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صاحب
التعليق
رشيد

عادل

التعليق
يقترح إضافة مجا النق ضمن المجاالت التي يجب على الهياك
باستشارات عمومية و خاصة النق البري بمختلف أصنافه.

الردود
العمومية (وزارة النق ) القيام سيتم أخذ هذا المقترح بعين االعتبار نظرا ألن طاا
حيوي وستضاف عبارة" تنظيم طاا النق "

من الفص  8إلى الفص 11
1من الفص  8إلى الفص  11والفص  : 20المنسق المذكور سيكون حاليا إما مكلف بمأمورية أوملحق بالديوان يأتي به أحد الوزراء من أصدطائه أو من حزبه و يكون إنتدابا مباشرا و ال يخضع
للمناظرات و الشفافية في حين أن الهيك المعني (االدارة العامة أو المؤسسة المعنية باالستشارة) هي من
ستقوم فعليا بها .هذا المنسق سيكون عبئا على الهيك المعني باالستشارة و سيعتمد نتائجها و مخرجاتها و
ينسبها له في حين أن الهيك المعني هو من يعرف أغلب المتداخلين معه في القاا و له خبرة في
التعام معهم .و أحيانا يخرج من الوزارة مع وزيره و يأتي شخص آخر و يعيد دراسة الملفات من جديد
و طد يأتي باريقة جديدة مما يعا المسار .فاألفض أن تتولى الوزارة المكلفة بالتنسيق مع المجتمع
المدني إنجاز هذه المهمة خصوصا في االستشارات التي تتالب نفقات و هي طليلة بحيث ال يجب إرهاق
القااعات بمهمات غير أساسية لابيعة عملها مما يجع نقص الخبرة و الوالءات و المحسوبية في تنفيذ
هذه االستشارات .لذا ،القيام بانتدابات لتدعيم هذه الهياك أفض من تعيين منسقين بدون نجاعة أو إستبدا
هذا المنسق بهيك يكون منظما بإدارات فرعية و مصالح .كما أنه ينصح باعتماد االنترنات على شاكلة
هذا الموطع في ك االستشارات مع ضرورة أن يدعّم الهيك االستشارة المباشرة (إطامات و تنق و ندوات
و نز ) بتقرير معل توافق عليه الوزارة المكلفة بالتنسيق مع المجتمع المدني لتفادي مصاريفا نحن في
غنى عنها.

النق

طاا

-1
-

-

-

لم يقع التنصيص صلب الفص  8من مشرو األمر على
الخاة الوظيفية ب تم التنصيص على الرتبة حيث تم اطتراح
ان يكون المنسق من داخل الهيكل اإلداري المعني بتنظيم
االستشارة العمومية ومن الصنف الفرعي أ ،1وإن تعذر من
الصنف الفرعي أ. 2
ال يمكن ان تضالع وزارة العالطة مع الهيئات الدستورية و
المجتمع المدني وحقوق االنسان بمهمة التنسيق بإعتبار ان ك
وزارة ستتولى اإلشراف على تنظيم اإلستشارات التي تعود
لها بالنظر.
تم التنصيص صلب مشرو االمر على الشكلين المباشر و
االلكتروني صلب الفص  10من مشرو االمر المذكور
كما تمت اإلشارة صلب الفصو  14و  15و 19على
التقارير التالية :تقرير مفص (الفص  ،)14تقرير
تأليفي(الفص  ،)15تقرري تقييمي(الفص  ،)19تقرير تأليفي

ضرورة أن تنصح الدولة جميع المتدخلين في القااعات المعنية أن يساهموا في هذه
2االستشارات بإعالن ذلك للعموم لكي ال تبقى جمعيات أو نقابات أو خبراء غير مشاركة وبالتالي تالب
منهم آراءهم الكتابية لكي ال ينقلبوا من بعد تقنين أو تنفيذ مواضيع هذه االستشارات.
نالحظ بائا كبيرا في إرساء مشاريع القوانين و غيرها من التراتيب و االفض أن يسر
-3
المجلس النيابي أو الحكومة في المصادطة عليها خصوصا إذا شارك في هذه االستشارات .بلغة أخرى ال
يجب أن تكون هذه االستشارات مضيعة للوطت.

طااعي وتقرير تأليفي جامع للتقارير القااعية (الفص ،)21
 -2تم تعريف األاراف المعنية صلب الفص  5وهي تشم
الجمعيات والنقابات والخبراء.
 -3يخضع عرض مشاريع النصوص القانونية والترتيبية الى برمجة
العم الحكومي.

التوائة :إضافة إشارة إلى القانون المحدث لوزارة العالطة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني و سيتم أخذ هذا المقترح بعين االعتبار وإضافته على مستوى اإلاالعات.
حقوق اإلنسان.
سامي بوقشة

الفص األو  :إضافة ماة أولى " :تكريس حق ك مواانة و مواان في المشاركة في الشأن العام و تم التنصيص على هذه المالحظة صلب الماة  2من الفص األو .
صنع القرار".
الفص  : 4إضافة "في الشأن العام و مسار صنع القرار" بعد "مشاركة المواانين و المجتمع المدني" و يعتبر المواانون والمواانات ارف فاع وطوة اطتراح في التأثير على
تعدي "أولوياته حو " لتصبح أولويات" و حذف " و ذلك بهدف التأثير على اتخاذ القرار" .و بذلك يصبح مسار اتخاذ القرار ولذلك فإن التعريف الذي تم تقديمه صلب مشرو االمر
الفص  4كما يلي " :االستشارة العمومية هي آلية من آليات الديمقرااية التشاركية تكرس مشاركة ال يتعارض مع مقترحكم.
المواانات و المواانين و المجتمع المدني في الشأن العام و مسار صنع القرار من خال اإلدالء بآرائهم
و التعبير عن انتظاراتهم و احتياجاتهم طصد تحديد أولويات السياسات و البرامج و القرارات العمومية".

سامي بوقشة

الفص  : 5يجب استثناء االستشارات عبر سبر اآلراء مباشرة أو بالوسائ اإللكترونية و المنتديات على تمت االشارة صلب الفص  10من مشرو االمر على ان شك االستشارة
االنترنت" (على معنى الفص  10من القانون) من هذا الفص الخامس حتى يتاح لمن ليس له "ارتباا مرتبا ارتباا وثيق بعدد االفراد او المجموعات الذين سيتأثرون بصفة
جدي" أو "طدرة على التأثير على الموضو " امكانية المشاركة .لذلك يقترح إضافة الجملة التالية طب مباشرة بنتائج السياسة او البرنامج او القرار العمومي.
الجملة األخيرة من الفص " :و بالنسبة للمحاورات و اللقاءات المباشرة مع األاراف المتدخلة و لفرق
العم و مجموعات البحث و التفكير الوارد ذكرها في الفص  10أدناه ،يحدد الهيك اإلداري المعني هذه
األاراف "....
الفص  : 6حذف الجملة "من شأنه أن يكون له تأثير مباشر على المصالح الحيوية لألاراف المشار إليها إستئناسا بالتجارب الدولية في مجا تنظيم االستشارات العمومية  ،تم إعتماد
بالفص  5من هذا األمر الحكومي" ألن ذلك يعاي الهيك العمومي سلاة تقدير مدى تأثير السياسات و معيار " التأثير المباشر على المصالح الحيوية لألاراف" كمعيار اساسي
البرامج و مدى مباشرة ذلك التأثير ،و يحرم باطي المواانين من التعبير عن آراءهم بخصوص السياسات لتحديد المجاالت .
و البرامج التي تعنيهم دون أن تؤثر عليهم مباشرة .إضافة طااعي الااطة و النق إلى طائمة القااعات.

الفص  : 16إضافة التقرير المفص طب التقرير التأليفي بحيث تصبح بداية الفص كما يلي " :ينشر سيتم أخذ هذا المقترح بعين االعتبار.
التقرير المفص و التقرير التأليفي على موطع الواب"....
الفص  - : 3إضافة "عدم التمييز " في آخر الفص .
 ثم إضافة فقرة جديدة في الفص ذاته أو فص جديد " :يحق لك مشاركة أو مشارك فياالستشارات العمومية الب عدم الكشف عن هويته أو استخدام أسماء مستعارة".

 تم التنصيص على مبدأ المساواة والتي يقصد بها عدم التمييز. لم تكن المشاركة في االستشارة العمومية مشرواة بالكشفعن هوية الشخص وبالتالي فمن الممكن استعما اسماء
مستعارة.
ليس هنالك أي موجب للتنسيق مع وزارة العالطة مع الهيئات الدستورية و
المجتمع المدني وحقوق االنسان باعتبار ان موضو االستشارة العمومية
هو مرجع نظر الهيك العمومي او الوزارة المعنية.

الفص  : 14إضافة ماة جديدة تحت عنوان " المعايات الكيفية " :
 -تعليق الهيك العمومي على مختلف هذه المقترحات".

تمت االشارة الى ذلك ضمن الفص  15من مشرو االمر.

الفص  : 9إضافة إشارة إلى التنسيق مع وزارة العالطة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني في بداية
الفص  9و ذلك على النحو التالي  " :يضع الهيك العمومي بالتنسيق وزارة العالطة مع الهيئات
الدستورية و المجتمع المدني و حقوق االنسان مخاا االستشارة العمومية و يكون بمثابة خاراة
اريق"....

إضافة فص  19مكرر  :الفص  19مكرر " :تعم الهياك العمومية على تحفيز المشاركة الواسعة في تمت االشارة الى وسائ االعالم ضمن الفص
االستشارات العمومية من خال الترويج لها في وسائ اإلعالم الوانية و المحلية و إسناد جوائز مادية أو االمر"...وعند االطتضاء باي وسيلة أخرى"
معنوية للمشاركات المتميزة في ك استشارة".
الفص الثامن  :إضافة ماة جديدة:
 -تسهي مشاركة األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة في االستشارة.

 11من مشرو

يحدد الهيك العمومية المعني الشك او االشكا المناسبة لالستشارة (انظر
الفص )10بما يضمن مشاركة االشخاص ذوي االحتياجات الخاصة.

الفص  4و الفص  :6في نهاية الفص الرابع و السادس ،إضافة "مشاريع القوانين" إلى مواضيع تأخذ السياسات والبرامج والقرارات العمومية شك
وترتيبية.
االستشارات.

نصوص طانونية

الفص  3مكرر :إضافة فص جديد ( 3مكرر) كما يلي " :تمتنع الدولة عن و تضمن عدم مضايقة أو لم يتم التنصيص على أي نو من العقوبات المسلاة على المشاركين.
تتبع أو معاطبة أو االعتداء على المشاركين في االستشارات بسبب المشاركة في هذه األخيرة أو اإلدالء
بآرائهم".
الفص  4مكرر :إضافة فص جديد (الفص  4مكرر) على النحو التالي " :يمكن إاالق استشارات أنظر الفص  19من مشرو األمر
عمومية أيضا حو مدى تنفيذ البرامج أو السياسات الجاري تنفيذها أو المتنهية و مدى نجاعتها،
كما يمكن إاالق استشارات عمومية حو مشاك أو طضايا أو تحديات معينة طصد وضع تصورات حلو
لها".

سامي بوقشة

الفص  5مكرر :إضافة فص جديد (الفص  5مكرر) " :عند مشاركتها في االستشارات العمومية ،تلتزم لم يقع التنصيص صلب هذا االمر على كشف الهوية اال ان ذلك ال يتعارض
المنظمات المهنية و التعاونيات و المنظمات األخرى (اللوبيات) بكام الشفافية حو انتماءاتها و والءاتها مع مقتضيات مشرو االمر.
االطتصادية أو المالية أو الفكرية و مدى عالطتها بالمسائ موضو االستشارة".

