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امللص :
هتدف هذه الدراسة لتبيان حدود وإشكاالت تفعيل املقاربة التشاركية على مستوى اجملالس الشعبية البلدية ،ابعتبارها
الفضاء القاعدي األقرب واألنسب ملشاركة املواطنني واخنراطهم يف االسرتاتيجية العامة لتسيري شؤوهنم احمللية .تطرقنا من خالل
هذه الدراسة إىل حتليل أسس وقواعد تكريس مبدأ املشاركة يف قانون البلدية  ،11-11ومن مث استنتاج أهم اإلشكاالت
والعقبات اليت تعرتض مسار جتسيد املقاربة التشاركية على مستوى اجملالس الشعبية البلدية.
تربز اإلشكاالت املتوصل إليها أوال على مستوى التأطري ا لقانوين والتنظيمي ملبدأ املشاركة على مستوى البلدية ،الذي يتسم
ابلقصور احلاد نتيجة ضعف أدوات وآليات املشاركة ،وانعدام اهليئات والفضاءات اخلاصة إبشراك اجلمهور يف صنع السياسة
احمللية والتنموية جهة ،فضال عن وجود العديد من اإلشكاالت ذات الطبيعة العملية اليت تكشف عنها املمارسة ذات الصلة،
واليت تعود أساسا حلداثة تطبيق النموذج التشاركي على مستوى البلدية وعدم جتذر قواعد وأصول إعماهلا يف املمارسة الوطنية
الراهنة.
الكلمات املفتاحية :االستشارة العمومية؛ آلية التشاور؛ امليزانية التشاركية؛ التخطيط التشاركي؛ القرار املشرتك.
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Summary:
This study aims at identifying the limits and problems of devoting the
participatory approach at the level of the Municipal People's Councils, as the closest
and most suitable base area for the participation of citizens and their involvement in the
general strategy for the conduct of their local affairs. In this study, we discussed the
analysis of the foundations of the principle of participation in municipal law 10-11, and
then the conclusion of the most important problems and obstacles to the path of the
embodiment of the participatory approach at the level of the Municipal People's
Councils.
Problems arise first in terms of the legal and regulatory framework of the principle of
participation at the municipal level, which is characterized by severe shortcomings due
to the weakness of the tools and mechanisms of participation, the lack of bodies and
spaces for the involvement of the public in the making of local policy, as well as the
existence of many of the problems of the nature of the process revealed Related practice,
which is mainly due to the recent application of the participatory model at the municipal
level and that the rules and principles of its implementation are not rooted in current
national practice.
Key words:

Public consultation  ؛consultation mechanism  ؛participatory budget ؛

participatory planning  ؛joint decision.
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مقدمة
تعد اجملالس الشعبية املنتخبة آلية جتسيد الدميقراطية التمثيلية وأداة ممارسة السلطة ومقتضيات التسيري العمومي
على املستوى احمللي ،فضال عن دورها األساسي يف حتقيق طموح الدولة يف عصرنة مرافقها العامة وإصالح منط اخلدمة
العمومية مبا ينسجم وحاجات املواطنني ،كوهنا اجلهاز القاعدي األصلح ملمارسة الدميقراطية اجلوارية وحتسس
وتبّن تطلعاته املشروعة وجتسيدها يف سياسة التسيري والتنمية احمللية.
انشغاالت اجلمهور ي
لقد دفعت نقائص النظام التمثيلي ملمارسة الدميقراطية على املستوى احمللي ابلدول إىل السعي لرتشيد سبل ممارسة
السلطة على النطاق احمللي ،وحتسني أطر التسيري العمومي من خالل اإلفساح أكثر للخيار الدميقراطي املباشر،
إبشراك اجلمهور يف تدبري شؤونه العامة وصنع سياسته احمللية وتتبع نتائجها وكذا الرقابة على حسن تنفيذها ،وذلك
من خالل اعتماد املقاربة التشاركية لتسيري اجملالس املنتخبة ال سيما البلدايت ،لكوهنا اإلطار القاعدي لالمركزية،
والنواة األساسية ملمارسة املواطنة ،والفضاء األقرب واألنسب لتحقيق مشاركة فاعلة يف اختاذ القرار احمللي.
يش يكل قانون  11-11املتعلق ابلبلدية ( ،)1خطوة هامة يف مسار اإلصالح اإلداري واملؤسسايت يف الدولة بشكل

نصت املادة الثانية منه على أ ين البلدية هي
عام ،ويف جمال ترسيخ مبدأ املشاركة الدميقراطية بشكل خاص ،حيث ي
اإلطار اخلاص مبشاركة املواطنني يف تسري شؤوهنم العمومية ،وجاء الباب الثالث منه حتت نفس العنوان ،مؤكدا مبدأ
مشاركة اجلمهور يف إدارة الشأن العام احمللي يف املواد  11-11منه ،عرب قنوات وأساليب خمتلفة حي يددها هذا القانون،
وهو ما يعد مكسبا أساسيا يف سبيل جتسيد مفهوم املواطنة وممارسة الدميقراطية الشعبية احمللية يف اجلزائر.
بيد أ ين التكريس السليم والفعلي للدميقراطية التشاركية على مستوى اجملالس البلدية املنتخبة ،يقتضي االخنراط التام
للمواطنني وقوى اجملتمع املدين يف ديناميكية التسيري العمومي على الصعيد احمللي ،وإشراكهم املباشر يف صياغة
السياسات احمللي ة وتقييمها ومساءلة املسؤولني عن اختاذها على مستوى البلدية ،وهذا ما يتطلب وضوح واستقرار
وتوفر مجيع اآلليات واألطر القانونية والتنظيمية املطلوبة لتفعيلها ،واليت يبدو لنا
سياسة املشاركة وبيان أصول ممارستها ي
من خالل جتلييات النصوص ذات الصلة ،ومتابعة واقع املمارسة الراهنة أهنا ال زالت يف مرحلة التش يكل واالعداد لعدم
رسوخها واكتمال قواعد ممارستها بعد ،بفعل حداثة عهد التجربة التشاركية يف اجلزائر وعدم جت يذر قواعد وآليات
ممارستها يف النطاق اجلواري واحمللي ،األمر الذي من شأنه أن يرهن فعالية الدميقراطية التشاركية على مستوى اجملالس
البلدية ،ويعرقل ابلنتيجة دور اجلمهور يف تدبري سياسة التسيري والتنمية العمومية على املستوى احمللي.
وعلى هذا األساس هتدف هذه الدراسة إىل حتليل اإلطار العام لتجسيد مبدأ املشاركة على نطاق البلدايت يف
اجلزائر ،ابلرتكيز على إبراز القصور يف الرتسا نة القانونية الناظمة للدميقراطية التشاركية على مستوى اجملالس البلدية،
فضال عن التح يدايت والعقبات اليت تواجه تفعيلها وتطبيق آلياهتا يف املمارسة امليدانية احلالية ،وذلك على ضوء
اإلشكالية التالية:
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فيما تتمثل إشكاالت وعقبات جتسيد مشاركة فاعلة للمواطنني وتنظيمات اجملتمع املدين يف تسيري شؤوهنم
احمللية على املستوى اجملالس الشعبية البلدية يف املمارسة الراهنة؟
ولإلجابة عن هذه اإلشكالية ارأتينا تقسيم الدراسة إىل ثالثة حماور ،حيث تناولنا يف األول قراءة يف النصوص
القانونية لتكريس الدميقراطية التشاركية يف اجملالس البلدية ،بينما تطرقنا يف احملور الثاين قصور األطر القانونية والتنظيمية
لتفعيل املقاربة التشاركية على مستوى البلدية ،أما احملور الثالث فعاجلنا فيه احلدود العملية إلعمال الدميقراطية املشاركة
يف تسيري اجملالس الشعبية البلدية.
املكرسة للدميقراطية التشاركية على مستوى البلدية
احملور األول :قراءة يف النصوص القانونية
ّ

تعترب الدميقراطية التشاركية أهم جتلييات سياسة اإلصالح والتحول الدميقراطي يف اجلزائر ،لكن ومع ذلك فقد كان
يُشار إليها بشكل حمدود يف التشريعات الوطنية قبل أن يتم تكريسها الصريح إثر صدور قانون البلدية  11-11الذي
يعد املدخل القانوين لتكريس الدميقراطية التشاركية ،مث مت ترسيخها كإحدى مبادئ التنظيم احمللي بنص سام يف
نبني فيما يلي أهم خطوات بروز مفهوم الدميقراطية
الدستور إثر تعديل 6مارس  .6116وعلى هذا األساس ي
التشاركية وتطورها يف ظل التشريعات الوطنية قبل صدور قانون( 11-11أوال) مث مرحلة التكريس الصريح هلا يف ظل
هذا القانون(اثنيا).
أوال -الدميقراطية التشاركية قبل إصدار قانون البلدية 25-22
أ -مرحلة التكريس الضمين:

شهدت املراحل السابقة عن اعتماد قانون البلدية  11-11تعامال حمدودا مع الدميقراطية التشاركية ،وذلك رغم

اتفاق جل الدساتري الوطنية على اإلشارة يف صلبها ملبدأ املشاركة ( )2فأول إشارة له وردت مبقتضى صدور دستور66

نوفمرب  ،)3( 1796حيث جاء يف ديباجته " :تقوم دعائم الدولة اجلزائرية على مشاركة اجلماهري يف تسيري
الشؤون العمومية "...ويف نص املادة 41منه " :يستند تنظيم الدولة إىل مبدأ الالمركزية القائم على دميقراطية
املؤسسات واملشاركة الفعلية للجماهري يف تسيري الشؤون العمومية" .وحيث ال ميكن إنكار دور دستور 1796

يف وضع أوىل لبنات مبدأ املشاركة ،فإ ين هيمنة احلزب الواحد على كل مفاصل الدولة وتسيري املؤسسات ألقت
ومهمشا بسلطة احلزب ،الوسيط وحمور الربط
بتداعياهتا على العالقة بني اإلدارة واملواطن ،حيث ظل األخري مغييبا ي
الفعلي بني اإلدارة واجلمهور(.)4

يكشف استقراء أول قانون للجماعات احمللية عرفته اجلزائر ونقصد به األمر  61/69املتضمن قانون البلدية (،)5

سعي املشرع إلرساء جمموع ة من األسس الضرورية املرتبطة بتنظيم العالقة بني اإلدارة واملواطن ،من قبيل إقرار حق
املواطنني يف االطالع على الواثئق اإلدارية كمداوالت اجملالس البلدية والقوائم االنتخابية وكذا احلق يف االعالم (.)6

ورغم اعتبار هذه احلقوق املرتبطة مببدأ الشفافية اإلدارية يف التسيري من دعائم ممارسة الدميقراطية التشاركية اليوم ،إالي
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أهنا بقييت متعلقة مبجاالت حمدودة جدا ،فضال على أن املشرع مل يقم ابلنص أصال على مبدأ املشاركة وآليات تطبيقه
يف قانون البلدية.
ب -مرحلة االنفتاح اإلداري واإلصالح الدميقراطي:

جاء دستور 64فرباير )7( 1797معلنا قطيعة هناية مع التوجه االشرتاكي إلدارة الدولة وتسيري مؤسساهتا وسيطرة
احلزب على مرافق الدولة وهيئاهتا ،إبعالنه بداية االنفتاح الدميقراطي واإلصالح املؤسسايت وتضمينه املزيد من احلقوق
واحلرايت وتعزيزه سبل ممارسة الرقابة الشعبية واملواطنة ،حيث كان النص صراحة يف املادة  16منه على" :متثل اجملالس
املنتصبة قاعدة الالمركزية ومكان مشاركة املواطنني يف تسيري الشؤون العمومية" .وهي املادة نفسها اليت احتفظ

هبا دستور.)8(1776

حاول قانون اجلماعات احمللية املؤرخ يف  9أبريل  1771املتعلق بقانون البلدية  )9( 19 /71الذي صدر مطلع

للتحول الدستوري يف الدولة عقب إقرار دستور، 1797تفعيل روح املادة  16منه السالفة
التسعينيات استجابة
ي
الذكر ،عالوة عن سعيه لتدارك القصور الشديد الذي خليفه قانون البلدية السابق(قانون البلدية لعام  )1769يف
تسيري اجلماعات احمللية وحتسني منط اخلدمة العمومية وإشراك املواطنني يف عملية التسيري ،وذلك من خالل تضمن
هذا القانون أسس هامة لتكريس مبدأ املشاركة على مستوى اجملالس املنتخبة ،ويتجلى ذلك عرب النصوص القانونية
املدعمة للمشاركة السياسية وما يتصل بضمان حتقيقها الفعال ،كتمكني املواطنني من املعلومة اإلدارية ،وكفل حقهم
ي
(.)10

يف االعالم حىت يتسىن إشراكهم الفعلي يف مراحل اختاذ القرار وخطوات صياغة السياسة العمومية احمللية.

 اثنيا -التكريس القانوين للدميقراطية التشاركية يف اجملالس الشعبية البلدية بعد صدور قانون25-22أ -املرجعية السياسية لتكريس الدميقراطية التشاركية على مستوى البلدية:

تعود بوادر تكريس الدميقراطية التشاركية على مستوى قانون البلدية إىل خطاب رئيس اجلمهورية املوجه لألمة املؤرخ
يف 11أفريل6111

()11

والذي فرضته حلظة سياسية عصيبة مرت هبا الدولة نتيجة تداعيات الثورات العربية أو ما

اصطلح عليه آنذاك أبحداث "الربيع العريب" ،حيث أملت هذه املستجدات السياسية على القائمني يف الدولة ضرورة
التعجيل إبدخال إصالحات واسعة يف منظومة احلكم ككل ومنها ابلطبع القانون األساسي لتجنب أي انعكاسات
تضمن تعديالت
حمتملة للحوادث املذكورة .وهذا ما جتسد إبقرار التعديل الدستوري يف  6مارس  6116والذي ي
واسعة هبدف تعزيز جمال احلقوق واحلرايت وممارسة الدميقراطية ،فضال عن تكريس مبدأ الدميقراطية التشاركية بشكل
صريح واعتماده يف الدستور مع اعتباره من مبادئ ممارسة السلطة ،وهو ما نستشفه من خالل قراءة الفقرة الثالثة من

تشجع الدولة الدميقراطية التشاركية على مستوى اجلماعات احمللية".
املادة  11من الدستورّ ":

وهبدف تعزيز أكرب جملال التمتع ابحلقوق واحلرايت وممارسة الدميقراطية ،وابعتبار اجلماعات احمللية البىن القاعدية
ملمارسة هذه احلقوق وكل ما يتصل ابملواطنة ودعم التنمية احمللية ،كانت اإلشارة مباشرة يف نص اخلطاب الرساسي إىل
ضرورة تعزيز ومراجعة أسس ممارسة الدميقراطية احمللية وسبل حتريك التنمية مع التأكيد على الدور احملوري إلشراك
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اجملتمع املدين يف معادلة التسيري ( .)12أعقب اخلطاب الرساسي فتح ورشات عمل ملراجعة العديد من القوانني ذات
الصلة بتعزيز ممارسة الدميقراط ية احمللية كقانون االنتخاابت وقانون األحزاب وقانون اجلمعيات ،فضال عن فتح ابب
مراجعة قانون اجلماعات احمللية .كما مت التأكيد على مبدأ املشاركة يف قانون البلدية وذلك مبالحظة أسباب عرض
املشروع التمهيدي لقانون البلدية من طرف وزير الداخلية أمام اجمللس الشعيب الوطّن ( ،)13حيث جاء قانون البلدية

 11-11من أجل إصالح االختالالت القائمة يف قانون البلدية السابق  19_71املتعلقة ابلنظام االنتخايب وتطوير
سبل تسيري االدارة البلدية ،فضال على تكريس نظام الالمركزية وحتسني التسيري اجلواري وتعزيز السيادة الشعبية

وتكريس مبدأ املشاركة يف اختاذ القرار احمللي ،تطبيقا ملضمون نص اخلطاب الرساسي السالف الذكر (.)14
ب-

قانون البلدية  :25-22اإلطار العام ملمارسة الدميقراطية التشاركية على املستوى احمللي:

جاء يف توصيات املشروع التمهيدي حول قانون البلدية ومناقشات النواب التأكيد على ضرورة إشراك املواطنني
وأطياف اجملتمع املدين يف اختاذ القرار احمللي واالسهام يف تفعيل التنمية على املستوى احمللي من خالل اجملالس املنتخبة

( .)15وعلى هذا األساس ،مل يكتف املشرع ابلنص يف قانون  11-11املتضمن قانون البلدية اجلديد على أن البلدية
هي قاعدة النظام الالمركزي ،بل نص صراحة على كوهنا الفضاء األنسب ملمارسة املواطنة ومشاركة املواطنني يف شؤون

التسيري احمللي عرب اجملالس املنتخبة (.)16

تضمن قانون رقم 11-11اباب خاصا مببدأ املشاركة وهو الباب الثالث بعنوان :مشاركة املواطنني
عالوة على ذلك ي
يف تسيري شؤون البلدية ،يقع يف  1مواد :من املادة 11إىل املادة  11مشلت التأكيد على دور البلدية األساسي يف
ممارسة الدميقراطية احمللية ومشاركة املواطنني يف التسيري احمللي ،وعلى دور اجملالس املنتخبة يف حث املواطنني على
املشاركة ابإلضافة إىل اجلمعيات احمللية .املالحظ أ ين قانون البلدية مل يقتصر دوره يف التأسيس ملبدأ املشاركة يف املنظومة
القانونية الوطنية فحسب ،بل قام بوضع بعض أدوات املشاركة األساسية كاالستشارة العمومية ،وحق االطالع على
املداوالت البلدية بغية تقريب املواطنني من جمرايت اختاذ القرار وتسهيل إشراكهم يف دعم التنمية احمللية.
احملور الثاين :قصور األطر القانونية والتنظيمية ملمارسة الدميقراطية التشاركية على مستوى البلدية
ابلرغم من سعي املشرع لتكريس الدميقراطية التشاركية يف قانون البلدية  ،11-11إال ان فحص األطر القانونية
والتنظيمية لتفعيل هذه املمارسة اليزال حمفوفا ابلعديد من النقائص واالشكاالت ذات الطبيعة التقنية (أوال) ،فضال
عن قصور اآلليات الكفيلة بتفعيل الدميقراطية التشاركية وضمان مشاركة اجلمهور يف تسيري شؤونه احمللية (اثنيا).
أوال -اإلشكاالت التقنية:
أ -عدم ضبط صيّغ الدميقراطية التشاركية يف التشريع الوطين:

جيد الباحث ملعاين وأساليب اعت ماد آلية الدميقراطية التشاركية تضاراب شديدا يف استعمال املصطلحات الدالة على
هذا املفهوم ،فباستثناء نص الفقرة الثالثة من املادة  11من الدستور اليت نصت صراحة على استعمال مصطلح
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موحد هلذا النهج ،فمنها اليت
"الدميقراطية التشاركية" ،جند النصوص القانونية األخرى غري متفقة على اعتماد مصطلح ي
تعتمد "مبدأ املشاركة" ،أو "الشراكة" ،أو "مشاركة املواطنني يف تسيري شؤوهنم" ( ،)17كما ينص عليه عنوان الباب
موحد جامع ومانع للدميقراطية
الثالث من القسم التمهيدي من قانون البلدية .وعالوة عن عدم حتديد مصطلح ي
التشاركية يف القانون الوطّن ،فإ ين املشرع أحياان خيلط بني الدميقراطية التشاركية وبني آليات تطبيق هذه األخرية ،من
قبيل اعتماده أحياان على مبدأ " التشاور" للداللة على الدميقراطية التشاركية (.)18

وابملقابل جند الصييغ املوجودة للدميقراطية التشاركية يف القانون الوطّن تشرتك عموما يف عدم النص صراحة على
الفواعل األساسية املعنية ابملشاركة وجماالت جتسيدها يف سياسة التسيري احمللية ( ،)19فباستثناء التفرقة اليت أتى هبا

قانون البلدية فيما يتعلق ابعتماد آلية االستشارة العمومية اليت ختص عموم اجلمهور الواردة يف نص املادة6-11
،واالستشارة اخلاصة املنصوص عليها يف املادة  14واملتعلقة ببعض اخلرباء وممثلي اجلمعيات ،فإنه ال توجد معايري
دقيقة لتحديد املعنيني بتفعيل أساليب وأدوات املشاركة ،حيث يكثر استعمال املصطلحات العامة اليت ال حتدد
ابلضبط أطراف املشاركة كاملواطنني أو اجلمعيات أو ابقي تنظيمات اجملتمع املدين ،االمر الذي يعوق بدوره تفعيل
آليات املشاركة على مستوى البلدية وأهلية االضطالع هبا من طرف القوى واألطراف الفاعلة يف اجملتمع املدين.
ب -عدم فعلية أدوات املشاركة :ظاهرة أتخر صدور النصوص التطبيقية:
تشهد املمارسة عدم فعلية اآلليات املوضوعة لتجسيد الدميقراطية التشاركية على مستوى البلدية ،فصييغ املشاركة
والتشاور والتعاون والتنسيق واالستشارة اليت نص عليها املشرع ،قد جاءت بشكل عام وجممل تعوزه ضوابط وكيفيات
التطبيق وإجراءات وأدوات التفعيل ،حيث تشرتك غالبية آليات املشاركة الراهنة يف اإلحالة على النصوص التنظيمية
والتطبيقية املوضحة لدقائق املمارسة.
وابستثناء بعض اآلليات احملدودة كدراسة التأثري وآلية التحقيق العمومي اليت جاء تفصيل تطبيقها واضحا لصدور
النصوص التطبيقية اخلاصة هبا ( ،)20فإ ين جل اآلليات األخرى املرتبطة مبشاركة املواطنني أو قوى اجملتمع املدين الزالت

يف حا جة إىل صدور النصوص والصيغ التنفيذية املوضحة لكيفيات تطبيقها وتفعيلها يف املمارسة امليدانية ( ،)21ويف
انتظار صدور هذه النصوص تبقى مشاركة اجلمهور يف تسيري الشؤون العمومية احمللية على مستوى البلدية معطيلة.
اثنيا -حمدودية آليات وهيئات املشاركة على مستوى البلدية" :ضرورة املأسسة":
أ -نسبية آلية االعالم والولوج إىل املعلومات اإلدارية العامة:
تعد الشفافية أساس املشاركة ودعامتها اجلوهرية ،فاإلعالم اإلداري وحق احلصول واالطالع على املعلومة ذات

الطابع العام عامل حموري يف إشراك املواطنني وفعاليات اجملتمع يف صنع سياسة التسيري احمللي ( .)22ولذلك فإن متكني
اجلمهور من النفاذ إىل املعلومة العامة هو أوىل خطوات جتسيد املقاربة التشاركية يف تسيري الشؤون العمومية احمللية.
أقر مؤخرا حق
ومع أ ين املشرع قد حرص على تقنني مبدأ االعالم والتحسيس ابملشاركة بدء ابلدستور الذي ي
االطالع واحلصول على املعلومات والواثئق يف نص املادة  1-11منه ،فإ ين ذلك قد جاء مرتبطا ابملواطنني فقط دون
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اإلشارة الصرحية إىل فعاليات اجملتمع املدين ( )23اليت مل يشركها املؤسس صراحة يف االستفادة من هذا احلق .ومن جهة
أخرى فإن الدستور ينص يف ذات املادة ( )4-11على أن شروط وكيفيات ممارسة هذا احلق تتم مبقتضى قانون،
وهذا أمر ضروري لتبيان الواثئق العمومية املشمولة حبق االطالع وضوابط وإجراءات ممارسة هذا احلق ،ومع ذلك مل
يتم إصدار هذا القانون إىل حد اآلن رغم مرور أكثر من ثالث سنوات من صدور التعديل الدستوري.
اجلدير ابملالحظة أنه ابلرغم من إشارة بعض القوانني ذات الصلة ابلتسيري احمللي ويف مقدمتها قانون البلدية ،إىل حق
االعالم واالطالع على القرارات البلدية أو الوالئية أو احلصول على املعلومات اإلدارية ،فإن ممارسته الفعلية تبقى يف

غالب األحيان مرهونة بنطاق ضيق فقط خيص حكرا املواطنني أصحاب املصلحة ( ،)24دون أن ميتد ذلك لعموم
اجلمهور وخمتلف تنظيمات ومؤسسات اجملتمع املدين ،اليت يفرتض إشراكها كذلك يف حق احلصول واالطالع على
املعلومة ذات الطبيعة العامة ،لدور هذه الفعاليات احملوري يف تسيري الشؤون العمومية على النطاق البلدي.
ب -االستشارة العمومية كآلية وحيدة لتفعيل املشاركة على مستوى البلدية:
قام املشرع بتقنني االستشارة العمومية يف قانون  11-11املتعلق ابلبلدية ،حيث جاء يف نص املادة  11منه،
اآليت" :يتصذ اجمللس الشعيب البلدي كل التدابري إلعالم املواطنني بشؤوهنم واستشارهتم حول خيارات وأولوايت
التنمية والتهيئة االقتصادية واالجتماعية والثقافية ."...وكما سبقت اإلشارة إليه أعاله ،فأ ين االستشارة العمومية قد

تكون عامة لكافة اجلمهور بواسطة وسائل االعالم أو النشر أو أي وسيلة أخرى إلعالم املواطنني ،25كما قد تكون

معني ابلذات ُخيتار بناء على معايري اخلربة والكفاءة يف اجملال املطلوب
االستشارة خاصة بفئة معينة أو بشخص ي
لالستشارة ،وفق ما تنص عليه املادة  14من قانون11-11املتعلق ابلبلدية .غري أن الالفت يف األمر أن املشرع قد
اكتفى هبذه اآللية فقط يف قانون البلدية ،ومل يقم بتقنني آليات أخرى أكثر تسهيال الخنراط اجلمهور يف ممارسة املقاربة
التشاركية ،كاحلق يف تقدمي العرائض وامللتمسات ،وإجراء النقاش العمومي وغريها من أدوات املشاركة الضرورية اليت
تعد وسائل ال غىن عنها اليوم يف املمارسة املقارنة لتجسيد الدميقراطية التشاركية احمللية.
ت -انعدام فضاءات قانونية لتفعيل آلية التشاور على مستوى البلدية" :اجملالس التشاورية":

جند تطبيق آلية التشاور يف بعض القوانني اخلاصة كقانون رقم 16-16املتعلق ابلقانون التوجيهي للمدينة مثال،
الذي نص فيه املشرع صراحة على اعتماد مبدأ التنسيق والتشاور كأحد املبادئ األساسية اليت تستند عليها سياسة

املدينة ( ،)26وذلك عن طريق تنسيق السلطات احمللية البلدية مع املواطنني والفاعلني يف اجملتمع املدين من أجل املسامهة
يف إرساء دعائم سياسة املدينة ،وكذا تسهيل مشاركة احلركة اجلمعوية يف إجراءات التسيري اجلواري وحتسني اإلطار
املعيشي للساكنة ودراسة آاثره وتقييم نتائجه ،حيث نص على ضرورة إشراك الفاعلني االقتصادين واالجتماعني يف
سياسة تطوير املدينة عن طريق أساليب جديدة تقتضي إبرام عقود شراكة بينهم وبني اجلماعات احمللية .27ويف هذا
اإلطار تسهر اجملالس احمللية ال سيما البلدايت على تشجيع مجيع املبادرات الرامية إىل أتهيل املباين القدمية واالحياء

السكنية اليت تضطلع إبجنازها مجعيات اجملتمع املدين.28
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كما جند قانون  61-11املتعلق ابلوقاية من االخطار الكربى وتسيري الكوارث يف إطار التنمية املستدامة

()29

ينص صراحة على اعتماد مبدأ التشاور بني اجلماعات اإلقليمية والفاعلني االقتصاديني واالجتماعيني ابشراك
املواطنني ،قصد الوقاية من االخطار الكربى واالطالع على الرتتيبات املوضوعة لتجنبها أو وضع حد النتشارها من
دون اإلشارة إىل فعاليات اجملتمع املدين .غري أن اجلدير ابلذكر يف هذا الصدد أ ين آليات التشاور املذكور تفتقر
جملاالت وفضاءات قانونية لتفعيلها ،30حبيث ال يتصور إقرار آلية التشاور دون وجود هيكل دائم أو هيئة مرافقة أو
جلنة خمتصة على نطاق البلدية لتجسيد حمتوى التشاور العمومي ،ولذلك تبقى صيغة التشاور عدمية اجلدوى ودون
طائل ما مل يتم املبادرة بتنصيب وخلق اهلياكل اخلاصة بتفعيلها على مستوى البلدايت اليت التزال تفتقر حلد اآلن
للمجالس التشاورية.
ث -غياب آليات االخنراط يف سياسة التسيري العمومي ):)L'implication

يقتضي التجسيد التام ملبدأ املشاركة اخنراط اجلمهور وسائر فعاليات اجملتمع املدين يف صياغة سياسة التسيري العمومي

ويف دينامية اختاذ القرار بصفة مباشرة ،حبيث تعد عملية "االخنراط" آخر مراحل جتسيد املشاركة الدميقراطية.31

متارس مرحلة االخنراط يف إدارة الفعل العمومي من خالل أطر قانونية خمتلفة خاصة تضمن املشاركة الشعبية الواسعة يف
ختصه على
مناقشة اخليارات اجلماعية ،وجتعل اجلمهور سلطة اقرتاح يف بناء وتوجيه مسار الشؤون العمومية اليت ي

الصعيد احمللي .32ويف ذات السياق ،يكفل مبدأ االخنراط يف تدبري الشأن العام مشاركة اجلمهور وقوى اجملتمع املدين
كاجلمعيات وكذا جلان األحياء وغريها يف العمل التنموي ،وذلك عن طريق إجناز مشاريع تنموية ذات فائدة عمومية

أو ورشات عمومية ( ،)33أو املشاركة يف إعداد امليزانية البلدية وفق ما يعرف ابمليزانية التشاركية.34

خص املشرع اجلزائري تطبيق املشاركة املباشرة يف تسيري الشؤون العمومية والتنموية آبليات
وعلى سبيل اإلشارة فقد ي
تضمنها مشروع قانون الدميقراطية التشاركية قيد االعداد على مستوى وزارة الداخلية ،تتمثل أساسا يف :القيام
جديدة ي
بنشاطات ذات منفعة عامة ،وإجناز مشاريع للمصلحة العامة ( ،)35لكنه ولألسف مل يصدر حلد اآلن.

احملور الثالث /احلدود العملية إلعمال الدميقراطية املشاركة يف تسيري اجملالس الشعبية البلدية " :دينامية حمدودة"

إن التكريس الفعلي للد ميقراطية التشاركية على املستوى البلدي يقتضي جتاوز نطاق األطر الشكلية ،واالنتقال إىل
القنوات التفاعلية والديناميكيات امليدانية اليت جتعل اجلمهور فاعال يف سريورة القرار احمللي ،ومت يكنه من اإلسهام الفعلي
يف صنع السياسة التنموية وطرفا مباشرا يف اختاذ القرار البلدي .بيد أن معاينة الواقع العملي لتفعيل الدميقراطية
التشاركية على املستوى البلدي يكشف عن عراقيل وعقبات عديدة حتد من مسامهة اجلمهور يف تدبري سياسته
العمومية ،ميكن حتديدها يف شكل عقبات عامة ذات عالقة حبداثة املشاركة الدميقراطية على مستوى البلدية(أوال)

ابإلضافة إىل حدود إجرائية خاصة بتقييد مشاركة اجلمهور يف تسيري أعمال اجملالس الشعبية البلدية (اثنيا).
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 -أوال -العقبات ذات الطبيعة العامة" :ضرورة توفري مناخ املشاركة":

تفرض حداثة املقاربة التشاركية يف اجلزائر واقعها بشدة على جهود ومساعي الدولة للدفع بسياسة اإلصالح
اإلداري واملؤسسايت ،ذلك أن منوذج التحول الدميقراطي ال يزال طرحا جديدا غري مستقر القواعد وراسخ األركان لدى
الفواعل البشرية املعنية بتجسيده(أ) .ولذلك يكون تدخل الدولة ضروراي لتأهيل وأتطري سبل وأدوات مشاركة الفواعل
األساسية يف تطبيق الدميقراطية التشاركية على مستوى البلدية(ب).
أ-

معامل حداثة الدميقراطية التشاركية على نطاق البلدية:

 -2حمدودية سياسة حتسيس اجلمهور ونشر ثقافة املشاركة الدميقراطية:
الدميقراطية التشاركية مرتبطة بسياسة املدينة وتسيري شؤون املواطنني فيها ،حبكم أن منطق املشاركة يقتضي قيام كل
من اجملالس املن تخبة واالدارات احمللية واملرافق العمومية ابلعمل يف إطار تشاركي مع اجلمهور وفعاليات اجملتمع املدين.
يبني واجب مشاركة اإلدارة وموظفيها
لكن املالحظ حلد اآلن هو غياب إطار مرجعي أو ميثاق رمسي يف الدولة ي
اجلمهور يف جتسيد املقاربة التشاركية ،وأهداف وأبعاد تفعيل هذه الشراكة لكون اجلمهور يعد فاعال يف تدبري شؤون
املدينة ،وهو ما يقتضي إعالم الكادر البشري من موظفي اهليئات واملؤسسات العمومية وكذا منتخيب اجملالس احمللية
جبدوى مسامهة اجلمهور ومجعيات اجملتمع املدين يف اختاذ القرار وتدبري الشؤون العمومية حىت يتحقق مفهوم
املشاركة

(.)36

فاملقاربة التشاركية على مستوى البلدية تقتضي إقامة ورشات حوار ونقاش عام ودائم مع الساكنة ،وتوعية
املواطنني بدورهم احملوري وحتسيسهم مبكانتهم األساسية يف جتسيد العمل التشاركي ،وتعريفهم حبقوق املواطنة اليت
يُتوسم فيهم ممارستها انطالقا من احلي الذي يقيمون فيه إىل غاية اهليئات والفضاءات العمومية املخصصة للحوار
واملشاركة(.)37
فمناخ املشاركة اليزال غري مالئم إىل حد بعيد حبكم حداثة عهد الدميقراطية التشاركية يف املمارسة الوطنية وما
يستتبع احلال من عدم إدراك مؤداها احلقيقي لدى اجلمهور وفعاليات اجملتمع املدين ،ابعتبارها املنهج الرديف
للدميقراطية التمثيلية ذات السمة الكالسيكية ،واآللية احلديثة اجلديرة ابلتفعيل للمسامهة يف تسيري الشؤون العامة
ابلتنسيق والتشاور مع اجملالس احمللية ال سيما البلدية ،فصدى املشاركة ال يزال حمدودا جدا يف أوساط اجملتمع املدين،
لغياب إطار توجيهي ُجي يسد املبادئ األساسية للمشاركة ويؤطر سياسة التكوين املستمر والتحسيس مع املرافقة
امليدانية ،لتكريس مفهوم إشراك اجلمهور يف تدبري الشؤون العامة ،وضرورة العودة إليه عند اختاذ القرار احمللي ابعتباره

شريك فعلي يف إعمال مقاربة التسيري والتنمية احمللية ،)38( ،لتأسيس عالقة تعاون متبادلة قائمة على التشارك
والتشاور بني اجلمهور والسلطات العمومية يف سبيل حتقيق تنمية وتسيري انجع على املستوى احمللي البلدي.
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 -6هاجس التمكني للحركة الشعبوية مقابل هتميش دور اجملالس احمللية:

رغم فوائد تكريس الدميقراطية التشاركية على مستوى البلدايت يف إسناد إرادة الشعب والتأسيس لقنوات إشراك
تضر خبيارات اجملالس املنتخبة والتخطيط املركزي االسرتاتيجي ،ومنها
اجملتمع املدين يف اختاذ القرار احمللي ،فإهنا ابملقابل ي

فرضية إعاقة تنظيمات اجملتمع املدين للخطط التنموية الكربى واالسرتاتيجيات بعيدة املدى اليت سطيرهتا السلطة ورمسها
اخلرباء مبعيية صناع القرار ،بسبب قصر منظور هذه التنظيمات خلطط التنمية احمللية وضعف قدراهتم التشخيصية

للظواهر ذات الصلة( .)39ومن جهة أخرى قد يؤدي الدفع ابملشاركة الواسعة واملتزايدة ملمثلي اجملتمع املدين إىل حتجيم
دور املنتخبني احملليني ،واليت تتغذى من تنامي احلركية الشعبوية الشديدة والزائدة جملموعات املواطنني عن طريق تنفيذ
املطالب الشعبية وامتصاص غليان الشارع دون حسبان عواقبها غري العقالنية ،واليت قد تستهدف يف النهاية إضعاف
سياسة الدولة على املستوى احمللي.
ب -ضعف سياسة التأهيل والتكوين يف جمال املشاركة العمومية على مستوى البلدية:
 -حتمية جتديد أساليب احلوار واخلطاب السياسي

مكمل للنموذج التمثيلي الذي كان جيعل من املنتخبني احملليني
أتيت املشاركة كأسلوب جديد للتسيري الدميقراطي ي
الفاعلني املباشرين يف تسيري الشؤون العمومية ،حبيث جيعل مبدأ املشاركة -كما يستدل من تسميته-اجلمهور شريكا
متغري يدفع لتأهيل املنتخبني احملليني هو
يف تدبري الشؤون العمومية جبانب املمثلني املنتخبني ،ولذلك يكون أول ي
أتهيلهم الستيعاب أبعاد التحول الدميقراطي وقبول مركز اجلمهور املغاير لوضعه يف نظام الدميقراطية التمثيلية ،بوصفه
املتغري يف النسق العالئقي بني األطراف املعنية
شريكا دائما يف اختاذ القرار وليس هيئة انتخابية فقط ،ولذلك فإن هذا ي
ابملشاركة يف تسيري الشؤون العمومية(عالقة أفقية) ،يستدعي تغيريا ضروراي يف طريقة تعامل املنتخبني احملليني مع
اجلمهور وتنظيمات اجملتمع املدين

()40

وتكوينهم فيما يتعلق بضرورات االستماع واالصغاء لتطلعات الساكنة .وهو ما

يستدعي فرض قطيعة اتمة مع سياسة التسيري املبنية على الذهنيات املرتبطة ابلتسيري االحادي الذي جيعل السلطات
العمومية تتصرف ابملنطق السلطوي التقليدي يف التسيري البلدي.
 -ضرورة تكوين أعضاء اجملالس البلدية املنتصبة

عالوة عن ضرورة تغيري ذهنية تعامل املنتخبني احمللني مع اجلمهور ابعتبارهم شركاء يف اختاذ القرار وليس كتلة انخبة
جيري االلتقاء هبا يف املواعيد االنتخابية فقط ،يقتضي إعمال الدميقراطية التشاركية يف نطاق اجملالس البلدية حتيكم
نسجل
املسؤولني احملليني يف آليات إعمال املشاركة القانونية فيما يتعلق بتسيري الشؤون العمومية ،ويف هذا الصدد ي

غياب دورات تكوينية للمنتخبني احملليني يف اجلزائر ،بعكس بعض التجارب املقارنة اليت تنص تشريعاهتا على سياسة

تكوين املنتخبني احملليني وفرتات تكوينهم وحىت حقهم يف حتديد امليزانية اخلاصة واملالئمة بتأهيلهم(.)41
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اثنيا -حمدودية مشاركة اجلمهور يف دينامية سري الشؤون احمللية على مستوى البلدية:

إن تفعيل مقتضيات الدميقراطية التشاركية على مستوى اجملالس البلدية املنتخبة تستوجب اتباع دينامية تفاعلية ،تتيح
املسامهة املواطنية املباشرة يف املناقشات العمومية واللقاءات التشاورية على مستوى اهلياكل والفضاءات البلدية اليت

تسري فيها خمتلف الشؤون احمللية ،ولكن واقع األمر يظهر العديد من النقائص اليت تعرتي املشاركة الفعلية للجمهور يف
دينامية سري وتدبري شؤونه العامة على مستوى اجملالس الشعبية البلدية.
أ -حضور صوري للجمهور يف جلسات اجمللس الشعيب البلدي:
إ ين تفحص مبدأ علنية اجللسات وحق املواطنني يف احلضور فيها يكشف عدم أحقيية هؤالء يف التدخل واملناقشة أو
يقوض حق املواطنني يف النفاذ إىل املعلومة وجيعله حبيس
االقرتاح أو حىت املسامهة يف إثراء جمرايت املداوالت ،وهو ما ي

االستعالم فقط ،حيث يُلزم املشرع صراحة احلضور ابلتزام الصمت وحيضر عليهم املشاركة يف النقاش ( ،)42األمر
الذي يعيق حتقيق سبل املشاركة الفعليية يف نقل شواغل املواطنني واسقاطها يف صلب سياسة التسيري واختاذ القرار
البلدي.
ب-

استثناء اجلمهور من املشاركة يف حتضري أشغال املداوالت:

يتوىل رئيس اجمللس الشعيب البلدي رساسة دورات اجمللس وإدارة جلساته واالشراف على مداوالهتا ،وله صالحية

ضبط نظام سري املداوالت مبا يف ذلك طرد أي شخص خيل ابلسري احلسن ألشغال اجمللس .43كما أانطه املشرع
بصالحية إعداد جدول أعمال اجمللس بعد استشارة نواب اجمللس ،وحيق له وألغلبية األعضاء إضافة أي نقاط

للمناقشة أثناء املداوالت ،44وابلتايل تكون نتيجة املداوالت وسائر القرارات البلدية انعكاسا لتوجه اجمللس الشعيب
البلدي فقط ،دون فسح اجملال أمام مشاركة املواطنني أو مجعيات اجملتمع املدين يف إثراء جدول أعماله ،أو حىت إبداء
أي مسألة ذات صلة بتسيري شؤوهنم العامة ،حيث يقتصر دور اجلمهور يف إمكانية االطالع على جدول األعمال
فقط من دون املسامهة يف إجراءات إعداد بنوده.
ت-

مشاركة حمدودة للمواطنني يف جلان اجمللس الشعيب البلدي:

تعد اللجان األداة األساسية لدراسة العديد من املسائل ذات الصلة ابالستثمار واملالية والتهيئة والتعمري والعمران

والصحة والبيئة والنظافة ابإلضافة للشؤون االجتماعية والثقافية والرايضية ( )45واليت يندرج مضموهنا يف نطاق التسيري
احمللي للشؤون العامة على مستوى البلدية ،لذلك يفرتض أن يشارك املواطنون يف إدارهتا وتدبريها ،غري أ ين نص الفقرة
الثالثة من املادة  11من النظام الداخلي النموذجي للمجالس الشعبية البلدية ،يش يدد على الطابع السري للجان
اجمللس كأصل عام ،عدا إمكانية االستعانة خببري أو شخصية حمليية لتقدمي استشارة معيينة متصلة مبجال خربته دون أن
يكون ذلك متاحا أمام كافة املواطنني.
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عدم إشراك تنظيمات اجملتمع املدين يف سياسة التصطيط والتنمية احمللية البلدية:

تبدو منظمات اجملتمع املدين يف اجلزائر مغييبة متاما عن املشاركة يف تسيري الشؤون البلدية واإلسهام يف جمرايت
حتضري السياسة التنموية وهتيئة اإلقليم وتنفيذها ( ، )46مما يهدر مبدأ املشاركة يف هذا اجملال اهلام نظرا لتهميش تطلعات
الساكنة احملليني وتنظيمات اجملتمع املدين من املشاركة يف إعداد السياسة التنموية واإلسهام يف عمليات التخطيط ذات
الصلة هبا ،طاملا بقييت اجملالس احمللية مقييدة فقط ابلتوجيهات احلكومية وابملخططات السنوية .حبيث متلك اجملالس
احمللية املنتخبة كالبلدايت صالحية إعداد براجمها التنموية السنوية ،وكذا متعددة األطراف واملصادقة عليها ،وتتوىل
تنفيذها يف إطار املخطط الوطّن للتهيئة والتنمية املستدامة لإلقليم ويف إطار املخططات التوجيهية القطاعية ( .)47بيد

أ ين صالحية انتقاء العمليات التنموية القابلة لإلجناز على املستوى احمللي واملشاركة يف إجراءات تنفيذها مبا يف ذلك
عمليات هتيئة اإلقليم ( ،)48لسلطة اجمللس الشعيب البلدي وحده من دون إشراك للمواطنني أو لفعاليات اجملتمع املدين
يف جمرايت العملية التنموية.
خامتة:
تعد اجملالس البلدية املدخل الطبيعي ملشاركة املواطنني يف تسيري شؤوهنم احمللية حبكم قرهبا واحتكاكها
ابجلمهور واحتوائها على اهلياكل القانونية لتمثيل املواطنني وجتسيد تطلعات الساكنة احمللية .انطالقا من كون اجلمهور
سلطة التفويض وقوة االقرتاح والتقييم واملتابعة واملشاركة السياسية.
لقد مسحت لنا هذه الدراسة ابلوقوف على مسار تكريس الدميقراطية التشاركية على مستوى اجملالس البلدية املنتخبة،
واستنتاج النقائص القانونية والتطبيقية املتعلقة بتجسيد املقاربة التشاركية ،واليت أعقبت إقرار هذه األخرية ال سيما
مبوجب قانون البلدية  ، 11-11حبيث الزال تطبيق مبدأ املشاركة على مستوى البلدية حمدودا ابلعقبات والنقائص
التالية:
 جند غموض صيغ الدميقراطية التشاركية لعدم وجود نص قانوين حيدد مفهومها الدقيق وأسسها وأبعادها. عدم انتشار ثقافة املشاركة لدى األطراف املسؤولة عن تطبيق الدميقراطية التشاركية نظرا حلداثة املقاربةالتشاركية وعدم جتذر سياسة املشاركة على املستوى احمللي.
 حمدودية آليات املشاركة حبيث الزال املشرع يكتفي ابالستشارة العمومية فقط دون توسيع أطر املشاركةالستيعاب آليات أخرى كامللتمسات والعرائض وغريها.
 عدم صدور النصوص التطبيقية ببعض آليات املشاركة الواردة يف قوانني أخرى كالقانون التوجيهي للمدينةالذي نص على استحداث آلية التشاور.
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 انتفاء قنوات وفضاءات عمومية خاصة بتفعيل آليات املشاركة كاجملالس واهليئات واللجان املختصة ابلتشاوروابشراك اجلمهور واجملتمع املدين يف تسيري بعض الشؤون العمومية للبلدية.
 عدم متكني املواطنني من االقرتاح وتقدمي العرائض والتماس مسائل إضافية جلدول أعمال اجملالس املنتخبة. نسبية مشاركة فعاليات اجملتمع املدين يف تدبري الشؤون العمومية السيما يف أشغال حتضري املخططاتالتنموية.
وعلى ضوء هذه النتائج نقرتح بعض احللول لتفعيل املقاربة التشاركية على مستوى اجملالس البلدية وخلق ديناميكية
وظيفية وإدماجيه للجمهور يف تدبري وإدارة الشؤون العمومية ،وذلك كما يلي:
 ينبغي حتديد سياسة عامة واضحة األطر واملعامل لتجسيد املقاربة التشاركية على مستوى اجملالس البلدية تكونمبثابة ميثاق أساسي للمشاركة الدميقراطية يف اجملالس البلدية املنتخبة.
 تتطلب املقاربة التشاركية حتسيس عملي ووظيفي للفواعل املعنية بتجسيد املشاركة كاملنتخبني احمللينيوفعاليات اجملتمع املدين حبكم حداثة مفهومها ،وذلك يتم أساسا إبرساء منهجية ملرافقة وأتهيل وتكوين
الفواعل احمللية يف ميدان تطبيق أطر الدميقراطية التشاركية على مستوى البلدية.
 ينبغي اإلسراع ابإلفراج عن مشروع الدميقراطية التشاركية الذي قامت وزارة الداخلية بتحضريه. جيب إضافة آليات جديدة لتفعيل املشاركة على مستوى اجملالس املنتخبة من قبيل النقاش العمومي والعرائضواالقرتاح العام وغريها من أدوات املشاركة.
 يتطلب إجناح العملية التشاركية فسح اجملال أمام اخنراط فعاليات اجملتمع املدين يف مقاربة التسيري العموميةوتقدمي التسهيالت الضرورية للحركة اجلمعوية لضمان املشاركة الفعالة هلم يف تدبري الشؤون احمللية للمواطنني.
 جيب خلق فضاءات وقنوات دائمة خاصة بتفعيل آليات التشاور والتحاور مع اجلمهور حول إدارة وتدبرياملسائل املندرجة يف إطار تسيري الشؤون العمومية كالصحة والري ولتهيئة العمرانية وغريها.
 جيدر عصرنة سياسة إعالم املواطنني مبجرايت سري الشؤون العامة مبوجب استعمال الوسائط االلكرتونيةيعزز فرص جتسيدها بشكل أكرب يف
لضمان مشاركة واسعة يف النفاذ إىل املعلومة من قبل املواطنني ،مما ي
قنوات املشاركة الدميقراطية املتاحة لتسيري اجملالس الشعبية البلدية.
 قائمة املراجع:-2
الرسائل اجلامعية

ابللغة العربية:

 محدي مرمي ،دور اجلماعات االقليمية يف تكريس الدميقراطية التشاركية ،مذكرة ماجستري يف القانون ،كلية احلقوقوالعلوم السياسية ،جامعة دمحم بوضياف املسيلة.6116 ،
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 -غزالن سامية ،عالقة االدارة ابملواطن ،أطروحة دكتوراه يف القانون العام ،كلية احلقوق ،جامعة اجلزائر ،سنة.6111

املقاالت

 أوكيل دمحم أمني ،إشكالية مشاركة اجملتمع املدين يف جتسيد الدميقراطية احمللية يف اجلزائر :احلدود واحللول؟ ،جملةالدراسات حول فعلية القاعدة القانونية ،العدد  ،1اجمللد ،1سنة.6119

 اليعقويب دمحم ،املبادئ الكربى للحكامة احمللية ،اجمللة املغربية لإلدارة احمللية والتنمية ،العدد  16ماي .6111 بن حدة ابديس ،دور الدميقراطية التشاركية يف تطوير تسيري اجلماعات احمللية :دراسة يف املفهوم واآلليات ،جملةالعلوم االجتماعية واإلنسانية ،العدد14
 حناش ميينة ،كيبش عبد الكرمي ،دور اجملتمع املدين يف تفعيل الدميقراطية التشاركية :امليزانية التشاركية منوذجا ،جملةدراسات وأحباث ،اجمللة العربية للدراسات واألحباث يف العلوم االجتماعية واإلنسانية ،جملد 11عدد،16
السنة6117
 لعشاب مرمي ،التكريس الدستوري ملبدأ تشجيع الدميقراطية التشاركية على مستوى اجلماعات احمللية ،جملة البحوثوالدراسات القانونية والسياسية ،العدد ،السنة

املداخالت

 أوكيل دمحم أمني ،شفافية االدارة كدعامة لفعالية وعصرنة التسيري احمللي يف اجلزائر ،مداخلة منشورة مقدمة يف إطارفعاليات امللتقى الوطّن حول تسيري االدارة احمللية يف ظل املتغريات الدولية والوطنية ،املنعقد يومي 11-11أبريل
 6119بكلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة موالي طاهر ،سعيدة ،اجلزائر.
 بن الشيخ عصام ،األمني سويقات ،إدماج املقاربة التشاركية يف تدبري الشأن احمللي :حاليت اجلزائر واملغرب :دوراملواطن ،القطاع اخلاص ،اجملتمع املدين يف صياغة املشروع التنموي احمللي ،أعمال امللتقى الدويل حول التهديدات األمنية
للمنطقة املغاربية ،خمرب الدراسات حول الدميقراطية التشاركية يف الدول املغاربية ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة
ورقلة ،6114 ،ص  ،11مقال متاح على الرابط:
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/2431

(اتريخ االطالع عليه)6117-16-67 :
النصوص القانونية

الدساتري:

 دستور69نوفمرب1776جريدة رمسية عدد96مؤرخة يف 9ديسمرب1776معدل ومتمم ابلقانون رقم14-16املؤرخ يف11أبريل6116والقانون رقم 17-16املؤرخ يف  11نوفمرب 6119وابلقانون 11-16املؤرخ يف 6مارس ،6116جريدة
رمسية عدد11مؤرخة يف 9مارس.6116
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القوانني

 قانون رقم  11-14مؤرخ يف 17يوليو6114يتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة ،جريدة رمسيةعدد14مؤرخة يف 61جويلية.6114
 قانون 61-11املتعلق ابلوقاية من االخطار الكربى وتسيري الكوارث يف إطار التنمية املستدامة مؤرخ يف11أوت ،6111جريدة رمسية عدد 91مؤرخة يف 19أوت.6111
 قانون رقم 16-16مؤرخ يف  61فرباير سنة ،6116يتضمن القانون التوجيهي للمدينة ،جريدة رمسية رقم 11مؤرخة يف 16مارس.6116
 قانون رقم11/11مؤرخ يف 66يونيو ،6111يتعلق ابلبلدية ،جريدة رمسية عدد ،49مؤرخة يف 4يوليو.6111 -قانون  19-16مؤرخ يف  61فيفري 6116متعلق ابلوالية ،جريدة رمسية عدد16مؤرخة يف  67فيفري .6116

املراسيم

 مرسوم تنفيذي رقم 111-9املؤرخ يف 17ماي 6119حيدد جمال تطبيق وحمتوى وكيفيات املصادقة على موجزالتأثري على البيئة ،جريدة رمسية عدد41مؤرخة يف 66ماي .6119

 مرسوم تنفيذي رقم 111-14مؤرخ يف 19مارس6114يتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعيبالبلدي ،جريدة رمسية رقم 11مؤرخة يف19مارس.6114

 مرسوم تنفيذي رقم 171-16املتعلق بتحديد كيفيات االطالع على مستخرجات املداوالت والقرارات البلدية،جريدة رمسية عدد 11مؤرخة يف 16يوليو.6116

-2

ابللغة األجنبية:

Ouvrages

- Gue Poquet, Dimocratie de proximite et participation des habitans a la politique de la
ville, CREDOC, Paris, 2001.

Textes

La Constitution Algerienne du8 Septembre 1963, J O R D A D P, N64, du10 septembre 1963.
La loi du 27 Fevrier2002, relative à la démocratie de proximité, JORF du 28-022002.
Le projet de loi de la démocratie participative, disponible sur lien :
)http://www.interieur.gov.dz/images/democrative-participative.pdf (consule le14-08-2018

اهلوامش:
( )1انظر:
قانون رقم11/11مؤرخ يف 66يونيو ،6111يتعلق ابلبلدية ،جريدة رمسية عدد ،49مؤرخة يف 4يوليو.6111
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( )2ابستثناء دستور 9سبتمرب  ،1764الذي خلى هنائيا من اإلشارة ملبدأ املشاركة ،انظر:
La Constitution Algerienne du8 Septembre 1963, J O R D A D P, N64, du10 septembre 1963.

( )3انظر:
االمر رقم  79-96املؤرخ يف  66نوفمرب 1796املتضمن إصدار الدستور ،جريدة رمسية عدد71مؤرخة يف 61نوفمرب.1796
( )4فالعالقة بني اإلدارة احمللية واملواطن بقيت رهينة سياسات تقليدية قائمة على املفهوم االشرتاكي السائد وسيطرة احلزب الواحد حىت هناية الثمانينيات،
والذي أفرز حصيلة رديئة مثقلة ابلرتاكمات والتعقيدات اإلدارية على غرار تفشي البريوقراطية وسوء تسيري املرافق العامة والقصور احلاد يف نوعية وجناعة
اخلدمة العمومية ،فضال عن عجز الدميقراطية التمثيلية يف حتقيق الفعالية املرجوة من التسيري وإدارة املرافق واهليئات احمللية وضمان اخلدمة العمومية املطلوبة،
لشبه االنفصال الدائم للهيئة املنتخبة واملصاحل اإلدارية املوضوعة حتت تصرفها عن انشغاالت املواطنني وتطلعاهتم ،ابإلضافة إىل غياب مفهوم الدميقراطية
التشاركية وحمدودية أدوات تطبيقها وضماانت ممارستها يف الواقع وهو ما فرض تغييبا شبه كلي للمواطنني عن جمرايت اختاذ القرار احمللي وتداعياته ،راجع يف
هذا اخلصوص:
غزالن سامية ،عالقة االدارة ابملواطن ،أطروحة دكتوراه يف القانون العام ،كلية احلقوق ،جامعة اجلزائر ،سنة ،6111ص.166 .
( )5انظر:
جريدة رمسية رقم  6مؤرخة يف 19جانفي .1769
( )6حسب املواد 144 ،97 ،16 :من قانون البلدية  ،61-69مرجع نفسه.
( )7انظر:
مرسوم رساسي  19-97مؤرخ يف  69فرباير 1797يتضمن نشر دستور  64فرباير  ،1797جريدة رمسية عدد  7مؤرخة يف 1مارس.1797
( )8انظر:
دستور69نوفمرب1776جريدة رمسية عدد96مؤرخة يف 9ديسمرب1776معدل ومتمم ابلقانون رقم14-16املؤرخ يف 11أبريل6116والقانون رقم17-16
املؤرخ يف  11نوفمرب 6119وابلقانون 11-16املؤرخ يف 6مارس ،6116جريدة رمسية عدد11مؤرخة يف 9مارس.6116
( )9انظر:
جريدة رمسية رقم  11مؤرخة يف 11أبريل.1771
( )10ميكن الوقوف على أسس تكريس مبدأ املشاركة يف ظل قانون 19/71املتعلق ابلبلدية من خالل نصوص املواد التالية61،66 :و ،91مرجع نفسه.
( )11نص خطاب رئيس اجلمهورية املوجه لالمة ،مؤرخ يف 11أبريل ،6111متوفر على الرابط التايل:
(http://www.el-mouradia.dz/arabe/president/activites/presidentacti.htmاتريخ االطالع عليه1 :أوت.)6119
( )12حيث جاء يف نص اخلطاب الرساسي " :سيتم قريبا اختاذ إجراءات هامة تعطي نفسا جديدا إلدارة براجمنا ولتنشيط جهاز الدولة .وستأيت هذه
اإلجراءات لدعم حماربة البريوقراطية واالختالالت املسجلة يف إداراتنا والتصدي ألي تالعب ومساس ابألموال العمومية .وخالل هذه السنة سيشرع يف عملية
تشاورية على املستوى احمللي مع املواطنني واملنتخبني واحلركة اجلمعوية واإلدارة لتحديد أهداف التنمية احمللية على حنو أفضل وتكييفها مع تطلعات الساكنة".
املرجع نفسه.
( )13انظر:
محدي مرمي ،دور اجلماعات االقليمية يف تكريس الدميقراطية التشاركية ،مذكرة ماجستري يف القانون ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة دمحم بوضياف
املسيلة ،6116 ،ص.16 .
( )14حيث جاء يف نص اخلطاب الرساسي:
" يف إطار المركزية أوسع وأكثر جناعة وحىت يصبح املواطنون طرفا يف اختاذ القرارات اليت ختص حياهتم اليومية وبيئتهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،ال بد
من مضاعفة صالحيات اجملالس احمللية املنتخبة ومتكينها من الوسائل البشرية واملادية الالزمة ملمارسة اختصاصاهتا ."...مرجع سابق.
( )15انظر:
محدي مرمي ،مرجع سابق ،ص.11 .
( )16حسب ماء جاء يف نص املادتني 6و 114من قانون رقم 11-11املتعلق ابلبلدية ،مرجع سابق.
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( )17نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر ،املادة  14من قانون رقم 11-11مؤرخ يف 66يونيو ،6111يتعلق ابلبلدية ،اليت تستعمل مصطلح "مشاركة
املواطنني يف تسيري شؤوهنم" ،ونص املادة  6من القانون رقم 16-16مؤرخ يف  61فرباير سنة ،6116يتضمن القانون التوجيهي للمدينة الذي يستعمل
مصطلح "التنسيق والتشاور" ،جريدة رمسية رقم  11مؤرخة يف 16مارس ،6116ونص املادة  4من قانون رقم  11-14مؤرخ يف 17يوليو6114يتعلق
حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة ،الذي يستعمل مصطلح االعالم واملشاركة ،جريدة رمسية عدد14مؤرخة يف 61جويلية.6114
( )18انظر يف هذا اخلصوص:
قانون  16-16املتعلق ابلقانون التوجيهي للمدينة الذي ينص يف املادة الثانية منه على مبدأ التنسيق والتشاور ،مرجع سابق.
( )19جاء النص بشكل صريح على مبدأ مشاركة اجملتمع املدين يف تسيري الشؤون العمومية حمدودا للغاية يف القانون الوطّن ،حيث جنده يف النصوص التالية:
املادتني 79و 79من قانون  19-16مؤرخ يف  61فيفري 6116متعلق بقانون الوالية ،بشأن مسامهة اجمللس الشعيب الوالئي يف إنشاء اهلياكل القاعدية
الثقافية والرايضية ومحاية الرتاث والتاريخ الوطّن ابلتشاور مع البلدايت واجلمعيات اليت تنشط يف هذه اجملاالت ،جريدة رمسية عدد16مؤرخة يف  67فيفري
.6116
املادتني  16و 11من قانون 16-16املتعلق ابلقانون التوجيهي للمدينة ،بشأن مسامهة احلركة اجلمعوية يف تسيري شؤون املدينة وترقية احلكم الراشد،
وخبصوص إقامة شراكة بني اجلماعات االقليمية واجلمعيات يف إطار وضع سياسة تسيري املدينة حيز التنفيذ ،مرجع سابق.
املواد من  49-41من قانون 11-14املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة ،بشأن تدخل األشخاص واجلمعيات يف جمال محاية البيئة ،مرجع
سابق.
( )20راجع يف هذا اخلصوص نص املادة 11من املرسوم التنفيذي 111-9املؤرخ يف 17ماي 6119حيدد جمال تطبيق وحمتوى و كيفيات املصادقة على
موجز التأثري على البيئة ،جريدة رمسية عدد41مؤرخة يف 66ماي  ،6119الذي جاء تطبيقا لنص املادة  11من قانون  11-14املتعلق حبماية البيئة يف
إطار التنمية املستدامة ،مرجع سابق.
( )21كالنصوص املتعلقة بتطبيق عقود الشراكة املتعلقة بتطوير املدينة ،اليت حتيل إليها نص املادة  61من قانون 16-16املتعلق بتطوير املدينة ،مرجع
سابق.
( )22انظر:
أوكيل دمحم أمني ،شفافية االدارة كدعامة لفعالية وعصرنة التسيري احمللي يف اجلزائر ،مداخلة منشورة مقدمة يف إطار فعاليات امللتقى الوطّن حول تسيري االدارة
احمللية يف ظل املتغريات الدولية والوطنية ،املنعقد بكلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة موالي طاهر ،سعيدة ،اجلزائر ،يومي 11-11أبريل  ،6119ص-
ص.494-496
( )23حيث جاء يف تص الفقرة األوىل من املادة 11من الدستور" :احلصول على املعلومات والواثئق ونقلهما مضموانن للمواطن" ،مرجع سابق.
( )24حسب نص املادة  11من قانون رقم 11-11املتعلق ابلبلديةـ ،مرجع سابق .جتب اإلشارة إىل أن املشرع أحال كيفيات تطبيق هذه املادة إىل املرسوم
التنفيذي رقم 171-16املتعلق بتحديد كيفيات االطالع على مستخرجات املداوالت والقرارات البلدية ،والذي تكشف معاينة أحكامه السيما املادة 11
منه أن ممارسة حق االطالع على القرارات البلدية متاح للجمهور بينما ممارسة حق احلصول على املعلومات مرتبط أبصحاب املصلحة الشخصية فقط ،وهذا
ما جيعل ممارسة هذا احلق (احلصول على املعلومة اإلدارية) كأنه حق شخصي وليس حقا عاما متاحا لكافة اجلمهور .انظر:
مرسوم تنفيذي رقم 171-16املتعلق بتحديد كيفيات االطالع على مستخرجات املداوالت والقرارات البلدية ،جريدة رمسية عدد 11مؤرخة يف
16يوليو.6116
( )25حسب نص الفقرة الثانية من املادة  11من قانون 11-11املتعلق ابلبلدية ،مرجع سابق.
( )26راجع نص الفقرة االوىل من املادة الثانية من قانون رقم  16-16متعلق ابلقانون التوجيهي للمدينة ،مرجع سابق.
( )27حسب ما تنص عليه املادة 61من قانون ،16-16مرجع نفسه.
( )28حسب نص املادة 117فقرة  6من قانون  11-11املتعلق ابلبلدية ،مرجع سابق.
( )29راجع نص املادة 7من قانون 61-11املتعلق ابلوقاية من االخطار الكربى وتسيري الكوارث يف إطار التنمية املستدامة مؤرخ يف 11أوت،6111
جريدة رمسية عدد 91مؤرخة يف 19أوت.6111
( )30انظر حول آليات وفضاءات تفعيل التشاور:
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لعشاب مرمي ،التكريس الدستوري ملبدأ تشجيع الدميقراطية التشاركية على مستوى اجلماعات احمللية ،جملة البحوث والدراسات القانونية والسياسية ،العدد،
السنة ،ص-ص.611-179
( )31انظر:
Gue Poquet, Dimocratie de proximite et participation des habitans a la politique de la ville, CREDOC, Paris, 2001,
p.21.
( )32تتنوع اآلليات اليت جتسد االخنراط التام يف صنع القرار العمومي احمللي ،لكن أمهها انتشارا ومواءمة ملشاركة اجلماهري يف شؤون التسيري احمللي ،تتمثل يف

أدوات االستفتاء الشعيب احمللي ،واملبادرة الشعبية وحق تقدمي العرائض وامللتمسات ،راجع يف هذا الصدد:
ابديس بن حدة ،دور الدميقراطية التشاركية يف تطوير تسيري اجلماعات احمللية :دراسة يف املفهوم واآلليات ،جملة العلوم االجتماعية واإلنسانية ،العدد،14
ص-ص.111-111
( )33انظر:

Gue Poquet, op.cit, p.21.

( )34انظر حول تفعيل امليزانية التشاركية:
ميينة حناش ،عبد الكرمي كيبش ،دور اجملتمع املدين يف تفعيل الدميقراطية التشاركية :امليزانية التشاركية منوذجا ،جملة دراسات وأحباث ،اجمللة العربية للدراسات
واألحباث يف العلوم االجتماعية واإلنسانية ،جملد 11عدد ،16السنة ،6117ص-ص.199-191
(35) "L'accomplissement de missions de l'intérêts public"، et "la réalisation de projets d'utilité publique ".

انظر:
مشروع قانون الدميقراطية التشاركية ،مرجع سابق ،ص.1 .
( )36أوكيل دمحم أمني ،إشكالية مشاركة اجملتمع املدين يف جتسيد الدميقراطية احمللية يف اجلزائر :احلدود واحللول؟ ،جملة الدراسات حول فعلية القاعدة القانونية،
العدد  ،1اجمللد ،1سنة ،6119ص.111 .
انظر(37):
Gue Poquet, op. cit, p.35.

( )38انظر:
دمحم اليعقويب ،املبادئ الكربى للحكامة احمللية ،اجمللة املغربية لإلدارة احمللية والتنمية ،العدد  16ماي  ،6111ص.11 .
( )39انظر:
عصام بن الشيخ ،األمني سويقات ،إدماج املقاربة التشاركية يف تدبري الشأن احمللي :حاليت اجلزائر واملغرب :دور املواطن ،القطاع اخلاص ،اجملتمع املدين يف
صياغة املشروع التنموي احمللي ،أعمال امللتقى الدويل حول التهديدات األمنية للمنطقة املغاربية ،خمرب الدراسات حول الدميقراطية التشاركية يف الدول املغاربية،
كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة ورقلة ،6114 ،ص  ،11مقال متاح على الرابط:
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/2431
(اتريخ االطالع عليه)6117-16-67 :
( )40انظر:
ibid, p.40.

( )41انظر يف هذا الصدد:
L'article 73 de la loi du 27 Fevrier2002, relative à la démocratie de proximité, JORF du 28-02-2002.

( )42بل أ ين اإلصرار على املشاركة قد يكييف كحالة تعكري لصفو املداوالت وللسري احلسن إلجرائها مما يوجب طرد الشخص املعّن ،انظر:
نص املادة 11من النظام الداخلي النموذجي للمجالس الشعبية البلدية ،مرسوم تنفيذي رقم 111-14مؤرخ يف 19مارس ، 6114جريدة رمسية رقم
11مؤرخة يف19مارس.6114
( )43جاء يف نص املادة  69من قانون 11-11املتعلق ابلبلدية التايل :ضبط اجللسة منوط برئيسها وميكن طرد أي شخص غري منتخب خيل بسريها بعد
إنذاره ،مرجع سابق.
( )44حسب نص املادة  9من النظام الداخلي النموذجي للمجالس الشعبية البلدية ،مرجع سابق.
( )45حسب نص املادة  41من قانون11-11املتعلق ابلبلدية ،مرجع سابق.
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( )46ابستثناء جمال حمدود ملشاركة اجملتمع املدين يف إعداد سياسة تسيري املدينة ،نصت عليه املادة 11من قانون  16-16املتعلق ابلقانون التوجيهي
للمدينة ،مرجع سابق.
( )47حسب نص املادة  119من قانون 11-11املتعلق ابلبلدية ،مرجع سابق.
( )48حسب نص املادة  ،119مرجع نفسه.
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