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ملخص البحث. يدرس البحث موضوع املشاركة الّسكانية يف الّتخطيط احلرضي باجلزائر، كمفهوم ُأِشري له يف 
قانون املدينة الّصادر سنة 2006 حيث اقرنت املشاركة الّسكانية بالّتسيري اجلواري. ويف مناسبة أخرى ضمن 
بمشاركة  واالجتامعية  االقتصادية  والّتنمية  الّتهيئة  خيارات  ربط  تم  أين   2011 سنة  الّصادر  البلدية  قانون 
الّتنمية  يف  الّسكانية  املشاركة  آليات  بتفعيل  املتعلقة  الّتساؤالت  عن  الجابة  إىل  البحث  وهيدف  الّسكان. 
البحث  الّتعمري. يف مرحلة أوىل تطّرق  أدوات  الّسكان يف إعداد  الّرامية إىل إرشاك  املناهج  احلرضية، وتبيان 
للمشاركة الّسكانية يف سياقها النظري. إضافة إىل الّتخطيط احلرضي باجلزائر موّضحًا املبادئ األساسية لسياسة 
كمرجع  اعُتِمد  معريف  رصيد  تشكيل  من  الباحث  مكنت  املقاربة  هذه  الّسكانية،  باملشاركة  وعالقتها  املدينة 
َه البحث وفق مقاربة تعتمد عى العمل امليداين واالستقصاء  لقياس نموذج الّدراسة، ويف املرحلة الّثانية وجِّ
لدى الفاعلني باملدينة، وهو ما سمح بتصنيف املشاركة الّسكانية وحتديد درجاهتا يف دراسة مراجعة املخّطط 
الّتوجيهي للّتهيئة والّتعمري لبلدية بئر العاتر. كخالصة توّصل البحث لضعف املشاركة الّسكانية عى املستوى 
األطراف  لدى  والبرشية  املادية  الوسائل  نقص  بسبب  الّتنفيذي  املستوى  عى  الّتام  شبه  وغياهبا  الّترشيعي، 
الفاعلة، وعدم وجود نصوص تطبيقية واضحة لتفعيل آليات املشاركة. وعى ضوء هذه النّتائج قّدم البحث 
توصيات تتعّلق بوجوب منح الّسلطات املحلية الّصالحيات والوسائل الرّضورية لضامن مشاركة الّسكان يف 

الّتنمية والّتخطيط احلرضي.

الكلامت املفتاحية: املشاركة الّسكانية، املخّطط الّتوجيهي، الفاعلون، الّتخطيط احلرضي، بئر العاتر.
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1. املقدمة

تعتــر املشــاركة الّســكانية عنــرًا مِهــاّمً يف 
ــكاس  ــري وانع ــن تأث ــا م ــا هل ــرضي، مل ــط احل الّتخطي
عــى ختطيــط املــدن وتســيريها؛ فهــي مــن املقاربــات 
ــم  ــداء آرائه ــني لب ــكل الفاعل ــة ل ــح فرص ــي ُتتي الت
ــن  ــذي يضم ــكل ال ــغاالهتم بالّش ــن انش ــري ع والّتعب
توظيــف وجتســيد هــذه اآلراء وتغطيــة العجــز يف 
النّقائــص، وتلبيــة خمتلــف احلاجيــات اليوميــة. وتعتر 
ــة  ــة والالمركزي ــيري واحلكام ــة بالّتس ــم املتعّلق املفاهي
ــة للبحــث  ــارص الّرامي ــكانية مــن العن واملشــاركة الّس
وتطويــر  الّســكان،  ملعيشــة  املناســبة  البيئــة  عــن 
ــط  ــامذج الّتخطي ــي يشــغلوهنا، ولعــلَّ ن املجــاالت الت
ــال  ــتعمي املج ــكان ومس ــيلة للّس ــّد وس ــة تع املتبع

ــكانية. ــاركة الّس ــة املش ملامرس

ــايل  ــط املج ــّرع الّتخطي ــروف يتف ــو مع ــام ه وك
باجلزائــر إىل ثالثــة مســتويات رئيســة منهــا: الّتخطيــط 
االســراتيجي الــذي يشــمل كامــل الــّراب الوطنــي 
ــة  ــي لتهيئ ــط الوطن ــة يف املخّط ــة مثل ــه أداة قاعدي ول
القليــم، هــذا املســتوى يعــّد ســياقًا مناســبًا ملشــاركة 
الّســكان ملــا لــه مــن أبعــاد اســراتيجية ختــص 
هتيئــة القليــم الوطنــي، ومــن الــرّضوري إرشاك 
االقتصاديــني  الــرّشكاء  وكل  واملختّصــني  اخلــراء 
ــط  ــو الّتخطي ــاين فه ــتوى الّث ــا املس ــني. أم واالجتامعي
الّتخطيطيــة  أدواتــه  ولــه  اجلهــوي،  أو  القليمــي 
ــة القليــم، أو  ــة لتهيئ نذكــر منهــا املخّططــات اجلهوي
ــج  ــة الرام ــوي جله ــط اجله ــا باملخّط ــّر عنه ــام يع ك
ــك  ــتوى كذل ــذا املس ــات، ه ــة الوالي ــات هتيئ وخمّطط
قاعــدة قويــة  الفنّــي، ويمثــل  بالّتخطيــط  يتميــز 

املتطّلــع  الّشــامل  باملفهــوم  الّســكانية  للمشــاركة 
املســتوى  أّمــا  اليوميــة.  الّســكان  الحتياجــات 
أدوات  العمــي مثــاًل يف  الّتخطيــط  فهــو  الّثالــث 
الّتخطيــط احلــرضي، نذكــر منهــا املخّطــط الّتوجيهــي 
للّتهيئــة والّتعمــري وخمّططــات شــغل األرايض، وهــذا 
ــي،  ــط املح ــرف بالّتخطي ــط يع ــن الّتخطي ــتوى م املس
ــايل  ــط املج ــلة الّتخطي ــرية يف سلس ــة األخ ــو احللق وه
باجلزائــر باعتبــار وجــوده عــى الّتــامس مبــارشة 
مــع الواقــع امليــداين، ويكتســب الّطابــع العمــي 
واملنّفــذ للّتوجيهــات املســتمّدة مــن باقــي املســتويات 
إقحــام  امللّحــة  بالــرّضورة  ويتطّلــب  األخــرى، 
املجــال احلــرضي - وال  الفاعلــني يف  وإرشاك كل 
ســيام الّســكان - يف وضــع االقراحــات والّتصــورات 

ــره. ــرضي وتطوي ــال احل ــني املج ــة لتحس اهلادف

2. منهجية البحث

ــة  ــق مقارب ــة أوىل وف ــث يف مرحل ــه البح ُوجِّ
حتليليــة تعّرضــت الســتقراء مفهــوم وأنــواع املشــاركة 
ــط احلــرضي،  ــة والّتخطي ــكانية وعالقتهــا بالّتنمي الّس
ــرضي  ــط احل ــة الّتخطي ــث ملنظوم ــّرق البح ــام تط ك
باجلزائــر، ُبْغيــة إظهــار العالقــة التــي تربــط الّتخطيــط 
باملشــاركة الّســكانية والوســائل املســتخدمة فيهــا 
ــة  ــلطات العمومي ــه الّس ــط أعطت ــار أن الّتخطي باعتب
كثــرية  برامــج  ومنحتــه  االهتــامم،  مــن  الكثــري 
لبلــوغ اآلفــاق املرجــّوة مــن الّتنميــة االقتصاديــة 

واالجتامعيــة. 

البحــث عــى  الّثانيــة اعتمــد  ويف املرحلــة 
العمــل امليــداين بالتقــرب مــن الفاعلــني واالســتقصاء 
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ــكانية يف  ــاركة الّس ــوع املش ــوص موض ــم بخص معه
ــط  ــة املخّط ــًا ويف مراجع ــرضي عموم ــط احل الّتخطي
ــي  ــذي يعط ــر ال ــو األم ــًا. وه ــي خصوص الّتوجيه
ــن  ــني ويمّك ــات الفاعل ــن مارس ــة ع ــورة واضح ص
البحــث مــن قيــاس نمــوذج الّدراســة امليدانيــة، 
ــذي  ــز ال ــص والعج ــن النّق ــد مكام ــاعد يف حتدي ويس
ــة  ــة جترب ــم مقارن ــام ت ــرار. ك ــو الق ــه صانع ــاين من يع
اجلزائــر مــع جتربــة ســنغافورة كنمــوذج رائــد يف 
املشــاركة الّســكانية. ويف هنايــة البحــث َخُلَصــت 
الّدراســة لبعــض النّتائــج التــي عــى ضوئهــا ِصيَغــت 
ــادرة لتفعيــل اآلليــات  جمموعــة مــن الّتوصيــات كمب
الرّضوريــة لبلــوغ املشــاركة الّســكانية للمســتوى 

ــة.   ــة احلرضي ــق الّتنمي ــه تتحّق ــن خالل ــذي م ال

3. مفهوم املشاركة الّسكانية

أصبــح مفهــوم املشــاركة الّســكانية يــرّدد 
ــة والدارة  ــط والّتنمي ــات الّتخطي ــتخدم يف أدبي ويس
ــابع  ــد الّس ــذ العق ــري من ــكل كب ــة بش ــة احلديث احلرضي
ــط  ــة يف الّتخطي ــيلة مهم ــن، كوس ــرن العرشي ــن الق م
والّتنميــة احلرضيــة لتحقيــق نمــو اقتصــادي مســتدام 
وتقــّدم اجتامعــي وعدالــة اجتامعيــة تقــوم عى أســاس 
ــد  ــى ح ــة ع ــة والقليمي ــوارق الّطبقي ــن الف ــّد م احل
ــاركة  ــور املش ــات األوىل لظه ــود البداي ــواء. وتع س
ــط  ــون ختطي ــارص إىل قان ــط املع ــكانية يف الّتخطي الّس
ــذي  ــام 1947، وال ــدر ع ــذي ص ــاين ال ــدن الريط امل
أشــار بشــكل واضــح ورصيــح يف مــواده إىل رضورة 
ــوع  ــة يف موض ــاب العالق ــارة أصح ــة واستش مناقش
الّتخطيــط والّتصميــم احلــرضي كضــامن لنجــاح 

عمليــة الّتطويــر احلــرضي ملناطقهــم )غنيــم، 2006(.

ــاركة  ــدة املش ــم املّتح ــة األم ــت هيئ ف ــد َعرَّ وق
الّتطوعــي للنّــاس يف  الّســكانية »بأهّنــا االندمــاج 
تأثــريًا  تؤّثــر  التــي  القــرارات  اخّتــاذ وتنفيــذ كل 
ــاء  ــال والنّس ــني الّرج ــم أي متك ــى حياهت ــارشًا ع مب
يف املجتمــع نفســه مــن تقريــر نوعيــة ودرجــة واجتــاه 
ــذي  ــه، وال ــذي يريدون ــه وال ــذي حيتاجون ــري ال الّتغ
يعتــر مبــدأ أساســيًا مــن مبــادئ الّديمقراطيــة«. 
ــدد  ــاركة بتع ــوم املش ــف مفه )UNCHS،1991(. ويتل

القطاعــات وحقــول املعرفــة التــي طاملــا ســعت لتبنــي 
َفــت  املفهــوم وتطويــر فكــرة االنســجام معــه. فقــد ُعرِّ
الّتخطيــط »بأهنــا مشــاركة املجتمــع  املشــاركة يف 
املحــّي يف عمليــات الّتصميــم والّتخطيــط مــن خــالل 
ــة  ــة املبني ــر البيئ ــة كأداة لتطوي ــدأ العــامرة االجتامعي مب
 .)SANOFF،1999( ضمنهــا«  االجتامعيــة  واحليــاة 
وأشــار )عبــد العظيــم، 2012( إىل أّنــه »... يف الّربــع 
األخــري مــن القــرن العرشين بــدأ املفهــوم يف االنتشــار 
واألخــذ بــه كوســيلة مهّمــة لنجــاح عمليــة الّتنميــة 
يف مجيــع مراحلهــا، ومــن ثــم ُاْســُتخِدم بشــكل واســع 
يف األبحــاث والّدراســات الّتنمويــة، ولعــلَّ َمــرّد 
ذلــك ُيعــزى إىل أن هنــاك قناعــة تاّمــة بــني املخّططــني 
احلكومــة  جهــد  بــأن  والّتنفيذيــني،  والّسياســيني 
ــكل  ــة ب ــة الّتنمي ــق عملي ــن أن حيّق ــا ال يمك بمفرده
ــاركة  ــة دون مش ــاءة وديموم ــة وكف ــا، بفعالي أهدافه
وحســب  بالّتنميــة«،  املعنيــني  املواطنــني  وجهــد 
)شــوقي، 2013( فــإن »املشــاركة هــي العمليــة 
التــي يلعــب الفــرد مــن خالهلــا دورًا إجيابيــًا يف 
احليــاة االجتامعيــة بأبعادهــا املختلفــة، وتكــون لديــه 
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ــتويات  ــن مس ــارك يف أي مســتوى م ــة ألن يش الفرص
ــب  ــذي يتطّل ــر ال ــة، األم ــا املختلف ــة وعملياهت الّتنمي
ــم والّتدريــب،  ــى مــن الوعــي والّتعلي ــر حــد أدن توّف
حتــى يمكــن ضــامن إجيابيــة هــذه املشــاركة وتفاعلهــا 

ــع«.  ــار املجتم ــايب يف إط ــكل إجي بش

ع للمشــاركة  ق امُلــرشِّ ــا يف اجلزائــر فقــد تطــرَّ أمَّ
الّســكانية ســنة 2006، يف مفهــوم اصُطِلــح عليــه 
Consultation and Coordi� ــاور«  ــيق والّتش )بـــ: »الّتنس

ــة  ــة لسياس ــادئ العاّم ــن املب ــن ضم ــو م nation( وه

ف ذلــك بــأن »الّتنســيق والّتشــاور  املدينــة، وقــد عــرَّ
ــف  ــا تســاهم خمتل ــن خالهل ــي م ــا الوســيلة الت مه
القطاعــات والفاعلــني املعنيــني يف حتقيــق سياســة 
املدينــة، بصفــة منّظمــة ومنســجمة وناجعــة، انطالقــًا 
ــم  ــة وبتحكي ــرف الّدول ــن ط ــّددة م ــارات حم ــن خي م
مشــرك« )القانــون، 2006(. ويف ســنة 2011 أشــار 
كذلــك املــرّشع اجلزائــري إىل املشــاركة الّســكانية 
ــي  ــة ه ــة: »البلدي ــون البلدي ــن قان ــة م ــادة الّثاني يف امل
مارســة  ومــكان  لالمركزيــة  القليميــة  القاعــدة 
املواطنــة، وتشــكل إطــار مشــاركة املواطــن يف تســيري 
ــد  ــادة 12 » بقص ــًا يف امل ــة«، وأيض ــؤون العمومي الش
إطــار  يف  املحّليــة  الّديمقراطيــة  أهــداف  حتقيــق 
ــدي  ــعبي البل ــس الّش ــهر املجل ــواري يس ــيري اجل الّتس
عــى وضــع إطــار مالئــم للمبــادرات املحليــة، التــي 
ــاركة  ــى املش ــم ع ــني وحّثه ــز املواطن ــدف إىل حتفي هت
ــتهم«  ــروف معيش ــني ظ ــاكلهم وحتس ــوية مش يف تس

)القانــون، 2011(.   

4. تصنيف املشاركة الّسكانية يف الّتخطيط احلرضي

ــدة  ــكانية لع ــاركة الّس ــون املش ــف الباحث صنّ
ــة  ــوع العملي ــب ن ــّرق بحس ــات؛ تتف ــامذج ودرج ن
ــى  ــا ع ــر بدوره ــي تؤث ــة والت ــة أو النامئي الّتخطيطي
ــتعرض  ــي نس ــام ي ــاركة، وفي ــوذج املش ــتوى ونم مس
أهــم النّــامذج ذات العالقــة بالّتخطيــط والّتنميــة 

احلرضيــة: 

:)Sherry. Arnstein، 1969(  4.1 تصنيف

اقرحــت الباحثــة ُســّلاًم يضــم 8 درجــات 
ــّوة  ــدى الق ــاس م ــى أس ــًا ع ــكان مبني ــاركة الّس ملش
ــدى  ــادل م ــلم تع ــن السُّ ــة م ــم، كل درج أو الّتحك
معينــًا مــن قــّوة املســتعمل )الّســكان( يف حتديــد 
ــلم  ــات الّس ــام زادت درج ــج، وكل ــة أو الرنام اخلّط
ــلم  ــة الّس ــل قم ــتعمل، ومتث ــر للمس ــّوة أك ــت ق ُمنح
الّتحكــم الكامــل للّســكان ومنحهــم املســؤولية كاملًة 
ــن  ــلم ع ــفل الّس ــرِّ أس ــام يع ــرارات. بين ــاذ الق الخت
انعــدام املشــاركة ومــن ثــم منــح قــوة أكــر لقــرارات 
األشــخاص  مــن  مشــاركة  أي  دون  املتخّصصــني 
العاديــني، بينــام تعــرِّ درجــات الّســلم الوســطى عــن 
ــى  ــر ع ــي ال تؤّث ــكان، والت ــة للّس ــاركة الّرمزي املش
قــرارات املتخّصصــني بالّشــكل الــذي يعطيهــم فهــاًم 

ــكل )1(. ــر الّش ــكان. انظ ــات الّس ــر الحتياج أكث

4.2 تصنيف )Becker( سنة 1977:

 حســب مــا أشــار لــه )حممــد زيــاد وآخــرون، 
2016( فقــد اقــرح )Becker( 5 درجــات للمشــاركة 
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تتعّلــق بنمــط الّتخطيــط وطــرق إعــداده، كــام يــي:

الّســكان  4.2.1 وضــع املحــّددات واألهــداف: 
ــط  ــرار يف الّتخطي ــاب الق ــم أصح ــة ه ــذه احلال يف ه
والّتصميــم والنجــاز. هــذه الّدرجــة تعــّر عــن 
ــتوى  ــادل مس ــي تع ــكان وه ــة للّس ــاركة الكامل املش
ــة  ــا بالّدرج ــار هل ــني املش ــل للمواطن ــم الكام الّتحك

  .)Sherry Arnstein( الّثامنــة مــن ســّلم

ــني  ــيق ب ــم الّتنس ــه يت ــّذايت: وفي ــط ال 4.2.2 الّتخطي
الّســكان واخلــراء لوضــع البدائــل الرّضوريــة، ومــن 
ثــم فهــو نمــوذج يتشــابه مــع املشــاركة الّرمزيــة مــن 

.)Sherry Arnstein( ــّلم س

4.2.3 االختيــار: يف هــذا النّمــوذج يتــار الّســكان 

ــن  ــبقًا م ــة مس ــط موضوع ــّورات وخط ــني تص ــن ب م
ــة  ــذه احلال ــّدد يف ه ــاركة تتح ــراء، واملش ــرف اخل ط
بحســب العــدد الــكايف لالختيــارات املوضوعــة. 
وهــي أيضــًا شــبيهة باملشــاركة الّرمزيــة بحســب ســّلم 

.)Sherry Arnstein(

4.2.4 الّتزويــد باملعلومــات: يعتمــد هــذا النّمــوذج 
عــى مجــع اخلــراء للمعلومــات الكافيــة مــن الّســكان 
احتياجاهتــم  عــن  خالهلــا  مــن  يعــّرون  والتــي 
وطموحاهتــم، حيــث يقيــم اخلــراء تلــك املعلومــات 
ــّر  ــوذج يع ــذا النّم ــبًا. ه ــه مناس ــا يرون ــّررون م ويق
كذلــك عــن املشــاركة الّرمزيــة للّســكان حســب 

.)Sherry Arnstein( تصنيــف 

ــدم  ــة تنع ــذه احلال ــاركة: يف ه ــدام املش 4.2.5 انع
ــاذ  ــة يف اخّت ــة إمكاني ــكان أي ــح للّس ــاركة وال متن املش
القــرار وهــي بمنزلــة الّدرجــة األوىل مــن ســّلم 

.)Sherry Arnstein(

4.3 تصنيف هيئة األمم املّتحدة لسنة 1989:

ــب  ــكانية حس ــاركة الّس ــامذج للمش ــاك 3 ن هن
ــف:  ــذا الّتصني ه

ــكان  ــي إرشاك الّس ــاركة: ويعن ــوذج املش 4.3.1 نم
بصفــة كبرية يف عمليــات الّتخطيــط والّتنفيــذ، وعملية 
أخــذ القــرار تتــم بإمجــاع وتوافــق بــني كل األطــراف 
الفاعلــة يف املــرشوع، ومــن ثــم فهنــاك درجــة عاليــة 
مــن املشــاركة، وهــذا النّمــوذج شــبيه للجــزء العلوي 

                      .)Sherry Arnstein( مــن ســّلم

ــم  ــوذج يت ــذا النّم ــاور: يف ه ــوذج الّتش 4.3.2 نم

الشكل رقم )1( : يوّضح درجات املشاركة الّسكانية حسب 
.)Sherry Rubin Arnstein( تصنيف

https://en.wikipidia.org/wiki/Sherry_Arnstein :املصدر
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عــرض املشــاريع عــى الّســكان لتســجيل مالحظاهتــم 
ومــن ثّمــة ُيّتخــذ القــرار، وليــس بالــرّضورة أن تؤخذ 
مالحظــات الّســكان بعــني االعتبــار، فاملشــاركة تتــم 

بدرجــات متفاوتــة. 

4.3.3 نمــوذج اإلرســال: ال يعكــس هــذا النّمــوذج 
ــن  ــه يتضّم ــكانية، كون ــاركة الّس ــن املش ــوع م أي ن
ــة  ــد املصادق ــكان بع ــى الّس ــات ع ــرض املخّطط ع
ــه  ــم. وعلي ــة منه ــة مالحظ ــي أي ــم تلق ــا وال يت عليه
 Sherry( ــن ســّلم ــف كــام يف الّدرجــة األوىل م يصنّ

Arnstein(. انظــر الّشــكل )2(.

مــن خــالل اســتعراض النّــامذج املختلفــة 
ــرق  ــن الّط ــح تباي ــكانية يّتض ــاركة الّس ــف املش لتصني
ــك،  ــني يف ذل ــرف الباحث ــن ط ــدة م ــس املعتم واملقايي
وهــذا بحســب اختــالف نوعيــة ومضامــني املشــاريع 
ــن  ــر م ــاركة بأكث ــم املش ــد تت ــاركة. فق ــة باملش املعني
ــه.  ــرشوع نفس ــن امل ــة ضم ــات خمتلف ــوذج وبدرج نم
وقــد تكــون يف مرحلــة وتنعــدم يف مرحلــة أخــرى إال 

أن امليــزة املشــركة بــني كل هــذه النّــامذج هــي وجــود 
املشــاركة بدرجــات خمتلفــة وأيضــًا انعــدام وجودهــا.

5. الّتخطيط احلرضي باجلزائر: 

بعــدة  باجلزائــر  احلــرضي  الّتخطيــط  مــّر 
ــت  مراحــل متباينــة، مــن حيــث الّسياســة التــي َخصَّ
األدوات  اســتحداث  حيــث  ومــن  مرحلــة  كل 
واآلليــات املســتخدمة لبلــوغ األهــداف املحــّددة، ويف 
ــط  ــة الّتخطي ــز سياس ــا مي ــى م ــز ع ــار نركِّ ــذا الط ه
ــة  ــكانية خاص ــاركة الّس ــا باملش ــرضي وارتباطه احل
مــع  اجلزائــر  بعــد ســنة 1990. حيــث عرفــت 
ــًا يف الّسياســة العامــة  ــريًا جذري ــات تغي ــة الّثامنيني هناي
ــراكي  ــام االش ــن النّظ ــال م ــك باالنتق ــالد، وذل للب
ــن  ــك م ــد ذل ــوق، وجتسَّ ــاد الّس ــة واقتص إىل الّتعددي
ــر  ــي جــاء هبــا دســتور 23 فراي خــالل األحــكام الت
بــني  وانســجام  تطابــق  إجيــاد  وألجــل   ،1989
ــدرت  ــتورية ص ــكام الّدس ــراين واألح ــع العم الّترشي
عــّدة نصــوص ترشيعيــة عــى عالقــة بالّتخطيــط 

الشكل رقم )2( : يوّضح نامذج املشاركة حسب تصنيف األمم املّتحدة لسنة 1989.

املصــدر: حممــد زياد املال وآخرون. »جملــة جامعة ترشين للبحوث والّدراســات العلمية«، العــدد1، 2016، ومعاجلة الباحث.
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ــر يف  ــكانية، ونذك ــاركة الّس ــًا باملش ــري وأيض والّتعم
هــذا اخلصــوص القانــون رقــم 29/90 املــؤرخ 
والّتعمــري،  بالّتهيئــة  املتعّلــق   1990/12/01 يف 
ــإن  ــه )Bouchemal، 2010( ف ــَص إلي ــا َخُل ــب م وحس
ــن  ــاًم م ــت دائ ــر كان ــة يف اجلزائ ــات احلرضي »السياس
نتــاج فلســفة املفاهيــم املســتلهمة لنمــوذج تنميــة 
ــتور  ــدة للّدس ــات اجلدي ــار الّتوجيه ــد«. وباعتب البل
يف  الّســكانية  واملشــاركة  املشــاورة  مبــدأ  تكــّرس 
الّتخطيــط احلــرضي وتعــدد الفاعلــني يف تســيري املدن، 
فقــد عــّززت الّســلطات ذلــك بإطــار ترشيعــي جديــد 
ســنة 2006 يتضمــن أحــكام القانــون الّتوجيهــي 
للمدينــة، ومتـّـت الشــارة بشــكل واضــح إىل املبــادئ 
والّتشــاور،  كالّتنســيق  املدينــة  لسياســة  العامــة 
ــة، الّتســيري اجلــواري وغريهــا.  الالمتركــز، الالمركزي
كــام تدّعــم موضــوع املشــاركة الّســكانية ســنة 2011 
ــار إىل  ــذي أش ــد ال ــة اجلدي ــون البلدي ــب قان بموج
مشــاركة الّســكان بصفــة رصحيــة أكثــر مــن الّســابق، 
»البلديــة هــي القاعــدة القليميــة لالمركزيــة، ومــكان 
ــن  ــاركة املواط ــار مش ــكل إط ــة، وتش ــة املواطن ملامرس
يف تســيري الّشــؤون العموميــة« )القانــون،2011(. 
ــط  ــة والّتخطي ــة املدين ــت سياس ــات جعل ــذه اآللي ه
احلــرضي تتــم وفــق مســار تشــاوري ومنّســق بــإدراج 
أدوات جديــدة للّتخطيــط املجــايل تعتمــد كثــريًا عــى 
إرشاك كل الفاعلــني، وتّتســم بمبــادرة الّدولــة يف هــذه 
الّسياســة ويف إعــداد األدوات الّتخطيطيــة، مــن خالل 
توفــري الوســائل الكفيلــة بمســح كامــل الــّراب 
الوطنــي بالّتنســيق مــع كل الــرّشكاء االجتامعيــني 
ــذه  ــكان يف ه ــي للّس ــني، والرشاك الفع واالقتصادي

ــن  ــن ضم ــة. وم ــة باملدين ــطة املتعّلق ــج واألنش الرام
ــة املســتحدثة لتنفيــذ حمتــوى السياســة  األدوات الّتقني
اجلديــدة نذكــر املخّطــط الّتوجيهــي للّتهيئــة والّتعمــري 
ــرضي،  ــيري احل ــايل والّتس ــط املج ــو أداة للّتخطي وه
للّتهيئــة  األساســية  الّتوجيهــات  بمقتضــاه  د  حُتــدَّ
ــدى  ــى امل ــة ع ــات املعني ــة أو البلدي ــة للبلدي العمراني
املرجعيــة  الّصيــغ  ويضبــط  ســنة(،   20( البعيــد 
ــن  ــًا م ــن نوع ــام يضم ــغل األرايض، ك ــات ش ملخّطط
ــتوى  ــى املس ــط ع ــي يف الّتخطي ــجام االجتامع االنس
املحــي باعتبــاره وســيلة قانونيــة وتقنيــة تفرزهــا 
جمموعــة مــن املراحــل التــي تتداخــل وتتوافــق فيهــا 
آراء وتطلعــات كل الفاعلــني والّســكان. وقــد فَصــل 
قانــون الّتعمــري يف دور وأهــداف املخّطــط الّتوجيهــي، 
املرتبطــة  اخلصوصيــات  بعــض  إىل  ُأِشــري  حيــث 
ــاق  ــا وآف ــق هب ــي يتعّل ــق الت ــط باملناط ــل املخّط بتدخ
Sidi Boumedi�(  الّتنميــة لقليــم البلديــة. فحســب

ــا يف  ــى دوره ــة ع ــت الّدول ne وTaïeb، 1999( »حافظ

إنتــاج الّتنظيــامت، والبقــاء كصاحــب مــرشوع للبنــى 
ــة«.  ــزات العمومي ــض الّتجهي ــية وبع ــة الّرئيس الّتحتي
ــت  ــد وضع ــون ق ــة تك ــلطات العمومي ــايل فالّس وبالّت
تضمــن  خاللــه  مــن  الــذي  الّترشيعــي  الطــار 

ــية.  ــا الّسياس ــًا لتوجهاهت ــكانية وفق ــاركة الّس املش

6. األطراف الفاعلة يف املخّطط الّتوجيهي وعالقتهم 
باملشاركة الّسكانية:

عــن  عبــارة  الّتوجيهــي  املخّطــط  دراســة 
مــرشوع قطاعــي مــّول مــن ميزانيــة الّدولــة، تســتفيد 
منــه البلديــات ويتــم تنفيــذه عــى عــّدة مراحــل 
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ــو  ــا ه ــا م ــري، منه ــق بالّتعم ــون املتعّل ــا القان حّدده
إداري تســهر عــى تنفيــذه مديريــات الّتعمري بالّتنســيق 
ــل  ــق بعم ــي يتعّل ــو تقن ــا ه ــا م ــات، ومنه ــع البلدي م
اخلــراء يف امليــدان، كعمليــات املســح اخلرائطــي 
ملجــال الّدراســة ومجــع املعلومــات الرّضوريــة، وفيــام 
يــي نوجــز أهــّم املراحــل التــي متــّر هبــا هــذه الّدراســة 
املشــاركة  يف  مرحلــة  كل  ودور  أمهيــة  مرزيــن 
ــام  ــًا مله ــاركة تبع ــوع املش ــف ن ــام نصنّ ــكانية، ك الّس

الفاعلــني يف كل مرحلــة:

ــني  ــم خطوت ــة: وتض ــجيل الّدراس ــة تس 6.1 مرحل
ــيتني: أساس

اخلطــوة  هــذه  تعتــر  العمليــة:  اعتــامد   6.1.1
ــات  االنطالقــة األوىل للمــرشوع حتــت إرشاف مديري
املــايل  الغــالف  ترصــد  التــي  الوالئيــة  الّتعمــري 
الــالزم، يف حــني تأخــذ البلديــات عــى عاتقهــا 
عــّدة مراحــل الحقــة لضــامن ســري الّدراســة. وقبــل 
الّتطــرق هلــذه املراحــل نشــري إىل نقطــة مهّمــة ختــّص 
ــرشوع،  ــب م ــرشف كصاح ــذي ي ــاز الداري ال اجله
ففــي هــذه اخلطــوة أْبِعــَدت البلديــات عــن الرشاف 
املبــارش وتبقــى مكّلفــة بــدور املنّســق رغــم عالقتهــا 
ــر  ــراء يؤث ــذا الج ــكان، ه ــة بالّس ــارشة واليومي املب
لكونــه  الّســكانية،  املشــاركة  تفعيــل  عــى  ســلبا 
يّتســم بنــوع مــن املركزيــة يف اختــاذ القــرار. ومــن ثــم 
ــكانية يف هــذه اخلطــوة ضمــن  ــف املشــاركة الّس تصنّ
.Becker ــف ــب تصني ــاركة حس ــدام املش ــة انع درج

تتــم  الّدراســة:  إعــداد  عــىل  املوافقــة   6.1.2
عــن طريــق مداولــة املجلــس الّشــعبي البلــدي، 

ــاد  ــداف واألبع ــف األه ــني خمتل ــب أن تب ــي جي والت
االقتصاديــة واالجتامعيــة املتوّقعــة بعــد الّدراســة 
ــني  ــام تب ــكان، ك ــات الّس ــا الحتياج ــدى مالءمته وم
واهليئــات  الدارات  مشــاركة  كيفيــات  املداولــة 
ــداد  ــة يف إع ــكانية واملهني ــات الّس ــة واجلمعي العمومي
ــل هــذه اخلطــوة بقــرار يصــدره  الّدراســة. تكمَّ
ــد  ــن حتدي ــدي يتضم ــعبي البل ــس الش ــس املجل رئي
قائمــة اهليئــات العموميــة املحليــة والوالئيــة الواجــب 
استشــارهتا، ويبّلــغ هلــا لبــداء رأهيــا حــول املشــاركة 
ــدة 30  ــرش مل ــة، وين ــداد الّدراس ــا يف إع ــن عدمه م
يومــًا بمقــر البلديــة. حيــث تستشــار وجوبــًا كل 
ــى  ــة ع ــة للّدول ــح الّتابع ــة واملصال الدارات العمومي
ــًا  ــار اختياري ــام يستش ــي. بين ــّي والوالئ ــتوى املح املس
كل مــن اجلمعيــات املحليــة واملجتمــع املــدين وجلــان 
ــاركة  ــدو املش ــا تب ــكان. وهن ــكنية والّس ــاء الّس األحي
ــب  ــاور حس ــوذج الّتش ــن نم ــّددة ضم ــكانية حم الّس

ــدة.  ــم املتح ــف األم تصني

ــّدور  ــذا ال ــف هب ــة: يكّل ــداد الّدراس ــة إع 6.2 مرحل
ــط  ــات والّتخطي ــب للّدراس ــار مكات ــون يف إط خمتّص
ــذه  ــام هب ــة للقي ــات الوالئي ــم املديري ــراين، تعينه العم
ــم  ــبقًا، وتنقس ــع مس ــر رشوط يوض ــق دف ــة وف املهّم

ــية: ــوات رئيس ــة إىل 3 خط ــذه املرحل ه

6.2.1 الّتعــرف إىل جمــال الّدراســة: يقــوم املختّصون 
املعلومــات  بجمــع  الّدراســة  إىل جمــال  بالّتعــرف 
والحصائيــات الرّضوريــة وكــذا باملســح اخلرائطــي، 
واالقتصاديــة  االجتامعيــة  الّتحقيقــات  وإجــراء 
الرّضوريــة يف مثــل هــذه احلــاالت، ليتــم بعــد ذلــك 
ــر  ــتغرق أكث ــي تس ــوة الت ــذه اخلط ــج ه ــرض نتائ ع
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مــن 3 أشــهر )حســب احلجــم الّســكاين ملجــال 
الّدراســة(، وُتناَقــش يف إطــار فنــي وتشــاوري بمقــر 
املجلــس الشــعبي البلــدي أو بمقــر مديريــة الّتعمــري، 
بينــام يقــّدم الّســكان انشــغاالهتم وآراءهــم أثنــاء 
ــم  ــي تنظ ــاءات الت ــالل اللق ــح أو خ ــات املس عملي
ــكانية  ــاركة الّس ــف املش ــه نصنّ ــرض. وعلي ــذا الغ هل
ــات  ــزود باملعلوم ــة الت ــن درج ــوة ضم ــذه اخلط يف ه

 .Becker حســب تصنيــف

للبلديــة:  الّراهــن  الوضــع  تشــخيص   6.2.2
ــط،  ــراء فق ــا اخل ــرد هب ــّص وينف ــوة يت ــذه اخلط ه
ــم  ــن أن تت ــي يمك ــارات الت ــض االستش ــتثناء بع باس
ــذه  ــة ه ــبب هيمن ــة بس ــح إداري ــات ومصال ــع هيئ م
ــب  ــام تغي ــة بين ــة معين ــة أو معلوم ــى تقني ــرية ع األخ
ــاًل  املشــاركة الّســكانية. وتتضمــن هــذه اخلطــوة حتلي
للوضــع القائــم وتصــّورًا لالحتــامالت الّرئيســية 
للّتنميــة بالنّظــر إىل الّتطــور االقتصــادي واالجتامعــي 
والّديمغــرايف للبلديــة، إضافــة إىل اقــراح أنــامط 
ــع  ــى م ــام يتامش ــة ب ــال الدراس ــبة ملج ــة املناس الّتهيئ
العمرانيــة.  للّتهيئــة  الوالئــي  املخّطــط  أهــداف 
ــاركة  ــش بمش ــوة وُتناَق ــذه اخلط ــج ه ــَرض نتائ وُتع
خمتلــف الفاعلــني والّســكان جلمــع أكــر قــدر مكــن 
مــن اآلراء واملالحظــات لثــراء عمليــة الّتحليــل 
والّتشــخيص واالقــراح. وعليــه فاملشــاركة الّســكانية 
يف هــذه املرحلــة متيــل أكثــر إىل نمــوذج الّتشــاور 

ــدة. ــم املّتح ــف األم ــب تصني حس

هــذه  الّدراســة:  عــىل  املبدئيــة  املوافقــة   6.2.3
اخلطــوة كذلــك يتــص هبــا مكتــب الّدراســات، 
ويقــوم بإعــداد املتغــرية النّهائيــة للّتهيئــة ويضــع 

بنــاء عــى مضمــون  للّدراســة  النّهائــي  الّشــكل 
ــابقة،  ــوة الّس ــن اخلط ــة ع ــات املنبثق اآلراء والّتوجيه
نتائــج هــذه اخلطــوة وُتناَقــش بنفــس  وُتعــرض 
طريقــة عــرض اخلطــوات األخــرى، إال أن املصادقــة 
ــراف  ــني كل األط ــق ب ــاع والّتواف ــم بالمج ــا تت عليه
الفاعلــة. ومــن ثــم تصنّــف املشــاركة الّســكانية 
ــب  ــاركة حس ــوذج املش ــن نم ــوة ضم ــذه اخلط يف ه

تصنيــف األمــم املّتحــدة. 

6.3 مرحلة الّتحقيق العمومي:

بعــد اســتكامل املرحلــة الّثانيــة التــي تســتغرق 
املخّطــط  مــرشوع  يضــع  أشــهر،   9 مــن  أكثــر 
يومــًا،   45 ملــدة  العمومــي  للّتحقيــق  الّتوجيهــي 
ــعبي  ــس الّش ــس املجل ــدره رئي ــرار يص ــب ق بموج
البلــدي، ويتــم إعــالم الّســكان بذلــك بواســطة 
ــاحات  ــن والّس ــة وباألماك ــر البلدي ــرار بمق ــرش الق ن
ــة  ــر البلدي ــط بمق ــع املخّط ــث يوض ــة، حي العمومي
حتــت تــّرف الّســكان الذيــن يمكنهــم يف هــذه 
املرحلــة تدويــن مالحظاهتــم يف ســجل خــاص. 
ــة  ــكانية يف هــذه املرحل ــف املشــاركة الّس ــه تصنّ وعلي
ــم  ــف األم ــب تصني ــاور حس ــوذج الّتش ــن نم ضم

املّتحــدة.

6.4 مرحلة أخذ قرار املصادقة:

ــه  ــد تعديل ــي - بع ــط الّتوجيه ــل املخّط يرس
ــات  ــار املالحظ ــني االعتب ــذًا بع ــاء آخ ــد االقتض عن
إقليميــًا ويكــون  املختــص  الــوايل  إىل  املدّونــة -  
مصحوبــًا بتقريــر يتضمــن نتائــج الّتحقيــق العمومــي، 
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البلــدي.  الّشــعبي  املجلــس  مصادقــة  ومداولــة 
ــا  ــة إم ــة النّهائي ــرار املصادق ــاذ ق ــك اخّت ــد ذل ــم بع ليت
مــن طــرف الــوايل، أو بقــرار وزاري مشــرك، أو 
ــة  ــم البلدي ــب حج ــذي حس ــوم تنفي ــب مرس بموج
أو جمموعــة البلديــات التــي تغطيهــا الّدراســة. وبنــاء 
ــة  ــذه املرحل ــكانية يف ه ــاركة الّس ــف املش ــه تصنّ علي
ــرارات«  ــع الق ــاركة يف صن ــة »املش ــة الّسادس بالّدرج

.)Arnstein( حســب تصنيــف

كحوصلــة هلــذه املراحــل النّظريــّة، يّتضــح بــأن 
ــا  ــي يكفله ــكانية الت ــاركة الّس ــات املش ــواع ودرج أن
ــي  ــط الّتوجيه ــداد املخط ــري يف إع ــع اجلزائ الّترشي
الداريــة  املراحــل واألجهــزة  باختــالف  ختتلــف 
التــي تســري املــرشوع، فهــي عــى العمــوم أقــرب إىل 
نمــوذج »الّتشــاور« حســب تصنيــف األمــم املّتحــدة، 
التــي  املهــام  لوجودهــا يف خطوتــني ومرحلــة يف 

ــري،  ــة بالّتعم ــة املكلف ــح الّدول ــا مصال ــرشف عليه ت
بينــام تكــون أقــرب لنمــوذج »املشــاركة« حســب 
ــام  ــن امله ــني م ــا يف خطوت ــف لوجوده ــس الّتصني نف
ــني الّشــكل )3(  ــات. ويب ــي تــرشف عليهــا البلدي الت
ــداد  ــل إع ــب مراح ــكانية حس ــاركة الّس ــامذج املش ن

ــط.  املخّط

كخالصــة نشــري إىل أن األطــراف الفاعلــة 
ــج إداري  ــم ملنه ــي حتتك ــط الّتوجيه ــداد املخّط يف إع
ــامت،  ــه الّتعلي ــة يف توجي ــة عمودي ــى مقارب ــد ع يعتم
نــوع  فالّســلطة األعــى درجــة هــي مــن حتــّدد 
ــر  ــذي يؤث ــّيء ال ــكانية، ال ــاركة الّس ــتوى املش ومس
عــى مفهــوم املشــاركة ويفرغهــا مــن حمتواهــا لتصبــح 
جمــرد إجــراء شــكي. ويوّضــح اجلــدول )1( مضمون 
ودرجــة مشــاركة خمتلــف األطــراف الفاعلــة يف إعداد 
املخّطــط الّتوجيهــي والوســائل املتاحــة لــكل طــرف.

الشكل رقم )3( : يوّضح املراحل التي تتم فيها املشاركة الّسكانية يف إعداد املخّطط الّتوجيهي.

املصــدر: إعداد الباحث حســب توجيهات قانــون الّتعمري رقم 29/90.
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راسة )مدينة بئر العاتر( 7. الّتعريف بحالة الدِّ

تقــع مدينــة بئــر العاتــر رشق اجلزائــر، باجلهــة 
اجلنوبيــة الرّشقيــة لواليــة تبّســة، وحتتــل موقعــًا 
اســراتيجيًا جعــل منهــا مهــزة وصــل بــني عــّدة 
ــني  ــور ب ــة عب ــا، ونقط ــر وجنوهب ــامل اجلزائ ــدن بش م
داخــل البــالد وخارجهــا كوهنــا مدينــة حدوديــة مــع 
اجلمهوريــة الّتونســية، وتنتمــي املدينــة ملنطقــة ضاربــة 
يف قلــب الّتاريــخ، فقــد ُأِشــري إىل تاريــخ املنطقــة 
ــا  ــب م ــة حس ــارة الَعاتِري ــا باحلض ــم وارتباطه القدي
ــُه )عمــورة، 2010(. وُيقــّدر عــدد ســكان بلديــة  بينَ
لســنة  الداريــة  الّتقديــرات  العاتــر حســب  بئــر 
2015 حــوايل 91355 نســمة، يقيــم 92% منهــم 
ــات  ــل اخلدم ــى جمم ــيطر ع ــي تس ــة، الت ــل املدين داخ
األساســية واملرافــق العموميــة. تبلــغ مســاحة البلديــة 
حــوايل 1986،34 كلــم2، وهــي ذات وجهــة جتاريــة 

وبفضــل  احلــدودي  موقعهــا  بحكــم  وصناعيــة 
ــرار  ــى غ ــا، ع ــر هب ــي تزخ ــة الت ــروات الطبيعي الّث
مــادة الفوســفات واحلديــد، وهــو مــا أّهلهــا ألن 
تكــون عاصمــة جنــوب الواليــة وأكســبها ديناميكيــة 
اســتفادت  وقــد  احلــرضي،  نموهــا  متســارعة يف 
ــي  ــط الّتوجيه ــة املخّط ــن دراس ــر م ــر العات ــة بئ بلدي
للّتهيئــة والتعمــري األّويِل ســنة 1995، ونظــرًا النتهــاء 
اآلجــال القانونيــة  )20 ســنة( واســتنفاذ كل اجليــوب 
العقاريــة التــي ُخّصصــت ســابقًا للّتعمــري، فقــد 
اســتفادت البلديــة ســنة 2014 مــن دراســة تتضّمــن 

ــط األّويل.  ــة املخّط مراجع

ــة  ــة للّدراس ــط كعين ــذا املخّط ــري ه ــد اخت وق
ــاركة  ــى مش ــّص ع ــي تن ــني الت ــود القوان ــبب وج بس
الّســكان يف إعــداده؛ وبســبب انطــالق الّدراســة بعــد 
صــدور هــذه القوانــني، ومــن ثــم ُيفــرض حــدوث 

الفاعلة املشاركةاملشاركةمضموناألطراف املستعملةدرجة الوسائل

املرشوع وأخذصاحب املراحل كل يف املرشوع تسيري
به املتعلق النهائي وتاّمةالقرار واعالية القانونية الّسلطةالّتوجيهات تعليامت تباع

الوصية

الّد راسةصاحب
الّت عىل حيوز إلعدادبصفته واخلربة قنية

صاحباملرشوع يساعد فهو الّدراسة
خمتلفاملراحل يف القرار أخذ عىل

حسباالتفاقيةمتوسطة توجيهاتصاحباملرشوع
الّطرفني بني املربمة

وصاحبالبلدية بنيصاحباملرشوع الّتنسيق
والّسكان متوسطةالدراسة

بني املوازنة يضمن بام تتم ضوابطاملشاركة
الّسكانالقانون حاجيات وتلبية جهة من

أخرى جهة من

واملالحظاتدونالّسكان الرأي متابعةإبداء
ذلك تنفيذ بواسطةضعيفةمدى تتم واملالحظات الرأي إبداء

صاحباملرشوع ينّظمها التي اللقاءات
2017 الباحث  املصدر: 

اجلدول  رقم )1( : األطراف الفاعلة ومستوى املشاركة يف إعداد املخّطط الّتوجيهي
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نــوع مــن املشــاركة الّســكانية مــن بــاب تطبيــق 
ــج  ــق نتائ ــى حتقي ــرص ع ــاب احل ــن ب ــون وم القان
ــت  ــد ُمنح ــرضي. وق ــط احل ــة الّتخطي ــة لعملي إجيابي
والنجــاز  الّدراســات  ملكتــب  الّدراســة  مهّمــة 
املحيــط  مســاحة  وبلغــت  بقســنطينة.  العمــراين 
العمــراين بعــد مراجعــة املخّطــط 1979 هكتــارًا 
ــة  ــي إضاف ــارًا، وه ــابقا 1042 هكت ــت س ــا كان بعدم
التــي يمكــن  العقاريــة  الفضــاءات  معتــرة مــن 
ــيام  ــا، وال س ــم فيه ــن آرائه ــوا ع ــكان أن يفصح للّس
يف متوضــع الّتجهيــزات املهيكلــة والرامــج الّســكنية، 

ــة. ــراين للمدين ــع العم ــارات الّتوس ــًا يف خي وأيض

8. قياس املشاركة الّسكانية عىل حالة الّدراسة

والحاطــة  ميدانيــًا  الوقــوف  لغــرض 

املشــاركة  قيــاس  بــام يــدم  الّدراســة  بموضــوع 
ــة  ــع جمموع ــالت م ــث مقاب ــرى الباح ــكانية، أج الّس
مــن املســؤولني )رئيــس جلنــة الّتهيئــة والّتعمــري 
باملجلــس الشــعبي البلــدي، رئيــس مصلحــة الّتعمــري 
واهلندســة  الّتعمــري  فــرع  رئيــس  البلديــة،  لدارة 
املعامريــة للدائــرة(. وتضّمنــت هــذه املقابــالت طــرح 
جمموعــة مــن األســئلة حــول جمريــات الّدراســة عــر 
ــالت  ــذه املقاب ــج ه ــم نتائ ــة، ولتدعي ــا كاف مراحله
ــة  ــق إداري قــام الباحــث بفحــص ودراســة عــّدة وثائ
ــداوالت،  ــارض امل ــل: )حم ــة مث ــة بالّدراس ــى عالق ع
ــات...(.  ــات، العالن ــارض االجتامع ــرارات، حم الق
وهــي برهنــة ماديــة مكّملــة لنتائــج املقابــالت. هــذا 
العمــل ســمح بقيــاس درجــات املشــاركة الّســكانية، 

ــة: ــة التالي ــل الّدراس ــب مراح حس

الشكل رقم )4( : صورة باألقامر الّصناعية توّضح موقع مدينة بئر العاتر. املصدر:Google Earth  ومعاجلة الباحث
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8.1  بخصوص تسجيل العملية:

مديريــة  مســتوى  عــى  الّدراســة  ُبرجمــت 
الّتعمــري لواليــة تبســة أواخــر ســنة 2011، بنــاء 
ــت  ــي طلب ــر الت ــر العات ــة بئ ــن بلدي ــادرة م ــى مب ع
ــري  ــة الّتعم ــة ملديري ــلة موّجه ــب مراس ــك بموج ذل

ــت  ــراءات متّ ــذه الج ــخ: 2008/11/10، ه بتاري
طبقــًا للنّصــوص القانونيــة، وهــي ال متنــح أي فرصــة 
ــكانية  ــاركة الّس ــم فاملش ــن ث ــكان. وم ــاركة الس ملش
بقيــت ضمــن الّتصنيــف نفســه أي انعــدام املشــاركة 
ــي أو  ــتوى الّترشيع ــى املس ــواء ع ــب Becker س حس

ــي.  العم

الشكل رقم )5( : يوّضح حدود املحيط العمراين قبل مراجعة املخّطط الّتوجيهي وبعده

              املصدر:Google Earth  ومعاجلة الباحث حسب املخّطط اجلديد.
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8.2 بخصوص املوافقة عىل إعداد الّدراسة:

ــداول  ــدي ل يت ــعبي البل ــس الّش ــني أن املجل تب
الّدراســة  انطلقــت  بــل  األمــر إطالقــًا،  يف هــذا 
مبــارشة بعــد تســجيل العمليــة. كــام ل يتخــذ رئيــس 
املجلــس الّشــعبي البلــدي حينهــا أي قــرار إداري 
الواجــب  العموميــة  الدارات  حتديــد  يتضمــن 
ــّرر  ــرر إداري حم ــف مق ــظ باملل ــل لوح ــارهتا، ب استش
بتاريــخ 2016/07/12 يتضّمــن استشــارة جمموعــة 
ــتوى  ــى املس ــة ع ــح العمومي ــن الدارات واملصال م
ــداد  ــاركتها يف إع ــن مش ــري ع ــي للّتعب ــي والوالئ املح
هــذا  ومضمــون  شــكل  يف  واملالحــظ  الّدراســة. 
القــرار هــو عــدم حتقيــق األهــداف األساســية املنوطــة 
بــه، حيــث تــم إعــداده عــى ســبيل الّتســوية أي بعــد 
إهنــاء الّدراســة، ومــن ثــم فهــو تكملــة للملــف 
الداري فقــط. كنتيجــة هلــذه املامرســة يّتضــح غيــاب 
نمــوذج  يف  مصنّفــة  لتصبــح  الّســكانية  املشــاركة 

ــدة.  ــم املتح ــف األم ــب تصني ــال حس الرس

8.3 بخصوص مراحل إعداد الّدراسة:

بينــت حمــارض االجتامعــات التــي اّطلعنــا 
عليهــا، أن نتائــج اخلطــوة األوىل ُعِرضــت وُنوِقشــت 
نتائــج  نوقشــت  بينــام   ،2014/10/28 بتاريــخ 
ــوة  ــخ 2015/12/15 واخلط ــة بتاري ــوة الثاني اخلط
واملالحــظ   ،2016/06/02 بتاريــخ  الثالثــة 
عــى هــذه االجتامعــات أهّنــا ُعِقــدت بنــاء عــى 
ــاء  ــري ألعض ــة الّتعم ــن مديري ــادرة م ــالت ص مراس
مــا  وهــو  العمرانيــة،  للّتهيئــة  الوالئيــة  الّلجنــة 
ــة الواضحــة التــي متارســها  ــة واهليمن يوحــي باملركزي

ــه  الّدولــة يف تســيري املــرشوع، بخــالف مــا نــّص علي
)القانــون، 2006( »... يتــم تصميــم وإعــداد سياســة 
املدينــة وفــق مســار تشــاوري ومنّســق، ويتــم وضعها 
حيــز الّتنفيــذ يف إطــار الالمتركــز والالمركزيــة«. 
ــاركة  ــاب املش ــظ غي ــة نالح ــذه املرحل ــة هل وكنتيج
ــف يف اخلطــوة األوىل ضمــن نمــوذج  الّســكانية لتصنّ
انعــدام املشــاركة حســب Becker. ويف اخلطــوة الّثانيــة 
ــف  ــب تصني ــال حس ــوذج الرس ــن نم ــة ضم والّثالث

ــدة. ــم املتح األم

8.4 بخصوص مرحلة الّتحقيق العمومي:

العمومــي  للّتحقيــق  الّدراســة  ُوِضعــت 
ــخ  ــن تاري ــداء م ــة، ابت ــر البلدي ــًا بمق ــدة 45 يوم مل
ر  حمــرَّ إداري  قــرار  بمقتــى   ،2016/12/18
بالّتاريــخ نفســه، يف حــني ل نلحــظ أي وثيقــة أو 
قصاصــة إشــهار بالصحــف أو بوســيلة إعالميــة 
ــرر.  أخــرى تثبــت إعــالم الّســكان بالّتحقيــق املق
ــه املــادة األوىل مــن )القانــون،  عكــس مــا تنــّص علي
كل  البلــدي  الّشــعبي  املجلــس  »يّتخــذ   )2011
ــارهتم  ــؤوهنم واستش ــني بش ــالم املواطن ــري لع الّتداب
االقتصاديــة  والّتنميــة  الّتهيئــة  خيــارات  حــول 
ــة والّثقافيــة حســب الــرّشوط املحــّددة يف  واالجتامعي
هــذا القانــون، ويمكــن يف هــذا املجــال اســتعامل عــى 
ــة  ــائل العالمي ــائط والوس ــوص الوس ــه اخلص وج
املتاحــة«. ومــن ثــم فالنّتيجــة نفســها كــام يف املرحلتــني 
ــن  ــكانية م ــاركة الّس ــت املش ــد أزحي ــابقتني. فق الّس
حســب  الرســال  نمــوذج  إىل  الّتشــاور  نمــوذج 

ــدة. ــم املتح ــف األم تصني
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8.5 بخصوص أخذ قرار املصادقة:

ــخ  ــة بتاري ــي الّدراس ــى تبن ــة ع ــت املصادق مت
2016/06/21 كمرحلــة أوىل قبــل عــرض املخّطط 
لالســتقصاء العمومــي، بينــام متــت املصادقــة النّهائيــة 
بتاريــخ 2017/03/14، وقــد ُأْجريــت املداولــة 
بشــكل إداري مبّســط دون اخلــوض أكثــر يف تفاصيــل 
ــذه  ــرض ه ــى حم ــا ع ــام الحظن ــكانية. ك ــاركة الّس املش
ــعبي  ــس الّش ــن املجل ــاء م ــاب 9 أعض ــة غي املداول
ــام  ــوًا؛ ك ــل 23 عض ــن أص ــامع م ــن االجت ــدي ع البل
ل يســّجل حضــور أي أحــد مــن الّســكان، ومــن ثــم 

ــة  ــة الّسادس ــن الّدرج ــكانية م ــاركة الّس ــت املش انتقل
القــرارات  صنــع  يف  املشــاركة  عــن  تعــّر  التــي 
إىل الّدرجــة األوىل التــي تعــّر عــن عــدم وجــود 
املشــاركة حســب تصنيــف Arnstein. ويبــني اجلــدول 
)2( حوصلــة عامــة لعمليــة املشــاركة الّســكانية عــى 

ــة. ــة الّدراس ــى حال ــي ع ــري والعم ــتوى النّظ املس

أظهــرت هــذه النّتائــج وبشــكل واضــح تغــريًا 
كبــريًا يف تصنيــف ويف درجــة املشــاركة الّســكانية 
ــر  ــل وع ــكل كام ــت بش ــث صنّف ــدان، حي ــى املي ع
ــاركة  ــدم املش ــامذج ع ــن ن ــرشوع ضم ــل امل كل مراح

الّديفاملشاركة راسةحالة

الباحثنيتصنيف حسب املشاركة

الّس املشاركة املخّططدرجات إعداد مراحل حسب كانية

ت الّتحقيقالّدراسةإعدادمرحلةالّدراسةسجيلمرحلة مرحلة
العمومي

أخذ قرارمرحلة
املصادقة

عمليًانظريًاعمليًانظريًاعمليًانظريًاعمليًانظريًا

تصنيف
Arnstien

من قوية مشاركة
(٦إىل٥رجة)الّد

رمزية منمشاركة
(٥إىل٣رجة)الّد

×

منانعدام املشاركة
(٢إىل١رجة)الّد

×

تصنيف
Becker

األهدافوضع
الّذالّت ايتخطيط

االختيار
باملعلوماتالّت ١اخلطوةزود

املشاركة ١اخلطوة١اخلطوة١اخلطوةانعدام

األممتصنيف
حدةاملّت

املشاركة ٣اخلطوةنموذج
الّت ×٢اخلطوة٢اخلطوةشاورنموذج

اخلطوة٢اخلطوةاإلرسالنموذج
×٣و٢

جدول رقم 2: حوصلة قياس املشاركة الّسكانية عىل املستوى النّظري )الّترشيعي( وعىل املستوى العميل

املصدر: إعداد الباحث 2017
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حســب الّتصنيفــات املختلفــة. إذ إن املــرشوع مــّر 
ــاك  ــن هن ــني ل تك ــط، يف ح ــل فق ــالث مراح ــى ث ع
جلســات للحــوار تشــمل خمتلــف الفاعلــني مــن 
مهنيــة  خــراء وخمتّصــني، ومجعيــات، ومنّظــامت 
ومواطنــني عاديــني، كــام ل نلحــظ منــح اجلانــب 
العالمــي والشــهاري األمهيــة التــي يســتحّقها 
فرضــت  وقــد  الّدراســة.  إنجــاح  يف  للمســامهة 
ــودًا  ــة قي ــا الّدراس ــري هب ــي ُتس ــل الت ــة العم منهجي
الّســكانية،  املشــاركة  لتفعيــل  اجلوانــب  متعــّددة 
ــى  ــم ع ــكان وحثه ــالم الّس ــق بإع ــا يتعّل ــة م خاص
املشــاركة، وإجيــاد آليــات جتمعهــم يف شــكل ورشــات 
وجلســات حــوار للنّقــاش يف حيثيــات املخّطــط، 
ــا  ــي يروهن ــات الت ــم االقراح ــم لتقدي ــًا إقناعه وأيض
مناســبة، وتوعيتهــم لتحّمــل املســؤولية اجلامعيــة التــي 
ــاركة  ــدام املش ــباب انع ــة أس ــة. وملعرف ــا املدين تتطّلبه
بمنظــور الفاعلــني، كانــت اآلراء والجابــات املقّدمــة 
ــح  ــت مصال ــد أرجع ــل، فق ــب كل فاع ــة حس متباين
الّتعمــري املرشفــة عــى الّدراســة، ســبب انعــدام 
تطبيقــي  نــص  لعــدم وجــود  الّســكان  مشــاركة 
الداري  الطــار  حيــّدد  املدينــة؛  لقانــون  واضــح 
لتفعيــل املشــاركة الّســكانية. بينــام أرجعــت مصالــح 
ــكانية  ــاركة الّس ــدام املش ــبب انع ــة س ــري بالبلدي الّتعم
لنقــص العــالم والشــهار املحــّي وانعــدام محــالت 
ــام  ــم امله ــم أن حلج ــب رأهي ــكان، وحس ــة الّس توعي
ــني  ــغال املنتخب ــة وانش ــح البلدي ــى مصال ــاة ع امللق
بقضايــا بســيطة تتعّلــق باحليــاة اليوميــة للّســكان 
تأثــريًا يف فشــل املشــاركة الّســكانية. بينــام أّكــد بعــض 
املنتخبــني )4 أعضــاء( أهنــم يامرســون نفــس دور 

الّســكان يف رفــع االنشــغاالت، وأن مهّمــة الّتخطيــط 
احلــرضي مــن اختصــاص اخلــراء واملصالــح الّتقنيــة.

ــراء  ــم إج ــد ت ــكان، فق ــب الّس ــن جان ــا م أم
اســتبيان مبــارش مــع عينــة مكونــة مــن 150 شــخصًا، 
والّثقافيــة،  االجتامعيــة  الّطبقــات  خمتلــف  مــن 
ــني  ــد ب ــة. وق ــن املدين ــة م ــاء خمتلف ــون يف أنح ويقيم
االســتبيان أن 98% مــن أفــراد العينــة ال يعلمــون 
ــم  ــة، و 2% منه ــط املدين ــص خمّط ــة خت ــود دراس بوج
ــون  ــام تك ــدان - رب ــة يف املي ــًا تقني ــوا فرق ــط الحظ فق
عــى عالقــة بدراســة املخّطــط - بينــام 86% مــن 
ــاركة  ــم للمش ــتعدادهم وقبوهل ــدوا اس ــخاص أب األش
يف إعــداد املخّطــط لــو تــم إعالمهــم بذلــك، وكانــت 
ــع  ــن وض ــم م ــة؛ فمنه ــة لـــ 14% املتبّقي اآلراء خمتلف
ــق  ــة تتواف ــة زمني ــد رزنام ــاركة كتحدي ــًا للمش رشوط
مــع برناجمــه اخلــاص، ومنهــم مــن طــرح تســاؤالت 
اآلراء  تقديــم  وكيفيــات  املشــاركة  نوعيــة  حــول 

واملالحظــات. 

ومــن أجــل تقييــم هــذه النّتائــج التــي أفرزهتــا 
باملوضــوع  الحاطــة  ولغــرض  الّدراســة،  حالــة 
ــارن  ــًا أن نق ــرى، كان لزام ــب أخ ــن جوان ــه م وإثرائ
ــة  ــارب دول ناجح ــع جت ــث، م ــه البح ــل ل ــا توّص م
اختيــار  تــم  الّســكانية. وقــد  املشــاركة  يف جمــال 
ــة،  نمــوذج املخّطــط العــام ملدينــة ســنغافورة للمقارن
بالّرغــم مــن اختــالف الّســياق اجلغــرايف واالجتامعــي 
والّثقــايف بــني البلديــن، بســبب نجــاح هــذه الّتجربــة، 
ــتوى  ــى املس ــارصة ع ــة ومع ــج إجيابي ــا لنتائ وحتقيقه
امليــداين، وكان هلــا انعــكاس واضــح عــى حيــاة 
خمتلــف  يف  املدينــة  داخــل  ورفاهيتهــم  الّســكان 



73 جملة العامرة والتخطيط، م 31 )1(،  الرياض ) 2019م / 1440هـ (

ــارب  ــن الّتج ــّد م ــم ُتع ــن ث ــة. وم ــا احلرضي جماالهت
ــا،  ــتفادة منه ــا واالس ــاس عليه ــن القي ــي يستحس الت
ــع  ــي م ــد تلتق ــة. وق ــل املطّبق ــة العم ــة منهجي خاّص
مــن  للخــروج  الّزمنــي  البعــد  يف  فقــط  اجلزائــر 

ــنة 1991.  ــق لس ــزي املواف ــط املرك الّتخطي

9. املشاركة الّسكانية يف إعداد املخّطط العام ملدينة 
سنغافورة

ــية،  ــة الّسياس ــي العاصم ــنغافورة ه ــة س مدين
ســنغافورة،  جلمهوريــة  والوطنيــة  واالقتصاديــة، 
وتتميــز بموقعهــا االســراتيجي بالنّســبة جلزيــرة 
ســنغافورة؛ إذ تقــع يف املضيــق بــني بحــر الّصــني 
ــني  ــكاهنا 5 مالي ــدد س ــوق ع ــدي، ويف ــط اهلن واملحي
نســمة. وتعــّد واحــدة مــن أهــم أربعــة مراكــز ماليــة 
عــى مســتوى العــال، »تعتــر مدينــة ســنغافورة 
ــدة  ــت معتم ــرية، بقي ــة كب ــرّضة إىل درج ــة متح مدين
ــن  ــدأ »م ــد مب ــذي يعتم ــدي ال ــط التقلي ــى الّتخطي ع
ــّد  ــث ُتع ــام 1991. حي ــى ع ــدة« حت ــة إىل القاع القم
ــة  ــة )هيئ ــلطة الّتخطيطي ــالل الّس ــن خ ــات م املخّطط
ــن  ــط م ــكانية فق ــاركة الّس ــر املش ــط( وتظه الّتخطي
خــالل اعراضــات املواطنــني عــى املخّططــات« 
)ماهــر وآخــرون، 2004(. ويظهــر مــن خــالل 
سياســة الّتخطيــط العمــراين يف مدينــة ســنغافورة 
أن هنــاك مهّمتــني فقــط يف العمليــة الّتخطيطيــة: 
ــق  ــة تتعّل ــة، والّثاني ــة احلكوم ــل يف مهّم األوىل تتمث
 »private land developer« اخلــاص  املطــّور  بعمــل 
عــى حســاب مشــاركة الّســكان. املنهجيــة التــي 
ــة  ــام ملدين ــط الع ــداد املخّط ــة يف إع ــلكتها احلكوم س

ســنغافورة تعتــر مــن النّــامذج الّرائــدة يف العــال، 
ــي تعــّر مــن خالهلــا الّســلطات عــن رغبتهــا يف  والت
بلــوغ الّتنميــة العمرانيــة املســتدامة وحتقيــق حاجيــات 
الّســكان األساســية واملعــارصة يف الوقــت نفســه، 
كــام تعــّر هــذه الّتجربــة عــن توفــر الوعــي املطلــوب 
ــداد  ــاركة يف إع ــام باملش ــكان يف القي ــرف الّس ــن ط م
خمّطــط مدينتهــم، بالضافــة إىل توفــر االنســجام بــني 
خمتلــف الفاعلــني يف املدينــة ومشــاركتهم بطريقــة 
توافقيــة يف أخــذ القــرارات. وقــد تضّمنــت منهجيــة 
ــة  ــي اتبعتهــا الّســلطات بمدين املشــاركة الّســكانية الت
ســنغافورة، أوالً: العــالن عــن املشــاركة حيــث 
تضمــن »نحــن نحتــاج لكــم لتلعبــوا دوركــم ونرجــو 
ــكار مــن  ــع أف ــم ووض ــم وآرائك أن تشــاركونا برؤاك
شــأهنا أن تســاعد يف وضــع اخلطــط، معتمديــن عــى 
ــًا«.  ــتقباًل مع ــط مس ــّور اخلط ــدد ونط ــم لنح خلفياتك
ــداد  ــة إع ــة يف عملي ــراف الفاعل ــد األط ــًا: حتدي وثاني
املخّطــط العــام وهــم: الّســلطة احلكوميــة مثلــة هبيئــة 
الّتخطيــط بالرّشاكــة مــع جمموعــة مــن املنّظــامت 
ــيق  ــة بالّتنس ــة العامل ــارية واخلاّص ــات االستش واهليئ
مــع اهليئــة والّســكان أفــرادًا كانــوا أو جمموعــات 
إعــداد  يف  الّســكان  مشــاركة  وختتلــف  منّظمــة. 
املخّطــط حســب مراحــل إعــداده فهــي مــن مســتوى 
االستشــارة باملرحلــة األوىل املتضّمنــة مجــع املعلومات 
ــك  ــى ذل ــرار، ويتج ــع الق ــة صن ــات إىل درج والبيان
عــر وســيط يتــم اختيــاره مــن طــرف هيئــة الّتخطيط، 
األســاتذة  مــن  جمموعــة  الوســيط  هــذا  ويضــم 
ــة  ــامت املهني ــني واملنظ ــراء واملهندس ــني واخل اجلامعي
والّســكانية والــوكالء العقاريــني، وخمتلــف الفاعلــني 
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غــري احلكوميــني يف جمــال البيئــة والعمــران واملحافظــة 
عــى الــّراث. ومتنــح هلــذا الوســيط صالحيــات 
حــول  الّتخطيــط  هيئــة  مــع  للّتفــاوض  واســعة 
القــرار النّهائــي لعمليــة الّتخطيــط بــام يشــمل النّظــر 
ــات  ــة املخّطط ــة ومراجع ــة للّتهيئ ــارات املتاح يف اخلي
الّتفصيليــة تبعــًا للنّتائــج املتوّصــل هلــا بعــد الّتشــاور 
وتتلّخــص   .)EMILY, 2005( الّســكان  ومشــاركة 

ــل  ــة بفض ــط املدين ــداد خمّط ــكانية يف إع ــاركة الّس املش
اعتــامد املقاربــة الّتشــاركية، التــي جتمــع الّســكان 
والقطــاع العــام والقطــاع اخلــاص مــن أجــل توظيــف 
ــط  ــع خمّط ــرة لوض ــوارد املتوف ــخري امل ــكار، وتس األف
ــايل  ــدول الّت ــني اجل ــع. ويب ــاركة اجلمي ــة بمش املدين
ــات  ــط، وكيفي ــة املخّط ــا دراس ــر هب ــي مت ــل الت املراح

ــا.     ــكانية فيه ــاركة الّس املش

املعلومات١املرحلة الّر٢املرحة: مجع الوضع وتقديم: حتليل اهن
االقرتاحات

املخّط٣املرحلة النّ: وضع هائيةطات

املرحلة هذه التالية:شملت اخلطوات
ضمت٨. تشكيل١ فرعية هيئات

بجمع كلفت خمتلفة حكومية مؤسسات
املعلومات

خالل:٢ من السكان . استشارة
يف- جمموعتان شكلت حيث الوسيط

وتوزيع واالستعامالت اهلوية جمايل
ومستقبلاألرايض احتياجات لتدرس

ولتعطي املخططًاأفكاراملدينة لتشكيل
.التصوري

منتأ- السكان متكن قنوات إعطاءمني
أكثر،وتعليقاهتمأفكارهم مجع تم وقد

بريدية٢٠٠من رسائل عرب .فكرة

املرحلة هذه :اليةالّتاخلطواتشملت

توصياتإطالق. ١ ملناقشة عام منتدى
خربة"الوسيط"ومقرتحات عىل بناًء

الوسيط تشكل التي كاألساتذةاملجموعات
واخلرباء خاللاجلامعيني السكانومن قدمه ما

ومالحظاتآمن اللقاءات.أثناءراء
عموم٢ عىل العام املخطط مسودة . عرض

استعرضه وقد منألف٥٠السكان شخص
معارض عدة ثالثإىلاإلضافةبخالل تشكيل

من مؤلفة دراسية .شخصًا٥٤جمموعات

لتبادل١١عقد- حوار السكاناآلراءجلسة مع
اإل٤٥٠٠عرض- للتغذية التينموذج رجاعية

السكان فيها وعرض واقرتحواأفكارهمسبق
.حلوالً

التطويرإجراء. ٣ وزير برئاسة مفتوحعام حوار
واملناقشة.اآلراءإلبداءالوطني

ييل: ما املرحلة هذه تضمنت
التصوريالنهائي١ املخطط . إعداد

)Final Concept Plan(األخذحيثتم
كل االعتبار بمشاركةاألفكاربعني والتعليقات

كام٥٠٠٠قرابة موزعني املدينة من شخص
كل-ييل: تضم الوسيط تشكالن جمموعتان

.ًاشخص٣٠واحدة

العام.٤٠٠- االجتامع حرضوا شخص
املفتوح.٣٠٠- احلوار حرضوا شخص
لالستبيان.٣٠٠- استجابوا شخص
مسودة٢٠٠٠- معرض حرضوا شخص

العام. املخطط
املوقع٢٠٠٠- هليئةاإللكرتوينشخصزاروا

.التخطيط

رؤية٢ املخططواسرتاتيجية. إطالق
تفصيليةإىلالتصوريحيثترمجت خمططات

مرتية الرئييسبارا العام املخطط خالل من
)Master Plan(

جدول رقم 3: مراحل إعداد املخّطط العام ملدينة سنغافورة واخلطوات التي متت فيها مشاركة الّسكان

املصدر: معاجلة الباحث باالعتامد عىل: د. ماهر، لفاح وآخرون: نحو تعزيز مشاركة أصحاب املصلحة يف العملية الّتخطيطية     

      العمرانية )حالة دراسية: جتربة مدينة سنغافورة(، جملة جامعة ترشين للبحوث والدراسات العلمية، املجلد 36، العدد )5(، 
.2014
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كخالصــة هلــذه الّتجربــة، التــي جّســدت 
املخّطــط  وضــع  يف  الّســكانية  املشــاركة  مقاربــة 
العــام للمدينــة، يّتضــح اختــالف املنهجيــة التــي 
تقــود املــرشوع بــدءًا باملرحلــة األوىل املتعّلقــة بجمــع 
ــط  ــة الّتخطي ــا هيئ ــدت فيه ــي اعتم ــات، والت املعلوم
ــات  ــم جمموع ــة يض ــيط يف العملي ــام وس ــى إقح ع
ــّيء  ــامت، ال ــني واملنّظ ــراء واملهني ــن اخل ــّددة م متع
اقراحاهتــم  صياغــة  يف  الّســكان  ســاعد  الــذي 
لعــداد  األخــرى  باملراحــل  مــرورًا  وآرائهــم. 
املخّطــط التــي شــملت جمموعــة مــن اخلطــوات 
تضّمنــت مشــاركة الّســكان بتوفــري جلســات احلــوار 
وإقامــة املعــارض واملنتديــات العاّمــة واالســتبيانات، 
ــط  ــورة املخّط ــى بل ــاب ع ــس بالجي ــا انعك ــو م وه
خضــع  والــذي  للمدينــة،  والنّهائــي  الّتصــوري 
ملشــاركة قرابــة 5000 شــخص. وباملقارنــة مــع 
نمــوذج اجلزائــر فقــد شــّكلت األفــكار الــواردة 
بتجربــة إعــداد خمّطــط مدينــة ســنغافورة فارقــًا كبــريًا 
ــق بـــ: ــا يتعّل ــيام م ــاركة، وال س ــل املش ــاًم لتفعي ومه

ــري  ● ــامت غ ــراء ومنّظ ــم خ ــرق تض ــكيل ف تش
واســعة جلمــع  حكوميــة، ومنحهــم صالحيــات 
املعلومــات والقيــام باحلــوار مــع الّســكان أثنــاء 
تنفيــذ املرحلــة األوىل مــن املخطــط، وهــو مــا ل يتــح 
ــا الدارة  ــرت فيه ــي احتك ــة، الت ــة اجلزائري يف الّتجرب

ــور. ــام األم زم

إطــالق منتديــات عامــة وجلســات حــوار  ●
ــة، عكــس  ــة الّثاني مفتوحــة ومعــارض خــالل املرحل
ــد يف  ــي تعق ــكان الت ــان وامل ــددة الّزم ــات حم االجتامع

ــات(.  ــر )3 اجتامع ــوذج اجلزائ نم

تضمــن  ● أن  اســتطاعت  املّتبعــة  املنهجيــة 
مشــاركة 5000 ســاكن قبــل وضــع اخلطــوط النّهائية 
للمخّطــط. بينــام ل يشــارك أي ســاكن يف الّتجربــة 

اجلزائريــة.

10. اخلالصة والّتوصيات:

ــل البحــث ملجموعــة مــن النّتائــج، أمّهها:  توصَّ
النّقــص امللحــوظ للمشــاركة الّســكانية يف الّتخطيــط 
احلــرضي عــى اجلانــب الّترشيعــي اجلزائــري. حيث ل 
تصنّــف املشــاركة بحالــة الّدراســة يف املســتوى الــذي 
ــع  ــارك م ــة وتتش ــلطات العمومي ــه الّس ــم في تتقاس
ــة،  ــاالت العمراني ــيري املج ــط وتس ــكان، يف ختطي الّس
ــم  ــة. ورغ ــة املحلي ــة للّتنمي ــج إجيابي ــن نتائ ــام يضم ب
ثــري   2006 ســنة  الّصــادر  املدينــة  قانــون  أن 
ــم  ــرار احلك ــى غ ــة ع ــات احلديث ــم والّتوجه باملفاهي
ــتدامة،  ــة املس ــاركي والّتنمي ــط الّتش ــد والّتخطي الّراش
ــود  ــدم وج ــتكي ع ــدان يش ــى املي ــل ع إال أن الفاع
ــة هلــذا القانــون، وهــو مــا أعــاق  النّصــوص الّتطبيقي
ــر ســلبًا عــى  كثــريًا موضــوع املشــاركة الّســكانية وأّث
ــة. وقــد بــني البحــث فــوارق  ــة احلرضي مســار الّتنمي
ــًا يف  ــًا واضح ــق، وتباين ــع والّتطبي ــني الّترشي ــرية ب كب
ــاركة  ــدام املش ــّى يف انع ــدان، جت ــى املي ــات ع املامرس
الّســكانية يف إعــداد املخّطــط الّتوجيهــي؛ وهــو األمــر 
الــذي يكــّرس األحاديــة يف الّتســيري واالنفــراد يف 
ــدأ الّتشــاور والّتنســيق  ــاىف مــع مب أخــذ القــرار، ويتن
ــج  ــذه النّتائ ــة، ه ــة املدين ــه سياس ــت علي ــذي ُبني ال
تؤّثــر ســلبًا عــى عمليــة الّتخطيــط احلــرضي وتعرقــل 
ــة  ــلطات العمومي ــعى الّس ــي تس ــة، الت ــار الّتنمي مس
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مــن خالهلــا لتحقيــق الّرقــي واالزدهــار. وبنــاء عليــه 
ــكل  ــات يف ش ــن الّتوصي ــة م ــث جمموع ــّدم البح يق

ــايل: ــارص كالت عن

جيــب تكييــف النّصــوص القانونيــة بــام يدّعــم  ●
تفعيــل اآلليــات الرّضوريــة ملشــاركة الّســكان يف 

ــيريها. ــة وتس ــط املدين ختطي

الّتخــي عــن املقاربــات املركزيــة يف صنــع  ●
ــواء  ــي، س ــأن املح ــة بالّش ــيام املرتبط ــرار وال س الق
كانــت ختــص مشــاريع تنمويــة أو دراســات عمرانيــة، 
القاعــدة  مــن  للّتخطيــط  املجــال  ُيفســح  حيــث 
إىل القمــة، كــام جيــب تدعيــم اجلامعــات املحليــة 
بالمكانــات املاديــة والبرشيــة، وأيضــًا بالّصالحيــات 
التــي مــن خالهلــا تســتطيع البلديــات إرشاك الّســكان 

ــؤوهنم. ــيري ش يف تس

عــن  ● للّســكان  اجلــواري  العمــل  تنشــيط 
طريــق هيكلتهــم يف مجعيــات حمليــة، وتنظيــم محــالت 
كافــة  وتوعيــة  إعــالم  هدفهــا  يكــون  حتسيســية 
الّطبقــات االجتامعيــة بامهيــة املشــاركة الّســكانية 
ــة  ــة كآلي وفائدهتــا، والعمــل عــى اســتعامل املعلوماتي

لتفعيــل املشــاركة.

ــاريع  ● ــاب املش ــزم أصح ــتحداث رشوط تل اس
بعــدم املصادقــة عــى الّدراســات العمرانيــة ذات 
الفعليــة  املشــاركة  ضــامن  دون  الّتنمــوي  البعــد 

للّســكان.
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حالّرش الّتسمية
الّرت كامل يشمل أعىلخمّطط ويمثل ووطني، اسرتاتيجي بعد ذو الوطني، اب

الّت باجلزائر. مستويات املجايل خطيط اإلقليم لتهيئة الوطني املخّطط

خمّط املخّطهو لتوجيهات تنفيذي اجلزائرط وتضم الوطني، من٠٩ط جهات
. الّتخطيط اإلقليماملخّط لتهيئة اجلهوي ط

و أكثر أو بلدية تراب يشمل ولخمّطط املجايل للّتخطيط أداة احلرضي.لّتهو سيري الّت للّتاملخّطط والّتوجيهي عمريهيئة
يمّث وهو املدينة، داخل العمرانية القطاعات خيص عميل مستوياتخمّطط اصغر ل

باجلزائر.  واملجايل احلرضي الّتخطيط األرايض خمّططشغل

برنامج عن الّدتنمويعبارة املحليةمتنحه املشاريع بعض تنفيذ لغرض للبلديات ولة
الّط واخلدمي. ذات العمومي ابع للّت البلدي نميةاملخّطط

قسنطين بمدينة مقره يوجد العمرانية للّدراسات عمومي ة. مكتب بقسنطينة العمراين الّدراساتواالنجاز مكتب
مكّل عمومية الواليات.مؤّسسة بعض يف العمومي الّسكن بانجاز فة الّس ترقية العائيلمؤّسسة كن

مكّل الّسكن لوزارة تابع العمومي.ديوان الّسكن بانجاز ف العقاري والّتسيري الّرتقية ديوان

جدول رقم 4: يتضمن رشح املفردات املستعملة يف البحث
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Abstract. The study examines the subject of population participation in urban planning in Algeria, as a 
concept referred to in the city law issued in 2006, where the management of the bridges accompanied the 
participation of the population. On another occasion, in the municipal law issued in 2011, the configuration 
options and economic and social development were linked with the participation of the population. The aim 
of the research is to answer the questions related to activating the mechanisms of population participation in 
urban development and to identify the approaches to involve the population in the preparation of urbanism 
tools. In the first stage, research addressed popular participation in its theoretical context. In addition to 
the urban planning in Algeria, explaining the basic principles of the city›s policy and its relation to popular 
participation, this approach enabled the researcher to form a knowledge�balance that was adopted as a ref�
erence for measuring the study model. In the second stage, the research was based on an approach based on 
fieldwork and survey with the city’s actors, and its grades in the study of the revision of the master plan of 
the commune of Bir el Ater. The conclusion of the research is the weakness of the popular participation at the 
legislative level, and its near�total absence at the executive level due to lack of material and human resources 
of the actors, and the lack of clear implementation texts to activate the mechanisms of participation. In light 
of these findings, the study made recommendations on the need to give local authorities the necessary pow�
ers and means to ensure the popular participation in development and urban planning.

Key words: Popular participation, master plan, actors, urban planning, Bir el Ater.


