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ملخّصّ :
تتناول الدراسة برنامج (كابدال) الذي أطلقته الحكومة الجزائرية ابتداء من سنة  2017بالشراكة
مع االتاا اوأوروي وررنامج اوأم اتمتاد للتنيةة .والذي يعتبر أحد أه اتمبا رات الها فة لتفعةل ور
الجياعات اإلقلةيةة من أجل بناء قدراتها الذاتةة في سبةل مواجهة التاديات الجديد التي يفرضها
الواقع اتمالي من خالل متطلبات التنيةة اتمالةة من جهة ،كيا تفرضها مقتضةات التنيةة اتمستدامة
لألقالة من جهة أخرى.
هذا البرنامج الذي يعتبر مقاررة تشاركةة نيوذجةة ،والذي ييس  10بلديات جزائرية من مختلف
أقطار اإلقلة الوطني ،كتجررة أولةة ،يهدف الى تهةئة الظروف اتمواتةة لتجسةد الدييقراطةة التشاركةة،
من خالل بناء قدرات الفاعلين اتمالةين ،باإلضافة الى االستفا من التجارب والنياذج الدولةة الناجحة
في سبةل بعث وتفعةل التنيةة اتمالةة.
وهكذا سنتناول أهيةة هذا البرنامج كآلةة عيل تفاعلةة ،تيكةنةة وتكوينةة على اتمستوى اتمالي،
مع إبراز بعض النقاط اتماورية الواجب العيل على تداركها إلنجاح هذا البرنامج الطيوح ،الذي سةوافةنا
في سنة  ،2020بنيوذج جزائري للدييقراطةة التشاركةة والتنيةة اتمالةة اتمستدامة ،ييكن تطبةقه على
باقي بلديات الوطن.
الكلمات املفتاحية :برنامج كابدال؛ البلدية؛ الجياعات اتمالةة؛ الفاعلون اتمالةون؛
الدييقراطةة التشاركةة؛ التنيةة اتمالةة.
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Abstract:
The study focuses on the CapDeL program launched by the Algerian
government in 2017, in partnership with the European Union and the United
Nations Development Program. This program is considered to be one of the most
important initiatives that aim at revitalizing the role of local authorities by
strengthening their capacities in order to enable them to face the new challenges
imposed by the local reality through the requirements of local development on the
one hand, and the requirements of sustainable development of territories on the
other hand.
This program, which represents a typical participatory approach and affects
10 Algerian municipalities in different regions of the national territory, as a
preliminary experiment, aims to create favorable conditions for the realization of
participatory democracy by strengthening the capacities of local actors, and by
benefiting from successful international experiences and models in order to
revitalize and activate local development.
This paper will examine the mechanism of this program, which represents
an interactive tool for training and empowerment at the local level, and highlight
certain aspects to be taken into account in order to ensure its success. By 2020,
this ambitious program is expected to produce an Algerian model of participatory
democracy and sustainable local development that is applicable to the rest of the
Algerian municipalities.
Keywords: CapDel Program; Municipality; Local authorities; Local
actors; Participatory democracy; Local development.
.اتمؤلف اتمراسل

*

ّ :مقدّمة
 أهيةة بالغة ومكانة كبير في،تاتل الجياعات اإلقلةيةة في الجزائر الةوم وأكثر من أي وقت مض ى
 من جانب الحكومة أو من جانب،اتمشهد الةوم لليواطن وفي الخطاب السةاس ي الرسمي وغير الرسمي
 وتما لها من، تما لها من ور في بعث وتفعةل الدييقراطةة التشاركةة اتمالةة، اوأحزاب واتمجتيع اتمدن
 من خالل تنيةة لألقالة تراعي خصوصةات،وأن تكون نقطة انطالق للتنيةة الوطنةة الشاملة، قابلةة
. ومقدرات كل إقلة
 ينبثق من خالل مكانة البلديات على وجه الخصوص باعتبارها اوأقرب،هذه اوأهيةة وهذا الدور
 كون أعضاء اتمجالس. على فه ومالمسة حاجةاته ومعالجتها في الوقت اتمناسب،الى اتمواطن واوأقدر
 ه حاملو هيوم وانشغاالت من انتخبوه واتمستعدون لترجيتها الى،اتمنتخبين من طرف اتمواطنين
.  إن ل نقل كله،  بيا ياقق الرضا لدى أكبر شرياة منه، إنجازات تستجةب لحاجةات مواطنيه
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وال ييكن أن يتأتى ذلك ،إال من خالل مقاررة تشاركةة وتشاورية غير إقصائةة وال والءاتةة ،تزاوج
بين الدييقراطةة التيثةلةة والدييقراطةة التشاركةة ،وتهدف الى تنيةة اإلقلة اتمالي في إطاره الوطني،
وتاقق مقتضةات التنيةة اتمستدامة.
وال بد أن تقترن أيضا أسس الدييقراطةة ومبا ؤها ،بقواعد إ ارية ال مركزية تؤسس لجياعات
إقلةيةة ذات تأثير في مناخها اتمالي ،من خالل امتالكها لقرار تنيةة إقلةيها ،وفق القدرات واتمقدرات
اتمالةة ،ووفقا لخةارات تنيوية ذات بعد استراتةجي مستدام ،بخاصة في ظل التاديات واتمتطلبات
الحالةة التي يفرضها اتمعطى الجغرافي ،الدييغرافي واالقتصا ي من جهة .كيا تفرضها السةاسات
واوأجندات اإلقلةيةة والدولةة من جهة أخرى ،والذي تعتبر فةه الجياعات اإلقلةيةة وخاصة البلدية
الحلقة اوأبرز واوأقوى.
كل هذه اتمتغيرات واتمقاررات أ ركها اتمشرع الجزائري ،وأ ركتها السلطات العيومةة فكانت
اإلصالحات السةاسةة واإل ارية لهذه الجياعات واقعا مفروضا ،ميا أ ى إلى القةام بجيلة من اإلصالحات
الدستورية والقانونةة للجياعات اإلقلةيةة ،تلتها إصالحات تنظةيةة وإ ارية في إطار مقاررة التسةير
العيوم الجديد ،وكان البد من مرافقتها بتاضير اوأرضةة والذهنةات عبر تعزيز الفواعل اتمالةة في اإلقلة
البلدي ،سواء كانت هذه الفواعل رسيةة أم غير رسيةة فقامت وزار الداخلةة والجياعات اتمالةة
بإطالق برنامج أنيوذجي في هذا الخصوص ،يرافق هذه العيلةة اإلصالحةة وردأته باختةار عشر بلديات
أنيوذجةة بوصفها مرحلة أولةة ،يت فيها تاضير هذه الفواعل وصقل معارفها ،بيا يعزز الدييقراطةة
التشاركةة ويارك عجلة التنيةة اتمالةة ،وأطلقت علةه اس برنامج كابدال ،كأنيوذج ييكن تعيةيه فةيا
بعد وطنةا بعد استخالص الدروس ومعالجة االختالالت.
فيا هو برنامج كابدال؟ وكةف ييكنه أن يساه في صةاغة أنيوذج جزائري (مالي) لتجسةد
الدييقراطةة التشاركةة وتفعةل التنيةة اتمالةة؟
هذا ما سنجةب علةه في راستنا الباثةة هذه من خالل تناول اتمااور اآلتةة:
ا
أول  -ما هو برنامج كابدال؟
ّ
ا
ثانيا -كابدال آلةة لدع قدرات الفاعلين اتمالةين وتعزيز الدييقراطةة التشاركةة ّ
ّ
ا
ثالثا -كابدال آلةة لتثيين القدرات اتمالةة وتفعةل التنيةة ّ
ّ

ا
أول ّ
ّ
ما هو برنامج كابدال؟ ّ

كابدال  CapDeLأو برنامج ع قدرات الفاعلين في التنيةة اتمالةة ،وهو ما يقابل باللغة
الفرنسةةProgramme de Renforcement des Capacités des Acteurs de Développement :
 ،Localهو برنامج أطلقته الحكومة الجزائرية ابتداء من سنة  ،2017وتشرف على تنفةذه ومتابعته وزار
الداخلةة والجياعات اتمالةة ،بشراكة مع برنامج اوأم اتمتاد للتنيةة ومفوضةة االتاا اوأوري
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بالجزائر.وقد خصص لهذا البرنامج الذي ييتد على ثالث سنوات ( )2020-2017تيويل مشترك :الحكومة
الجزائرية بـ  2.970.000والر ،واالتاا اوأوري ب  7.700.000أورو ( 8.532.000والر) ،وررنامج اوأم
اتمتاد اإلنيائ بـ  200.000والر.
ورالتالي فهو عبار عن مبا ر تشاركةة بين بال نا وررنامج اوأم اتمتاد للتنيةة واالتاا اوأوري ،
في إطار ما يصطلح علةه بالتضامن العالمي من أجل التنيةة اتمستدامة .ميا يعني أنه يسيح باالستفا
من الخبرات الدولةة في مجال التنيةة اتمالةة ،وكذا التجارب الناجحة في بعض الدول ،لبناء أنيوذج
جزائري مكةف مع واقع البلديات والخصوصةة السوسةوثقافةة تمجتيعنا ،بخاصة وأننا نتعامل مع ولة
بحج قار بالنظر للطابع الجغرافي والدييغرافي واالقتصا ي والثقافي وااليكولوجي اتمتباين لبال نا.
ويعتبر برنامج كابدال أحد اتمبا رات الهامة لتفعةل ور الجياعات اإلقلةيةة ،من أجل بناء قدراتها
الذاتةة في سبةل مواجهة التاديات الجديد  ،التي يفرضها الواقع اتمالي من خالل متطلبات التنيةة
اتمالةة من جهة ،كيا تفرضها مقتضةات التنيةة اتمستدامة لألقالة من جهة أخرى.
ويهدف هذا البرنامج الطيوح الى تهةئة الظروف اتمواتةة إلرساء قواعد وأطر مالةة تجسد
الدييقراطةة التشاركةة عبر تعزيز قدرات الفاعلين اتمالةين ،من مختلف قطاعات النشاط ومختلف
شرائح اتمجتيع ،وتعبئة طاقاتها من خالل ررطها بيؤسساتها اتمالةة ،في سبةل صةاغة عالقة تفاعلةة بين
الفر اتمالي ومؤسسات الدولة اتمالةة بهدف تنيةة اإلقلة  .كيا يصبو أيضا إلى االستفا من التجارب
والنياذج الدولةة الناجحة من أجل بعث وتفعةل التنيةة اتمالةة ،بيا يتناسب مع الخصوصةة الجزائرية.
وراعتبار أن هذا البرنامج يشكل أحد أسس اإل ار االستراتةجةة التي اعتيدتها وزار الداخلةة في
إطار مسار اإلصالح اتمؤسسات وتاسين أ اء وجو الخدمة العيومةة و فع عجلة التنيةة ،فإنه قد ت
اختةار عشر بلديات أنيوذجةة فقط بوصفها مرحلة أولةة ،تيثل عةنة من مختلف مناطق الوطن وتشكل
نياذج تمختلف اوأقالة وتمختلف النشاطات االقتصا ية ،مع اوأخذ في الحسبان تنوع النظ البةئةة
والجغرافةة :اتمناطق الساحلةة ،اتمناطق الجبلةة ،اتمناطق الريفةة ،اتمناطق الحضرية ،اتمناطق
الحدو ية...الخ.
ورالتالي تتشكل مقاررة أنيوذجةة سوف يت تعيةيها إلى باقي بلديات الوطن ،بعد تعزيز نقاط
القو ومعالجة االختالالت اتميكن نشوؤها ،واستخالص الدروس من خالل التجارب اتمةدانةة إلرساء
أسس ييقراطةة تشاركةة مكةفة مع الثقافة اتمالةة .وهو بالفعل يندرج في إطار إ ار استراتةجةة مبنةة
على قواعد منهجةة وعليةة في اتخاذ القرار ومرافقة التغةير.
كيا أنها تعبر عن توجه ناو مقاررة التسةير العيوم الجديد ،بيبا ئه التي تتضين :التخطةط
()1
االستراتةجي ،التسةير التشارك  ،اعتيا تكنولوجةات اإلعالم واالتصال ،إ ار الجو ورقابة التسةير.
وتتيثل البلديات االنيوذجةة العشر التي اختيرت لتجسةد هذا البرنامج في كل من :تةيةيون
(أ رار) ،وجانت (إيليزي) ،وأوال بن عبد القا ر (الشلف) ،ورني معوش (بجاية) ،وغزوات (تليسان)،
وتةقزيرت (تيزي وزو) ،ومسعد (الجلفة) ،وجيةلة (سطةف) ،والخروب (قسنطةنة) ،ورابار (خنشلة).
1371
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البلدية
تةيةيون(أ رار)
جانت (إيليزي)
أوال بن عبد القا ر (الشلف)
بني معوش (بجاية)
غزوات (تليسان)
تةقزيرت (تيزي وزو)
مسعد (الجلفة)
جيةلة (سطةف)
الخروب (قسنطةنة)
بابار (خنشلة)

اتموقع الجغرافي
الجنوب الغري
الجنوب الشرقي
الشيال الغري
الشيال الشرقي
الشيال الغري
الشيال اوأوسط
الهضاب العلةا الوسطى
الهضاب العلةا الشرقةة
الشيال الشرقي
الشيال الشرقي

الخصوصةة
الواحات -منطقة سةاحةة
منطقة حدو ية -منطقة سةاحةة
منطقة ريفةة – فالحةة
منطقة ريفةة جبلةة
منطقة ساحلةة
منطقة ساحلةة
منطقة ريفةة
منطقة سةاحةة
منطقة حضرية
منطقة ريفةة

خريطة تبين البلديات النيوذجةة العشر
املصدرhttps://eeas.europa.eu :

ويتوق هذا البرنامج الى إشراك مختلف الفاعلين في التنيةة اتمالةة على مستوى البلديات
االنيوذجةة العشر ،في سةاق اتمسعى التشارك الذي كرسه الدستور في آخر تعديل له سنة  ،2016حةث
ينص في اتما  15على أن " :الدولة تشجع الدييقراطةة التشاركةة على مستوى الجياعات اإلقلةيةة" .كيا
أن اتما  17منه تنص على" :ييثل اتمجلس اتمنتخب قاعد الالمركزية ،ومكان مشاركة اتمواطنين في تسةير
الشؤون العيومةة".
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واتمتيعن في اتموا  11،12 ،2 :و 13من القانون رق  10-11اتمؤرخ في 22يونةو  2011اتمتعلق
بالبلدية ،في جزئه اتمخصص تمشاركة اتمواطنين ،يالحظ كذلك أنها تافز هذا اتمسعى التشارك  ،على الرغ
من أنه ل يت بعد تصور اوأطر واتمعايير وكذا اإلجراءات والحدو التي تيارس وتكرس فيها هذه اتمقاررة
التشاركةة:
"اتما  : 2البلدية هي القاعد اإلقلةيةة لالمركزية ،ومكان تميارسة اتمواطنة ،وتشكل إطار مشاركة
اتمواطن في تسيةـر الشؤون العيومةة".
"اتمــا  : 11تشــكل البلديــة اإلطــار اتمؤسســات تميارســة الدييقراطةــة علــى اتمســتوى اتمالــي والتســةير
الجواري.
يتخ ــذ اتمجل ــس الش ــع ي البل ــدي ك ــل الت ــدابير إلع ــالم اتم ــواطنين بش ــؤونه واستش ــارته ح ـول خة ــارات
وأولويات التهةئة والتنيةة االقتصا ية واالجتياعةة والثقافةة حسب الشروط اتماد في هذا القانون.
وييكـن فــي هــذا اتمجـال اســتعيال علــى وجـه الخصــوص الوســائط والوسـائل االعالمةــة اتمتاحــة ،كيــا
ييكن لليجلس الشع ي البلدي تقدي عرض عن نشاطه السنوي أمام اتمواطنين".
"اتما  :12قصد تاقةق أهداف الدييقراطةة اتمالةة في إطار التسةير الجواري اتمذكور في اتما 11
أعاله ،يسهر اتمجلس الشع ي البلدي على وضع إطار مالئ لليبا رات اتمالةة التي تهدف إلى تافيز
اتمواطنين وحثه على اتمشاركة في تسوية مشاكله وتاسين ظروف معيشته .
يت تنظة هذا اإلطار طبقا للتشريع والتنظة اتمعيول بهيا"
"اتما : 13ييكن رئيس اتمجلس الشع ي البلدي ،كليا اقتضت ذلك شؤون البلدية ،أن يستعين
بصفة استشارية ،بكل شخصةة مالةة وكل خبير و/أو كل ميثل جيعةة مالةة معتيد قانونا ،الذين من
شأنه تقدي أي مساهية مفةد وأشغال اتمجلس أو لجانه باك مؤهالته أو طبةعة نشاطاته ".
ورالتالي فان مشروع "كابدال" الذي يرفع شعار (( :ييقراطةة تشاركةة وتنيةة مالةة)) يرم إلى
ترجية هذه اتموا من خالل تصور مقاررة جديد للحكامة اتمالةة التشاورية عبر إشراك اتمواطنين
واتمجتيع اتمدن  ،إلى جانب اتمنتخبين واإل ار اتمالةة ،في تسةير شؤون البلديات وتخطةط تنيةتها
اتمستدامة ،عبر تعبئة الطاقات والقدرات البشرية ،ومن خالل تشخةص إقلةمي تشارك يثين خصوصةات
اوأقالة ويبرز مقدراتها اإلستراتةجةة ،بيا يسيح بتفعةل جاذبةتها ،ويرس رؤية مستقبلةة وأقالة
مستدامة ترقى باتمستوى اتمعيش ي للسكان وتضين حظوظ اوأجةال القا مة.
ومن خالل االطالع على البرنامج ،يتبين أنه مبني على أريعة مااور أساسةة:
 الديمقراطية التشاركيةّ :من خالل إرساء أنيوذج للحكامة التشاركةة وإبراز اتميارسات الناجحة ،التي تشرك من خاللها
الجياعات اتمالةة اتمجتيع اتمدن باعتباره شريكا ال بديل عنه إلنجاح اتمشاريع التنيوية وتسةير الشؤون
اتمالةة ،وتافيز عامل الثقة بين هذه الفواعل من خالل وضع آلةات للتنسةق والتعاونّ .
1373
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 التنمية القتصادية املحلية:عبر تعزيز التخطةط االستراتةجي البلدي ،السةيا من أجل استاداث مناصب شغل ومداخةل
مستدامة ،عصرنة اتمرفق العيوم وتبسةط الخدمات اإل ارية على اتمستوى البلدي عبر تطوير استعيال
تكنولوجةات اإلعالم واالتصال الحديثة ،وتسهةل اإلجراءات من خالل إنشاء الشبابةك اتموحد  ،تسةير
مخاطر الكوارث على اتمستوى البلدي ،بخاصة منها اتمخاطر البةئةة عبر إشراك اتمجتيع اتمدن في التخطةط
والوقاية من الكوارث.
هذا عن البرنامج بصفة عامة ،ولكن من واجبنا نان الدارسين للعلوم السةاسةة أن نتساءل ملاذا
كابدال؟
وهنا ييكن القول بأن اعتيا وتبني هذا البرنامج يعو لعاملين أساسةين أولهيا خارجي واآلخر
اخلي:
 -1العامل الخارجيّ :
ويتعلق اوأمر باالستجابة لخطة التنيةة اتمستدامة آفاق  ،2030والذي تعتبر فةه الشراكة الدولةة
أحد الركائز إلنجاحها ،وهو ما استدعى بعث هذا البرنامج بالشراكة مع اتمؤسسات الدولةة السالف ذكرها.
كيا يجب أال ننس ى أنه في ظل غةاب الطابع اإللزام لخطة التنيةة اتمستدامة ،فان هذه الشراكة الدولةة
التي أكدت عليها اوأم اتمتاد ترس ي نوعا من االلتزام أوأممي والجهوي تجاه تاقةق التنيةة اتمستدامة (.)2
وال بد أن نشير في هذا الصد إلى أن الجياعات اإلقلةيةة تشكل عنصرا هاما في هذه الخطة منذ
مؤتير ريو  ،1992حةث أن اوأجند اتمالةة للقرن  21تعط بعدا استراتةجةا تما تسيةه(( :السلطات
اتمالةة))( )3في تاقةق مبا ئ وأهداف التنيةة اتمستدامة .هذه اوأهداف التي تتييز بتوسع نطاقها ،وأنها
تعالج عناصر مترابطة للتنيةة اتمستدامة ،هي النيو االقتصا ي واإل ماج االجتياعي وحياية البيئة ،وكلها
تدخل في نطاق اختصاص البلدية.
يضاف إلى العامل السابق أيضا التاوالت العاتمةة التي أصبات تنا ي بالدييقراطةة وحقوق
اإلنسان ،الحرية واتمساوا بين الجنسين ،حقوق الجياعات واوأقلةات وفق مؤشرات وتقارير ولةة ،ميا
يات على بال نا االستجابة لها من خالل تثيين ور اتمجتيع اتمدن  ،وتجدر اإلشار هنا أن اتمجتيع اتمدن
أصبح الجهة اتمفضلة للينظيات الدولةة الحكومةة وغير الحكومةة ،لقةاس العوامل السالف ذكرها أو من
خالل ررط االتصال بها عن طريق التكوين البعثات ،...وهو ميا ال شك فةه يؤثر على سةا الدول وأمنها.
 -2العامل الداخلي:
شكلت االحتجاجات التي عرفتها مختلف مناطق الوطن سنوات  2011إلى  2015لليطالبة
بتاسين ظروف العيش وتوفير مناصب الشغل ،إنذارا للسلطة اتمركزية من أجل إعا النظر في الطريقة
التي ال بد أن تواجه بها هذه االحتجاجات التي قد يغير مسارها بعض سةئي النةة أو اتمندسين أو حتى
اإلعالم اتمضلل.
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فاتمواطن في هذه االحتجاجات غالبا ما كان يطالب باضور الوالي كون أن رئيس البلدية ال يقنعه،
أو أنه فه أنه ليس بةده زمام اوأمر واتمبا ر  ،فكانت الرسالة العنفةة وسةلة من وسائل التعبير في ظل
فشل أسالةب اإلسياع التقلةدية ،ميا جعل الحكومة تعةد النظر في ضرور إعا تثيين ور اتمنتخب
اتمالي من جهة ،وإعا تفعةل ور اتمجتيع اتمدن من جهة أخرى ،وأنه في كثير من اوأحةان ال تجد
السلطات مااورين مهةكلين ومنظيين بيا يسيح بترجية مطالب اتمواطنين إلى السلطات اتمعنةة في
جلسات منظية بدل اللجوء إلى أسلوب حرق العجالت اتمطاطةة أو غلق الطرقات وسةلة للتعبير عن
التذمر وعدم الرضا.
ون أن ننس ى التراجع الكبير في أسعار البترول وآثاره على الفوائض اتمالةة التي طاتما اعتيدت عليها
الدولة في شراء السل االجتياعي ،عبر توزيعها خارج أطر ومقتضةات الحكامة اتمالةة ومبا ئ الشفافةة.
كل هذا جعل السلطات تتبنى هذه اتمبا ر متةقنة في نهاية اتمطاف بان معالجة اتمشاكل
واتمتطلبات اتمالةة من القية إلى القاعد والتخطةط والتيويل اتمركزيين ،ال يستطةعان االستجابة
لالنشغاالت الجديد واتمتجد لليواطنين (بخاصة الشباب منه ) .ميا يات إشراك الفاعلين اتمالةين في
مختلف مراحل رس وتنفةذ ومراقبة السةاسات والقرارات اتمالةة من جهة ،وإيجا مااورين قا رين على
تعبئة اوأفرا والجياعات بطريقة مدنةة وتضف نوعا من اتمصداقةة التي أصبح يفتقدها في كثير من
اوأحةان اتمنتخب واتمسؤول اتمالةين من جهة أخرى.
كيا أن السةاسات اتمركزية لتنيةة اوأقالة وسةاسة توزيع الريع على الجياعات اتمالةة أوصلت
التنيةة إلى باب مسدو  ،في ظل خطط غير متالئية مع طبةعة اوأقالة ومع طبةعة الحاجات واوأولويات
اتمالةة ،فيا هو ضروري في منطقة ليس بالضرور ضروريا في منطقة أخرى .إضافة إلى أن " إرساء
اتميارسات الدييقراطةة الحقةقةة في اتمدينة يير عبر تاديد أولوياتها بالتشاور مع أعضائها ،وفي ظل هذه
الظروف يضف اتمواطن اتمرتفق اتمشروعةة على اتمشاريع في بلديته"(.)4
ميا سبق ،نستنتج أن هذا البرنامج هو عبار عن:
 -1فضاء تمكيني:
باعتيا ه على:
 التكوين:من خالل البرامج التكوينةة اتمسطر للفاعلين اتمالةين ،بخاصة منه اتمنتخبون وميثلو اتمجتيع
اتمدن  ،وتكوين اتمكونين واتمدررين.
 التدريب واملرافقة:التعل باتميارسة من أجل إ ار اتمشاريع لتفعةل االقتصا اتمالي وخلق مناصب شغل ومداخةل
مستدامة.
 التحسيس:بأهيةة العيل اتمشترك ورأهيةة انخراط اتمواطنين في الحفاظ على البيئة.
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 -2فضاء تفاعليّ :
يهدف إلى ضيان مشاركة في التنيةة اتمالةة تجيع مختلف الفاعلين اتمالةين الرسيةين وغير
الرسيةين ،وتعيل على إيجا أرضةة وفاق وتنسةق مالةة من خالل الحوار وتشجةع اتمبا رات اتمالةة
الها فة ،وتنفةذ مشاريع تنيوية مشتركة بين الجياعات اتمالةة وشبكة الفاعلين لليجتيع اتمدن  5في إطار
مةثاق بلدي تشارك .
 -3فضاء استراتيجي:
كونه يهدف إلى بناء تصور واقعي ومقبول ومتفق علةه لتنيةة مالةة اخلةة( ،)6عبر التخطةط
االستراتةجي التشاوري كأساس لتشخةص اإلقلة ولرس رؤية مستقبلةة مستدامة له وإعدا الخطة
االستراتةجةة اتمناسبة.
وعلى ضوء ما سبق فان البرنامج ييس متغيرات ثالثة :الفر اتمالي ،الجياعة اتمالةة واإلقلة
اتمالي ،لذا سنتناول البعد اتمجتيعي ،بيا ياتويه من أفرا (مواطنين) وجيعةات (مجتيع مدن ) ،وكةفةة
ع قدراتها وتيكةنها بيا يعزز الدييقراطةة التشاركةة في اتماور اتموالي ،لنتناول في اتماور اوأخير البعد
اإلقلةمي وكةفةة تثيين قدراته وتنيةته بيا يتناسب وخصوصةاته الدييغرافةة والجغرافةة واالقتصا ية.
ون أن ننس ى البعد اتمؤسس ي و وره في كل من اتمتغيرين اوأخريين.

ا
ثانيا ّ
ّ
كابدال آلية لدعم قدرات الفاعلين املحليين وتعزيز الديمقراطية التشاركية ّ

يتطلب تجسةد الحكامة التشاركةة والتشاورية أن نجةب على سؤال من ه الفاعلون اتمالةون؟
لك نعرف فةيا بعد كةفةة ع قدراته ومستويات وحدو مشاركته .
الفاعلون اتمالةون ه بصفة عامة كل فر أو جياعة أو هةئة ،أو بعبار أخرى كل شخص طبةعي
أو معنوي يؤثر في صنع سةاسات أو تنفةذ قرارات بصفة مباشر أو غير مباشر بهدف التأثير في إقلة
جغرافي معين.
ونشير هنا إلى أن الباحث اوأمريك جةيس أندرسون  James Andersonقس في كتابه صنع
السةاسات العامة الفاعلين أو ما يسييه هو "صانعو السةاسة" إلى نوعين (:)7
الفاعلون الرسميون:
-1
وه اوأفرا الذين يتيتعون بالصالحةات القانونةة التي تسيح له باتمشاركة في صنع السةاسة
العامة ،ويدخل ضينه  :رجال اتمجالس التشريعةة ،أعضاء السلطة التنفةذية واإل اريين والقضا .
 -2الفاعلون غير الرسمين:
ّ
وياد ه بـ:
وه اوأفرا الذين ال يتيتعون بسلطة قانونةة تعطيه الحق في صنع قرارات ملزمة.
الجياعات اتمصلحةة ،اوأحزاب السةاسةة ،اتمواطنون.
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ّ
ويرى أندرسون أنه غالبا ما يهيل ور اوأفرا (اتمواطنين) في صنع السةاسة العامة واتخاذ القرارات
اتمهية ،وتختلف رجات ذلك من ولة إلى أخرى .ولكن تجبر كل اوأنظية مهيا كانت متسلطة على السياع
تمطالب جياهيرها واالستجابة ولو لجزء بسةط من مطالبه بخاصة تلك التي تستقطب انتباهه .
أما فةيا يخص الجياعات اتمصلحةة فةظهر ورها في بلور اتمطالب وتجيةعها وإيصالها وطرح
البدائل للسةاسات العامة اتمتعلقة بها .ويشير أندرسون إلى أن تأثيره وطرق مشاركته مرتبط بطبةعة
مجتيعاته ونظيه السةاسةة .وأه ش يء أشار إلةه هو أن الجياعات اوأكثر تنظةيا واوأوسع حجيا تظل
اوأكثر نفوذا وفاعلةة في جر السةاسات لصالحها على حساب الجياعات الضعةفة التي تفتقر إلى التنظة .
ومن هذا اتمنطلق ينطلق مشروع كابدال ،الذي يهدف إلى إعطاء جيعةات اتمجتيع اتمدن الفرصة
لك تكون أكثر تنظةيا وأقدر على صةاغة رؤية واضحة وواقعةة تعبر عن مطالب اتمواطنين وتنقلها إلى
الجهات الرسيةة.
وإذا تكلينا عن الفاعلين على اتمستوى اتمالي في الجزائر ،فلقد ت االنتقال من الفاعلين
التقلةديين الذين يشيلون أجهز الدولة وميثليها فقط في إطار الدولة اتمتدخلة  Etat providenceإلى
الفاعلين الجد ( ،)8الذين يضيون:
 املنتخبين املحليين:باعتباره ميثلي اإل ار اتمالةة وعنوان الدييقراطةة التيثةلةة ،والذين يقع على عاتقه
مسؤولةة فتح أبوابه ومشاركة سلطته مع الفاعلين اآلخرين خاصة منه السكان ،في سبةل تعزيز الثقة
بين اإل ار اتمالةة واتمواطن ،عن طريق توسةع نطاق اتمشاركة الشعبةة والتسةير الجواري.
 منظمات املجتمع املدني:باعتباره الجياعات اتمنظية والنشطة واتمالمسة واتميثلة تمختلف الشرائح اتمجتيعةة ،والتي
تشيل مختلف الجيعةات واتمنظيات ونقابات اتمهنةين واللجان اتمالةة ولجان اوأحةاء وحتى ميثلي
التجيعات السكانةة في اوأوساط الريفةة واتمعزولة.
 القطاع الخاص (املتعاملين القتصاديين):والذين يشيلون مختلف اتمؤسسات االقتصا ية الصغير واتمتوسطة ،اتمقاولين ،اتمزارعين،
التجار ،الحرفةين ،مري اتمواش ي والصةا ين...الخ
 املواطنين خاصة الشباب والنساء منهمّ :فالشباب باعتباره الشرياة التي تيثل أكبر عد من السكان والنساء باعتباره أصباوا ييثلون
أكبر نسبة في اتمجتيع ،ولكن كذلك باعتباره الفئة التي لطاتما ت تهييشها في القرار التنيوي لإلقلة  ،في
ظل التقالةد واوأعراف في بعض اتمناطق من الوطن.
هذا باإلضافة لليصالح القطاعةة غير اتميركز  ،كونها فاعال أساسةا في تنفةذ ومتابعة البرامج
القطاعةة على اتمستوى اتمالي ،وقنا اتصالةة عيو ية (التعبير عن االنشغاالت اتمالةة للوزارات الوصةة)
وأفقةة في إطار التنسةق بةنها ورين الجياعات اإلقلةيةة بخاصة اتمجالس اتمنتخبة.
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ومن خالل االطالع على نشاط منفذي برنامج كابدال نالحظ التركيز على تلك الجيعةات اتمالةة
بالدرجة اوأولى التي من الالزم تعزيز قدراتها من خالل التكوين النظري ،والتدريب اتمبني على منهجةة
"التعل باتميارسة" ،من خالل اتمرافقة والدع في العيل ،وتوفير اتمناخ الالزم لدفعها لتجسةد اتمبا رات
واتمشاريع التي ت مناقشتها بعد تاديد اوأولويات وتقةة بطاقات اتمشاريع اتمقترحة في الورشات اتمالةة
اتموسعة.
لذلك يسعى البرنامج الى مسك بطاقةة للجيعةاتاسب التصنةف التالي:
" )1تلك اتمؤهلة لالستفا من برامج لتعزيز القدرات اوأساسةة (الصفة التيثةلةة ،تسةير الشؤون
الداخلةة للجيعةة ،العالقة مع التنيةة اتمالةة) ،بهدف اتمشاركة في عيل "كابدال" على اتمستوى اتمالي،
السةيا من خالل تنفةذ يعض أنشطته في السنوات القا مة.
 )2تلك اتمؤهلة لالستفا من برامج لتعزيز القدرات بهدف تنفةذ مشروع في إطار "كابدال" خالل
السنوات اتمقبلة.
 )3تلك اتمؤهلة لتنفةذ مشروع صغير (أقل من  1ملةون ينار)؛
()9
 )4تلك اتمؤهلة لتنفةذ مشروع متوسط الحج (من  1إلى  10ماليين ينار)" .
ومن خالل هذه اتمقاررة سوف يت إعدا راسة ترس خريطة لليجتيع اتمدن وتقة قدراته من
أجل إقاامه في حركةة االقتصا اتمالي ومرافقته بالتنسةق مع السلطات اتمالةة ،من خالل مشاريع
صغير نيوذجةة من شأنها تلبةة اتمطالب ذات اوأولوية االستراتةجةة للفاعلين اتمالةين ،والتي أعرروا عنها
في إطار التخطةط وآلةات التنسةق اتمستادثة أو اتمعزز في إطار كابدال ،بإتباع مقاررة تدريجةة من شأنها
السياح للجيعةات ،عبر مراحل:
" )1بالحصول على الحد اوأ نى من اتمعرفة النظرية لتسةير الجيعةة ،والقةام بعيل مشترك مع
السلطات اتمالةة.
 )2تعزيز قدراتها في تسةير اتمشاريع لتصبح قا ر على تسةير اتموار اتمالةة.
 )3إبراز مهاراتها من خالل تنفةذ مشروع أول بييزانةة مصغر أو مصغر جدا ،وذلك بدع من
مؤسسة أو مؤسسات أخرى.
 )4تنفةذ مشروع أكبر ،مع كل ما يايله من ضغوطات وصعورات ،وذلك بعد أن تكون مستعد
جةدا ويعد أن يتضح عيلها الداخلي والخارجي وتتعو عليهيا"(.)10
وفي هذا اإلطار ،ستتيكن هذه الجيعةات باإلضافة إلى اتمواطنين ،من اتمشاركة بشكل كامل
وتدريجي في التنيةة اتمالةة للبلدية ،كيا سوف يكون بإمكانها صةاغة مشاريع وتنفةذها وتاةةنها وتعديلها
إن لزم اوأمر ،بيا يتوافق مع السةاسة العامة للدولة على اتمستوى اتمالي وريا يستجةب لتطلعات
اتمواطنين اتمالةين وياقق رضاه  .ورالتالي سوف يت إرساء آلةات لليشاركة :مواثةق اتمشاركة اتمواطنةة،
وهةئات للتشاور :اتمجالس االستشارية البلدية ،وذلك عبر كل البلديات االنيوذجةة.
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وهكذا يعيل البرنامج على مراحل تدريجةة :مرحلة رس خريطة لليجتيع اتمدن مرحلة التكوين،
مرحلة التعزيز عن طريق اتمرافقة والتنفةذ اتمشترك ،مرحلة اتمشاركة والتشاور مرحلة تنفةذ اتمشاريع ذات
اوأولوية ،مرحلة التقةة والتقوي .
هذا فةيا يخص الجيعةات ،أما ما تعلق بدع قدرات اتمنتخبين واتمسؤولين اتمالةين فإن الوزار
الوصةة تعيل بالتنسةق مع برنامج كابدال ويشكل وري على تاسيسه بأهيةة "الحكامة التشاركةة
اتمالةة" كيا نفذت عد برامج تكوينةة لإلطارات اتمركزية لوزار الداخلةة واتمسؤولين اتمالةين واتمنتخبين
وكذا لقاءات وأيام إعالمةة جيعت إطارات اإل ار اتمالةة واتمجتيع اتمدن  ،في اتجاه تعزيز عيله اتمشترك
من أجل تنيةة متكاملة ومستدامة لألقالة .
هذا عن ع الفاعلين ،أما عن مستويات العيل اتمشترك ،فإنها تخص:
 اتمشاركة في التخطةط لليشاريع اتمالةة ،والتعبئة لها. اتمشاركة في تنفةذ اتمشاريع. اتمشاركة في متابعة حسن اإلنجاز. اتمشاركة في حفظ اتمكتسبات.وميا سبق فإن هذا البرنامج يندرج في إطار عيل اتصالي تيكةني تفاعلي مالي ،يرس ي عالقة بين
اتمنتخبين ومختلف الفاعلين غير الرسيةين بيا يافز الدييقراطةة التشاركةة من خالل مراحلها اتمختلفة:
الحق في اإلعالم ،االستشار والتشاور للوصول إلى القرار اتمشترك .ولكن كةف ييكن لكابدال أن يضين
اتمشاركة في ظل ما بات يعرف بانسحاب اتمواطن من الحةا السةاسةة وفي ظل ضعف اتمجتيع اتمدن في
بعض البلديات؟
ال شك هنا أن الدراسة التي قام بها خبراء من اللجنة اوأورورةة للدييقراطةة اتمالةة في الجياعات
اإلقلةيةة اوأورورةة ،والتي سيات بإعدا لةل تقةةمي تمشاركة اتمواطنين في الشؤون اتمالةة ،تجةب
وتعط حال لبرنامج كابدال ،عن كةفةة تاسين اتمشاركة التي تتطلب حسبه من السلطات اتمالةة فه
وإ راك العوامل اتماد لدرجة اتمشاركة الشعبةة والتي تتلخص في منهجةة :)11( CLEAR
)C(an do), L (ike to), E (nabled to), A(sked to), R (esponded to

حةث تبين هذه اتمنهجةة عوامل خيسة لتافيز اتمشاركة ،وهي:
 القدر على اتمشاركة :بيعنى امتالك اتموار  ،الكفاء والخبر . الرغبة في اتمشاركة :حس اتمواطنة واالنتياء ،االرتباط العاطف باإلقلة . إتاحة الفرصة لليشاركة :من خالل إمكانةة االنخراط في منظيات وجيعةات وسهولة التجيع. التعبئة الالزمة لليشاركة :في إطار جيعةات أو شبكات مالةة (شبكة الفاعلين اتمالةين). -االستياع واالستجابة :حةنيا ياس اتمواطن أن رأيه أو مبا رته أستيع أو أخذ بجدية.
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ورالتالي على السلطات اتمالةة وعلى برنامج كابدال لك ياقق أهدافه تجاه إشراك اتمواطنين أن
يأخذ في الحسبان هذه اتمؤشرات وأن يستفةد من هذه الخبر اوأورورةة ويستنبط منها ،بخاصة في ظل
وجو عد معوقات مالةة لليشاركة ،من بةنها:
 عدم بلور اوأطر واتمعايير القانونةة ،واإلجراءات والحدو التي تيارس فيها اتمقاررة التشاركةة (،)12وغةاب اآللةة التنظةيةة اتمالةة التي ترافقها.
 فكر التشاركةة والجوارية ل تتبلور بعد لدى اتمنتخب واتموظف اتمالي ،في ظل ضعف التأطيروالتكوين ،وضعف إن ل نقل غةاب قنوات االتصال والحوار اتمالةة (عد بلديات ال تستعيل
التكنولوجةات الجديد في اإلعالم واالتصال).
 غةاب ثقافة االستياع وتقبل اتمبا رات غير الرسيةة في رس السةاسات اتمالةة. في ظل التيويل اتمركزي وضعف اتموار اتمالةة اتمالةة ما زالت السةاسات اتمالةة تيلى منالقية ،وأكبر مثال على ذلك اتمخطط البلدي للتنيةة.
 الذهنةة الجزائرية التي تنتظر الحلول من القية ،والتخوف من اتمبا ر اتمالةة نتةجة التخوفمن اتمااسبة والعقاب (وفق أسلوب عها فإنها مأمور ).
 الوصاية اتميارسة على اتمجالس اتمنتخبة تضعف الالمركزية وتاد من اتمبا ر لليجلس اتمالي،فيا بالك باتمبا رات غير الرسيةة.
 ضعف اتم جتيع اتمدن ونقص التجررة الجيعوية في ظل التضيةق من جهة ،وضةق أفقها منجهة أخرى،
 إذا كانت اوأحزاب السةاسةة تتس بالزرائنةة ،فان الجيعةات تتس باتمساومة ميا يؤ ي بها إلىاتمتاجر باتمطالب الشعبةة ،أو صراع اتمصالح في ظل توظةفها االنارافي في بعض اوأحةان (جيع التوقةعات
تمصالح خاصة) ميا يضعف اتمشاركة نتةجة تثبةط اتمواطن وزعزعة ثقته في اتمؤسسات والتنظةيات.
لكن على الرغ من هذا كله ،فإنه إن ت بالفعل توجةه هذا البرنامج في الطريق الصحةح بخاصة
في ظل حضور اإلرا السةاسةة التي يرافقها التزام نشهده من خالل الحركةة التي تتبناها الحكومة في
اتجاه تكريس الالمركزية والدييقراطةة التشاركةة ،فان هذا اتمسار سيسيح بإطالق التنيةة اتمالةة
وتفعةل الدور االقتصا ي للبلدية إذا توفرت الشروط الالزمة .فكةف ذلك؟

ا
ثالثا ّ
ّ
كابدال آلية لتثمين القدرات املحلية وتفعيل التنمية ّ
شكلت التنيةة اتمالةة منذ االستقالل أكبر اهتيامات الحكومة اتمركزية والسلطات اتمالةة ،لكن
ون أن تصل إلى فعها بيا يتالءم مع ما يقتضةه الواقع .ولكن في السنوات اوأخير أصبح تفعةل الدور
االقتصا ي للبلدية أكثر من ضرور  .لذا نجد الحكومة بيختلف قطاعاتها قد وجهت سةاساتها القطاعةة
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ناو فع وتير التنيةة من القاعد  ،وهو ما نستشفه من خالل اتمخططات القطاعةة اتمختلفة ،انطالقا
من اتمخطط الوطني لتهةئة اإلقلة إلى البرامج الفالحةة ،البرامج الصناعةة ،البرامج اتمافز لليةدان
السةاحي ،برامج الهةاكل القاعدية...الخ وصوال إلى تشجةع مناخ االستثيار بخاصة إيجا حلول للعقار
الصناعي .وكلها تصب إذن في إطار فع االقتصا الخالق للثرو وتمناصب الشغل ،في إطار السةاسة
الوطنةة لتفعةل االقتصا الوطني خارج اتماروقات.
وهو ما نستنتجه كذلك من خالل االنيوذج الجديد للنيو Nouveau Modèle de
 )2030-2016( Croissanceالذي اعتيدته الحكومة والذي يستهدف تيكين الجزائر من التاول إلى ولة
ناشئة في غضون نهاية العشرية القا مة ،من خالل ثالث مراحل للنيو :مرحلة اإلقالع (،)2019-2016
مرحلة االنتقال ( ،)2025-2020مرحلة االستقرار( ،)13()2030-2026والذي يعط أهيةة كبير لالقتصا
اتمالي من خالل ما يسيةه أقلية التنيةة الصناعةة  ،territorialisationوكذا تنيةة الجباية اتمالةة.
كيا نجد أن اتمخطط الوطني لتهةئة اإلقلة الذي صا قت علةه الدولة وفقا للقانون 02-10
اتمؤرخ في 29 :جوان  ،2010يهدف هو اآلخر إلى فع حركة التنيةة اتمالةة من خالل تركيزه على إقامة
إقلة متوازن ،من خالل التشخةص اإلقلةمي ،لخلق شروط جاذبةة وتنافسةة اوأقالة بيا ياقق
اإلنصاف والتوازن الجهوي بتبني اتمسعى التساهمي والتشاوري عبر إشراك الفاعلين في تهةئة اإلقلة .
حةث ور فةه(( :اتمخطط الوطني لتهةئة اإلقلة فرصة كبرى لتوضةح الدور التشارك للفاعلين
الوطنةين واتمالةين ،العيومةين والخواص في تجديد أنياط الحك وتصور مستويات جديد للتخطةط.
فاتمستوى الوطني يجب أن يلعب وره االستراتةجي كامال في حين يجب أن يصبح اتمستوى اتمالي
بيثابة الفضاء للتخطةط االستراتةجي اإلقلةمي))(.)14
وما برنامج كابدال إال آلةة من ضين آلةات التاضير واتمرافقة لهذه العيلةة التنيوية الشاملة،
والذي يعتيد أساسا على ما يسمى بالتشخةص اإلقلةمي التشارك  ،باعتباره أحد مراحل التخطةط
االستراتةجي ،والذي يهدف إلى جيع مختلف الفاعلين اتمالةين في آلةات تشاورية تات إشراف السلطات
اتمالةة وردع من اتمصالح التقنةة والخبراء ،من أجل تاضير مخططات بلدية للتنيةة بصةاغة جديد
عيا كانت علةه في السابق وذات بعد استراتةجي.
ومن أجل ذلك يرم البرنامج إلى:
 -1بناء نظام معلومات محلي:
من خالل راسات جغرافةة ،ييغرافةة وتقنةة لإلقلة اتمعني ،مع استغالل الدراسات والخبرات
السابقة التي قامت بها مختلف الهةئات الوطنةة والخبراء (مثل اتمركز الوطني للدراسات والتاالةل في
السكان والتنيةة  ،CENEAPالوكالة الوطنةة لتهةئة وجاذبةة اوأقالة  )...ANAATوتاةةنها وفق
الواقع الذي يعبر عنه اتمجتيع اتمدن  ،اتمواطنون والقطاع الخاص .وذلك من خالل الرؤية الواقعةة
واتمستقبلةة التي يرسيها كل منه لبلديته وما يرونه متناسبا مع توجهاته وحاجاته خالل ورشات
التشخةص اإلقلةمي.
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وال ننس ى هنا أن قانون الوالية نص على ضرور إحداث نظام لليعلومات في اتما  81منه:
((يـ ـن ـ ـش ــأ عـ ـلـى مـ ـس ـ ـت ــوى كل واليـ ــة ب ــنك مـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــات يـ ـ ـجـ ـ ـيـع كل ال ـ ــدراس ـ ــات واتمعلومات واإلح ـص ــاءات
االق ـت ـصــا ي ــة واالج ـت ـي ــاع ـة ــة وال ـب ـة ـئ ـةــة اتمتعلقة بالوالية.
وت ـعـد الــواليـة جــدوال س ـنـويــا يبين الـن ـتــائج اتماـصل عليها في كل القطاعات ومعدالت نيو كل قطاع.
تاـد كةـفةـات تـنظـة هذا الـبـنك وسةـره عن طريق التنظة ))(.)15
لكن يجب أن يكون لدى البلديات أيضا نظام معلوماتها الخاص ،الذي ياتوي على بطاقة هويتها
وخصوصةاتها" :أين تقع اتمدينة وما هو تاريخها؟ من يسكنها وماذا يييز سكانها؟ ما هي مييزاتها؟ كةف يت
تسةيرها؟ ما هي إمكاناتها االقتصا ية؟ ما هي الخدمات اتمقدمة للسكان؟ ما هي وضعةة اتمدينة
البةئةة؟ "(.)16
 -2دراسة واقع البلدية وكيفيات تسييرها:
من خالل تالةل ماةطها الداخلي والخارجي ،وتالةل نقاط قوتها ونقاط ضعفها ،الفرص اتمتاحة
والتهديدات (خاصة منها البةئةة) ،وهو ما يعرف بتالةل .)17( SWOT
 -3تحليل البيئة املحلية بمكوناتها املختلفةّ :
سواء السةاسةة ،االقتصا ية ،االجتياعةة والثقافةة ،والتكنولوجةة ،أو ما يسمى بتالةل البيئة
الخارجةة واتماةطة( .PEST )18هذا ون أن ننس ى اوأخذ بالحسبان القة والعا ات اتمالةة لإلقلة .
 -4بعد ذلك يتم عقد جلسات محليةّ :
تجيع مختلف الفاعلين اتمالةين الرسيةين وغير الرسيةين ،من خاللها يت التشخةص الواقعي
والعقالن لإلقلة  ،وتقةة مقدراته واتمخاطر اتماتيلة ،والقةام بعيلةة مسح شامل حول مقدرات البلدية
من الناحةة االقتصا ية بيا ييكن من رس صور تقديرية مستقبلةة.
وهكذا يصبو البرنامج إلى الوصول والسياح للفاعلين غير الرسيةين بخاصة اتمواطنين وأن يعرفوا
حقةقة إقلةيه  :قدراته ومقدراته ،طاقاته اتما ية والبشرية والتسةيرية ،الفرص واإلمكانات اتمتاحة،
وكذلك اتمخاطر والتهديدات الواجب تقديرها وتسةيرها (في إطار تسةير اتمخاطر واوأزمات) ،بيا يجعل
اتمواطن على راية وفه تام بإقلةيه ،ويتةح له االنخراط في رس تصور إلقلةيه وفقا تمعلومات مسبقة
ومعروفة وخريطة عيل متفق عليها ،وريا يسيح له كذلك باقتراح اتمبا رات وحشد الدع لها عند صنع
السةاسات اتمالةة وعند تنفةذها .كون أن "إتاحة أكبر قدر من اتمعلومات واتمعارف وأوسع شرياة من
أفرا اتمجتيع ،يعتبر شرطا أساسةا لجعل التنيةة قضةة وطنةة يشارك فيها كافة أفرا وشرائح اتمجتيع
وليس الدولة أو النخبة فقط .كذلك لجعلها نشاطا قائيا على اتمشاركة والشفافةة وخاضعا للتقةة
ولليساءلة"(.)19
وما نستنتجه من خالل ما سبق هو أن البرنامج يعتيد مقاررة للتنيةة :استراتةجةة تشاركةة عليةة
ومنهجةة على مراحل:
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 -1املرحلة التحضيرية:
وتشيل
 التشخيص الستراتيجي:من خالل تالةل الوضع االقتصا ي واالجتياعي واتمؤسس ي والبةئي ،ومن خالل تالةل نقاط القو
والضعف ،والفرص اتمتاحة والتهديدات.
 التحليل الستراتيجي:من خالل بناء نظام معلومات وخريطة واضحة تمعال اإلقلة بأبعا ه اتمختلفة وقةاسها كيا
وكةفا ،ويجب أن تؤخذ بعين االعتبار اتمناطق الحضرية واتمناطق النائةة ،إضافة إلى ضرور إعدا قائية
بالنشاطات الخالقة للثرو لهذه اتمناطق.
 -2املرحلة التشاورية:
 الورشات التشاركية:وتشيل إعالم مختلف الفواعل بالواقع اتمالي ،لك يكون الجيةع في اتمستوى اإل راك نفسه
لإلقلة بإيجابةاته وسلبةاته ،وعرض السيناريوهات اتمختلفة ومناقشة وتاةين اتمعلومات الرسيةة وغير
الرسيةة (قد تثري اتمعلومات غير الرسيةة اتمناقشة والحوار بيا يغذي قاعد اتمعطةات بيعلومات جديد
ال يدركها الخبراء).
 الختيار الستراتيجي:بعد تصور سيناريوهات وردائل مختلفة ،يت اختةار أحسن بديل توافق واقعي من البيئة اتمالةة
وقابل للتطبةق فيها ،وريا يكون رؤية مستقبلةة لتنيةة مخطط لها متكةفة مع خصوصةات اإلقلة
وأولوياته.
 -3مرحلة التخطيطّ :
 تاديد التوجهات واوأهداف بيا يتناسب والسةاسة العامة للدولة ،والرؤية اتمرسومة لإلقلةاتمالي.
 وضع الخطة االستراتةجةة بيا يتناسب واتموار اتمتنبأ بها (اتمالةة واتميزانةة على وجه الخصوص)وتاديد اتمشاريع والبرامج ذات اوأولوية.
 اتمصا قة على الخطة رسيةا على اتمستوى اتمالي. -4مرحلة التنفيذّ :
 التنفةذ واتمتابعة :ويجب هنا على الفواعل غير الرسيةة اتمشاركة في متابعة التنفةذ وحسناوأ اء.
 التقةة والتقوي .وميا تجدر اإلشار إلةه أيضا هو أن العاملين على البرنامج بصد التاضير إلنجاز لةل عن
كةفةات إعدا الخطط االستراتةجةة التنيوية ،تكون بديلة عن اتمخطط البلدي للتنيةة ،الذي أثبت
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مادو يته في فع الحركة التنيوية اتمالةة ،وذلك باالستعانة بخبراء في مةدان التخطةط وأخذا بعين
االعتبار اتميارسات الجةد التي أثبتت نجاعتها في بلدان أخرى.
وال بد أن نذكر هنا في مجال االستفا من التجارب الدولةة الناجحة في إطار ما يطلق علةه
اتمعاير أو اتمقارنة اتمرجعةة  ،Benchmarkingانه قد نظ البرنامج عد ملتقةات واجتياعات من أجل
إثراء االنيوذج الجزائري للتنيةة اتمالةة ،عبر عرض تجارب هةئات ومؤسسات ولةة من ذلك :الوكالة
الجهوية للتنيةة إلزمير(تركةا) ،اتاا بلديات فالنسةا (اسبانةا) ،شبكة بلديات منطقة أومبريا "فالكوس"
(إيطالةا) .وهي تجارب استفا من خاللها اتمنتخبون وميثلو بعض الجيعةات واتمكونون من اتميارسات
اتمتبعة فةيا يخص "الحكامة التشاورية اتمالةة" و " التنيةة اتمالةة اتمستدامة".
وفي كل هذه العيلةة يجب أن ال يهيل ميثلو القطاع الخاص باعتباره شريكا ضروريا في فع
حركة التنيةة اتمالةة ،سواء من حةث إشراكه في اتمسعى التساهمي والتشاوري ،أو من حةث الشراكة في
التنيةة (الشراكة العيومةة الخاصة  ،)Partenariat Public Privé PPPونجد أنه في مسار اإلصالحات
قد ت أخذ هذه الجزئةة بعين االعتبار .لذا نالحظ مثال أن قانون الصفقات العيومةة (اتمرسوم الرئاس ي
رق  247-15مؤرخ في  16سبتيبر 2015اتمتضين تنظة الصفقات العيومةة وتفويضات اتمرفق العام) ،قد
أ رج عد آلةات قانونةة تشجع القطاع الخاص اتمالي بيا في ذلك الحرفةين الصغار (عن طريق تفويضات
اتمرفق العام) .كذلك نالحظ في اآلونة اوأخير  ،أن الدولة قد اتخذت إجراءات هامة في سبةل تذلةل
العقبات أمام اتمستثيرين الخواص ،واتمتيثلة في تسهةل الحصول على العقار الصناعي ،وما يت من تدابير
أخرى كذلك في إطار وضع الشبابةك اتموحد تسهةال لإلجراءات اإل ارية من أجل رفع كل العراقةل
البيروقراطةة ،وهي كلها تصب في خانة الرفع من جاذبةة وتنافسةة اوأقالة .
هذه الجاذبةة التي تعتبر أساس جلب االستثيارات وأه عامل في تنيةة اإلقلة عبر التسويق له،
والتي تعرف على أنها(( :قدر إقلة معين على جذب وإبقاء عوامل اإلنتاج و/أو السكان فةه .وتعرف على
أنها قدر اإلقلة على أن يكون مختارا من طرف فاعل معين على أن يكون منطقة استقطاب (مؤقتة أو
ائية) لكل أو جزء من نشاطاته))(.)20
ونعني بالفاعل :اتمؤسسات العيومةة والخاصة ،االستثيارات اوأجنبةة والوطنةة ،اوأفرا
والعائالت...الخ ،كيا أن هذه الجاذبةة تشيل متغيرات ثالثة :الفر اتمالي ،الجياعة اتمالةة واإلقلة .
وإذا أسقطناها على الواقع الجزائري فان إشكالةة جاذبةة اوأقالة ال تيس اإلقلة نفسه كون
اإلقلة ال يخلو من الثروات وال من اتمقدرات (اتموار الطبةعةة ،اوأراض ي الفالحةة الصالحة ،إمكانةة
استغالل الطاقات اتمتجد  :الرياح ،أمواج البار وأشعة الشيس ،اتمقدرات السةاحةة بيختلف أنياطها
والصناعات التقلةدية...الخ) .بل اإلشكالةة تكين في الفر اتمالي والجياعة اتمالةة ،أي البعد اتمجتيعي
والبعد اتمؤسس ي.
لذا على برنامج كابدال لك ينجح في أهدافه ،أن يعيل مع الجيعةات التي يجب أن تلعب على
اتمستوى اتمجتيعي ورها الوظةف وأن تؤ ي رسالتها التوعوية والتاسيسةة من أجل تعبئة اتمواطنين
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وضيان انخراطه في العيلةة التنيوية التشاوريةعلى مستوى كل بيت ،وكل حي ،وكل قرية وكل مدينة.
والعيل على أن تكون قنا اتصال موثوق بها بين اإل ار اتمالةة واتمواطن .كيا يجدر بالبلديات على وجه
الخصوص أن ّ
تكون فضاءات جديد لالتصال عبر الوسائل والوسائط التكنولوجةة واإلعالمةة الحديثة،
لك تكون أقرب لليواطن وأقدر على سياعه والتفاعل معه ،بيا في ذلك اتمواطنون في اتمناطق الريفةة
واتمعزولة.
كيا يجب أن ترافق كابدال الجهات الوصةة وعلى رأسها وزار الداخلةة في العيل على اتمستوى
اتمؤسس ي سواء مركزيا أو مالةا من أجل تعزيز الالمركزية ورفع كل الحواجز البيروقراطةة ،وتقريب اإل ار
من اتمواطن ،والسياح له باتمشاركة في تسةير الشأن العام اتمالي ،وتبسةط اإلجراءات لليتعاملين الخواص
وتذلةل العراقةل في وجه اتمشاريع االستثيارية ،بيا يجعل مناخا مافزا على اتمستوى اتمالي.
واتمالحظ أنه بالفعل وفي هذا الخصوص نظ برنامج "كابدال" بيبا ر مع وزار الداخلةة
والجياعات اتمالةة يوم  12أفريل  2018في اتمركز الدولي لليؤتيرات بالجزائر ،يوم إعالم حول "التنيةة
االقتصا ية اتمالةة من خالل تجارب ولةة" ،وذلك باضور ثيان ( )8وزارات ذات صلة بالتنيةة
االقتصا ية اتمالةة وذلك في سبةل تاسين التنسةق بين اتمستويات البلدية ،الوالئةة والوطنةة(.)21
وهو بالفعل لةل على جدية هذا البرنامج ،كونه استطاع أن يستنتج أن إشكالةة التنسةق بين
القطاعات نفسها ،وإشكالةة التنسةق بين اتمستويين القطاعي واتمالي ،تشكل أحد العوامل الهامة في
عرقلة التنيةة اتمالةة .ولعل فضاءات البرمجة اإلقلةيةة التي أور ها اتمخطط الوطني لتهةئة اإلقلة
ستساه أيضا في هذه العيلةة التخطةطةة والتنسةقةة والتشاورية بيا يسيح بتنيةة متجانسة ومتكاملة
للبلديات في الفضاء اإلقلةمي الواحد.
وال ضير أن نذكر هنا أن فضاءات البرمجة اإلقلةيةة هذه ،سوف تتولى وظائف أريع تتوافق مع
أهداف برنامج كابدال ،وهي(:)22
 التخطةط االستراتةجي ،البرمجة والدراسات. اتمبا ر  ،الدع  ،متابعة اتمشاريع االستثيارية اتمالةة. التنسةق ،االنسجام والتاكة . مكان للتشاور لجيةع الفاعلين اتمالةين.ورالتالي فإن الجياعات اإلقلةيةة تتوفر على اإلطار التنظةمي الالزم ،وما على الفاعلين اتمالةين إال
تثيةنه وتفعةله ،بيا يخدم اتمسعى التشارك والتنيةة اتمالةة.
بق أن نذكر أن البرنامج يجب أن يعيل في إطار رس النهج التنيوي اتمالي بالتنسةق مع الفاعلين
اتمعنةين على:
 إعدا قائية بالنشاطات الخالقة للثرو التي تساه في التنيةة اتمالةة. ضرور إشراك االقتصا غير الرسمي على اتمستوى اتمالي و مجه في مسار التنيةة اتمالةة عبررفع العراقةل وتقدي التافيزات ،بخاصة وأن اتمؤسسات العائلةة واتمؤسسات الصغير تشكل مارك قوي
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لالقتصا اتمالي ،وذلك عن طريق جلسات حوار تجيعه باتمصالح الجبائةة ومصالح الحياية االجتياعةة
إل خاله في سيرور االقتصا الرسمي.
 اعتيا مؤشرات النجاعة مع الجيعةات واللجان اتمالةة ،وكذلك مع البلديات لضيان قةاسمدى تاقةق اوأهداف اتمسطر للبرنامج (عبر رسالة اتمهية أو عقو النجاعة)،
 جعل اتمواطن شريكا فعاال وأساسةا والعيل على انخراطه في اتمبا رات اتمالةة والحفاظ علىاتمكتسبات،
 االعتيا أكثر على وسائل اإلعالم بخاصة منها اتمرئةة واتمسيوعة لضيان إيصال أهداف برنامجكابدال وأكبر شرياة من اتمواطنين.
 ضرور العيل على إشراك اوأحزاب السةاسةة وكذلك اتمؤسسات اوأكا ييةة في إثراء البرنامجوتقةةيه وتقوييه(.)23

الخاتمةّ :
ميا سبق ذكره ،ييكن القول أن هذا البرنامج الطيوح-الذي هو في بدايته  -ييكن أن يشكل إن
توفرت له شروط النجاح أرضةة خصبة لتعزيز اتمسعى التشارك عبر تيكين الفواعل اتمالةة وغرس ثقافة
الحوار بخاصة بين اتمنتخبين ومختلف الفاعلين اآلخرين (مجتيع مدن  ،مواطنين ،قطاع خاص) ،بيا يعزز
الدييقراطةة التشاركةة ويعةد تصور عالقات مالةة مبنةة على أسس :التشاور ،اتمشاركة والشراكة.
كيا ستسيح هذه الورشة بال شك من تقةة مدى قدر الفواعل الرسيةة وغير الرسيةة على رس
تصور واقعي ،مقبول ومتفق علةه لإلقلة اتمالي من خالل مقاررة التشخةص اإلقلةمي التشاوري ،بيا
يؤ ي إلى تنيةة روح اإلبداع واالبتكار الخالق للثرو  ،واالنتقال من تنيةة مالةة متشتتة()24مبنةة على
مركزية للسةاسات العيومةة ،في ظل تخطةط وتيويل قطاعي غير متجانس وغير متكامل ،أساسه النظر
التاكيةة في اإلقلة ومنطق أبوية الدولة على الشعب ،إلى تنيةة مستدامة مبنةة على رؤية مشتركة
ومدركة ،وخطة تشاورية مقبولة ومتبنا من الجيةع ،أساسها االلتزام اتمجتيعي واتمؤسس ي لتاقةق
اوأهداف االستراتةجةة اتمسطر وفق مبا ئ الحكامة والرشد.
وإذا كان برنامج كابدال بهذه الصفة سةوافةنا في سنة  2020بأنيوذج جزائري للدييقراطةة
التشاركةة والتنيةة اتمالةة ،بعد إعدا منجزاته اتماصل عليها في البلديات النيوذجةة العشر ،وتوصةاته
الرامةة لتطبةقه السلة في باقي بلديات الوطن ،فانه يتعين على الدولة أن تتابع مسار إصالحاتها بيا يعزز
المركزية الجياعات اإلقلةيةة ويضاعف مصا ر تيويلها من جهة ،كيا يجب من جهة أخرى أن تعيل على
إعا النظر في نظاميها االنتخاي والجيعوي بيا ييكن من استرجاع عاملي الثقة واتمصداقةة ويكفل
لليواطن اتمشاركة في ظل سةا القانون.
ويبقى رأس اتمال البشري العامل اوأساس الذي يرهن نوعةة الفواعل اتمالةة اتمشاركة في
ينامةكةة التنيةة ،ميا يعني أنه على الفر اتمالي مواطنا كان أو مسؤوال االنخراط في العيلةة التنيوية
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اتمالةة عبر التزامه بقة اتمواطنة وراإلييان بيبدأ العيش اتمشترك من خالل تايله تمسؤولةته عبر تقديسه
لألرض والوقت والعيل ،ومكافاته ونبذه لكل أشكال الفسا .
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