسااتدامة، رعيهااداف يسااعى لتحقيق ااا الحكاام الراشااد ماان خاافس المشااامعة رالشاافا ية 

رالقاقاات رصار  ا ر اق مبادأ العادس رالمسااراة رالمحاابة راحترا  ايا ة القان ن، رااتثمام األما اس 

 .رحق ق ا،نسان

   

 : مراجع الدراسة

، 1التنمية المستدامة مف  م ا أبعا ها مؤشرات ا، ط(. 5114. )أب  نصر، مدحذ رياامين مدحذ محمد -1

 .القاهرة، المجم اة العربية للتدميف رالنشر

المستدامة م ى ع نية جديدة، النسخة الثانية، امان، ا،اف  رالتنمية (. 5115. )الجي ال، ا  ة ماشد -2

 .مؤاسة  ريدميش ايبرت

رمقة بح  مقدمة إلى لملتقاى الادرلل . التنمية المستدامة  ل المن ن ا،افمل(. 5115. )اشل، صليحة -3

 04ر03يا مل ( الجزائار)جامعاة قالماة مق مات تحقيق التنمية المستدامة  ل االقتصا  ا،اافمل :ح س

 .5115  يسمبر

ررمقااة امااة . معااائز التنمياة المسااتدامة رحمايااة البيئااة  ال الساانة النب يااة(. 5116. )الفقال، ابااد القااا م -4

. القاايم الحضااامية  اال الساانة النب يااة: مقدمااة إلااى الناادرة العلميااة الدرليااة الثالثااة للحاادي  الشااري  حاا س

 www.nabialrahma.com: مت  ر الى الرابط االلكتررنل التالل. 5116

،  باال،  ائاارة 1حاا ام حاا س هاادا ا،اااف   اال التنميااة المسااتدامة، ط(. 5115. )عاافرا، ماماال لقفاال -5

 (.إ امة البح ث)الشؤرن ا،افمية رالعمة الخيرا 

الحكام الراشاد ر رمد  ال تحقياق التنمياة المساتدامة  ال  (.5112.)مابحل لخضر، بان يكان اباد المجياد -6

 . 14الجزائر، مجلة العل   القان نية رالسيااية، جامعة ال ا ا الجزائر، العد 

قاراءات  ال متناارس الشاباب،  -ايا ة القاان ن  ال األم ن(. 5114.)مرعز الحياة لتنمية المجتمع المدنل -7

 .مرعز الحياة لتنمية المجتمع المدنل األم ن

 رم يليااات الحكاام الراشااد  اال تحقيااق التنميااة المسااتدامة  اال الجزائاار، المجلااة (. 5116.)اااالد، نبيلااة -8

 .14الجزائرية لألمن رالتنمية، جامعة باتنة الجزائر، العد  

، متا  ر الاى الارابط 5112مسالل نسيمة، الحكم الراشاد رالتنمياة المساتدامة  ال المغارب العربال،  -9

 .  15/5112: بتاميخ  boulemkahel.yolasite.com: االلكتررنل التالل
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