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تذكير

الجماعات المحلية



الجماعات المحلٌة 

السلطة المركزٌة

الالمركزٌةالالمحورٌة

الجهة البلدٌة

الوالٌة

المعتمدٌة

العمادة

اإلللٌم

االمتداد الترابً 
للدولة المركزٌة

االمتداد الترابً 
للدولة الالمركزٌة

إدارات 
 جهوٌة

تمثٌلٌات 
محلٌة 
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 :الالمحورٌة وخٌار الدولة بناء

 المسإولٌات تتشتت ال لكً" : 1959 لدستور العام التمرٌر *

 لحرٌة أصلً ضمان الموٌة التنفٌذٌة فالسلطة النفوذ، ٌتوزع وال

 منٌع وسد واألمن للنظام أٌضا وضمان ...والجماعات األفراد

 التؤسٌسً المومً المجلس مداوالت")فوضى كل ضد

 رئٌس فً تجسدت"  التنفٌذٌة السلطة أن مإكدا (471ص

 " الجمهورٌة

(1956 جوان 21 أمر) الالمحورٌة هٌمنة *  
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تعرٌف الجماعة المحلٌة 

االستمالل المالًالشخصٌة المانونٌة

األهلٌة  المانونٌة

أي
اإللزام وااللتزام

من مجلة الجماعات المحلٌة 2الفصل 

مٌزانٌة مستملة 

عن 

مٌزانٌة الدولة
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تعرٌف الجماعة المحلٌة 

تدار الجماعة المحلٌة
عن طرٌك 

إدارةمجلس

  ٌاكلٌاكلممارنة بالهممارنة باله  جماعات المحلٌةجماعات المحلٌةممٌزات الممٌزات الالتركٌبة المزدوجة تعتبر من أهم  ذهه
.األخرىاألخرى  اإلدارٌةاإلدارٌة 8Guidara Ahmed Expert en genre 



الجماعة المحلٌة 

اإلدارةالمجلس

ٌتخذ 
المرارات

تدٌر المرفك 

العام وتنفذ 

لرارات 
المجلس
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.

مهام  الجماعة المحلٌة 

مهام 
الجماعة 
المحلٌة

إدارة 
شؤونها

ادارة 
شؤون 
المدٌنة

التنمٌة
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.

مهام  الجماعة المحلٌة 

اختصاص أفمًاختصاص أفمً

صالحٌات الجماعة المحلٌة اوسع بكثٌر من صالحٌات الوزارات 

أخرىاجتماعً رٌاضً شبابً ثمافً التصادي

تصرف واستثمارتصرف واستثمار

عموديعمودي: : الوزارات لها اختصاص لطاعً الوزارات لها اختصاص لطاعً   
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18انفظم 

تتمتع البلدٌة باالختصاص المبدئً العام لممارسة الصالحٌات •

المتعلّمة بالشإون المحلٌة وتمارس الصالحٌات التً ٌسندها 

لها المانون سواء بمفردها أو باالشتران مع السلطة المركزٌة 

.أو بالتعاون مع الجماعات المحلٌة األخرى
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التخطيط البلدي



يب انفشق ثٍٛ انًششٔع ٔانؼًهٛبد انٕٛيٛخ؟

العملٌات الٌومٌة   المشارٌع
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الخصائص

 ذات بداٌة ونهاٌة  -مإلتة  

 مادي او غٌر مادي 

 ال تمثل جزءاً من العملٌات الٌومٌة

الخصائص 

 شطة مستمرة ان

 خدمات متكررة أو متشابهة 

 األعمال المعتادة

أمثلة

 منظومة اعالمٌة تصمٌم 

  او طرٌك إنشاء مبنى

أمثلة 

 تمدٌم خدمات النظافة 

 تمدٌم وثائك الحالة المدنٌة 

العملٌات الٌومٌةالمشارٌع 

ما الفرق بٌن المشروع والعملٌات الٌومٌة؟
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La page blanche

(rétrospective, 

sommaire, 

benchmarking),

La voiture roulant 

de nuit (volatilité, 

incertitude, 

complexité),

« Notre civilisation est telle une voiture qui roule de plus en plus vite,

sur une route inconnue, de nuit, ses phares doivent porter de plus en

plus loin. »

Gaston Berger

« Le hasard favorise les esprits préparés. »

(Louis Pasteur).

« La fatalité, c’est l’excuse des âmes sans volonté. » 

(Romain Rolland)
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Triangle grec 

(assessment, 

analysis, action)

Anticipation

ActionAppropriation

Collecte

Planification
Tactique

Contraintes

•Economiques

•Sociales

•Environnementales

Résultats

•Vision

•Objectifs

•Matrice

Suivi et évaluation

•Pertinence

•Efficacité

•Efficience
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ٔظٛفخ انزخطٛؾ انجهذ٘ 

 للتدخالت وتنظٌمٌا مرجعٌا إطارا التخطٌط عملٌة تعتبر•
ومكانا زمانا المحددة

 الضرورٌة المالٌة الموارد لتعبئة آلٌة التخطٌط عملٌة تعتبر•
المحلٌة، للتنمٌة

 على مإسسة للتنمٌة مشتركة رإٌة التخطٌط عملٌة تضبط•

 التنموٌة والمإهالت والتحدٌات والمخاطر للفرص تحلٌل
.البلدٌة
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نًبرا انزخطٛؾ يزؼذد انغُٕاد ؟ 

سنوات 5 النٌابة المدة 

سنة أفك عادة تتجاوز واألهداف العمل برامج

واالستثمارٌة المالٌة المدرات من ٌزٌد التخطٌط

 

تؤثٌرها من للتملٌل واستبالها المخاطر تولع

المٌزانٌة عبر سنوٌا تحمٌمها ٌمع األهداف   
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انفزق ثٍُ انزخطُظ وانجزيدخ 
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khaled_GIZ
Tampon



التنمية المحلّية والمخّططات القطاعّيةمخّططات ما هو الفرق بين 



38

اإلطار التشـرٌعـً والترتٌبًاإلطار التشـرٌعـً والترتٌبً

 مرحلة فتح الذي 2014 جانفً دستور من السابع الباب

 الشفافٌة وضمان الالمركزٌة دعم مجال فً جدٌدة

 ضبط فً للمواطن أوسع ومشاركة الرشٌدة والحوكمة

التنموٌة؛ الخٌارات

  سبتمبر 30 فً مؤرخال 2014 لسنة 3505 عدد مراأل

 ومنح المروض إسناد شروط بضبط تعلكالم 2014

 ومساعدة المروض صندوق بواسطة المساعدات

 المحلٌة الجماعات
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 المتعلك 2014 مارس 7 بتارٌخ 4 عدد المنشور

 البرامج إعداد لصد المتبعة والمبادئ باإلجراءات

 للبلدٌات االستثمارٌة

 المتعلك 2015 جوٌلٌة 13 فً المؤرخ المشترن المرار

 المنمح المساعدات لتحوٌل المستوجبة الدنٌا الشروط بضبط

2017 نوفمبر 14 بتارٌخ المشترن بالمرار

اإلطار التشـرٌعـً والترتٌبًاإلطار التشـرٌعـً والترتٌبً
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 المتعلك 2018 دٌسمبر 25 فً المؤرخ المشترن المرار

.المحلٌة الجماعات آداء تمٌٌم مماٌٌس بضبط

اإلطار التشـرٌعـً والترتٌبًاإلطار التشـرٌعـً والترتٌبً
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105انفظم 

 تشاركً لمنهج وفما إعداده ٌتم الذي المحلٌة التنمٌة مخّطط ٌعتبر•

 وتدخالت برنامج لضبط مرجعٌا إطارا الدولة مصالح من وبدعم

 التنموي المجال فً لها التابعة والهٌاكل المحلٌة الجماعات
.الشامل

 المحلٌة الجماعة لدرات المحلٌة التنمٌة مخطط وضع فً ٌراعى•

 فً المتدخلٌن ومختلف الدولة توفره الذي المالً الدعم وحجم
.كان عنوان بؤي التنموي المٌدان

 المٌزات دعم على الدولة من بإسناد المحلٌة التنمٌة مخّطط ٌعمل•

 فً للتسرٌع مٌزات إلكسابها أو محلٌة جماعة لكل التفاضلٌة
.بها االستثمار وحفز تنمٌتها
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106انفظم 

ٌصادق مجلس الجماعة المحلٌة على مخططات التنمٌة المحلٌة 
:وٌؤخذ بعٌن االعتبار 

ممتضٌات التنمٌة المستدامة،•

تحفٌز الشباب لبعث المشارٌع،•

المساواة وتكافإ الفرص بٌن الجنسٌن،•

دعم التشغٌل،•

دعم ذوي اإلعالة،•

مماومة الفمر،•

.التوازن بٌن مناطك الجماعة المحلٌة•
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طُغ انمزار انًسهٍ  

الشفافٌة المشاركة 

النجاعة المساءلة

 الحوكمة
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فً تحدٌد مشروع المدٌنة، التخطٌط له ومتابعة تشرٌن المواطنٌن •
إنجازه

«العٌش معا»مبدأ •

التةةً تسةةّهل عملٌةةة المشةةاركة وتضةةفً األدوات والطةةرق مجموعةةة •
الطابع الرسمً علٌها

فً تحدٌد مشروع المدٌنة، التخطٌط له ومتابعة تشرٌن المواطنٌن •
إنجازه

«العٌش معا»مبدأ •

التةةً تسةةّهل عملٌةةة المشةةاركة وتضةةفً األدوات والطةةرق مجموعةةة •
الطابع الرسمً علٌها

الماهٌّة

فً المرارات البلدٌةالشفافٌة •

بمواطنة نشطة ومسؤولة النهوض •

بٌن المواطنٌن والبلدٌة الحوار •

للدٌممراطٌة المحلٌةالممارسة الٌومٌة •

تنمٌة حضرٌة مستدامةتصرف أفضل من أجل •

لانونٌة اإلجراءات البلدٌة•

فً المرارات البلدٌةالشفافٌة •

بمواطنة نشطة ومسؤولة النهوض •

بٌن المواطنٌن والبلدٌة الحوار •

للدٌممراطٌة المحلٌةالممارسة الٌومٌة •

تنمٌة حضرٌة مستدامةتصرف أفضل من أجل •

لانونٌة اإلجراءات البلدٌة•

الغرض

الماهٌّة والغرض: المشاركة



؟ مكاطب املشازكت
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اهخساط املىاطنين في جحقيق •

ألاهداف املحددة والعمل على 

جحقيقها واملحافظت على 

املكاطب 

جضمن الخدخالث •

والظلم  الادماج

الاجخماعي 

حعخمد الخدخالث •

اث  على ألاولٍى

الحقيقيت 

جخىجه الخدخالث •

هحى الفئاث 

املظتهدفت 

الجدوى 

 

الجودة 

 

الديمومة التملك

مكاطب املشازكت
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كٛف رضٚذ انًشبسكخ يٍ ششػٛخ أطحبة 

انمشاس ػهٗ انظؼٛذ انًحهٙ؟

من خالل تشرٌن كل المواطنٌن بمن فٌهم الذٌن لم ٌنتخبوا •
.الموائم الفائزة فً االنتخابات 
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مستوٌات مشاركة المواطن فً العمل البلدي
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تتخذ الجماعة المحلٌة والمواطنةون 
لرارات مشتركة حول مسائل تتعلك 

بإدارة الشؤون المحلٌة

تمتةةرح الجماعةةات المحلٌةةة الةةدخول 
فةةةً حةةةوار مةةةع المةةةواطنٌن وتأخةةةذ 

اإلعتبارآراءهم بعٌن 

تعلةةم الجماعةةةة المحلٌةةةة المةةةواطنٌن 
بشةةةةأن مسةةةةةائل ومشةةةةةارٌع معٌنةةةةةة 

وتطلب آراءهم فٌها

تةةةةوفر الجماعةةةةة المحلٌةةةةة وتنشةةةةر 
المعلومات المتعلمة بإدارة الشةؤون 

المحلٌة

مستوٌات مشاركة المواطن فً العمل البلدي

المرار المشترن

الــتـــشـــاور

االسـتـشــارة

اإلعــــالم

ـة
ـــ

كـ
ار

ـــ
شـ

ـــ
مـ

ـــ
 ال

ى
ـو

ـــ
ــت

سـ
ـــ

م
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اإلعـالم

االستشارة

التشـاور

المرار المشترن

يسزىَبد يشبركخ انًىاطٍُُ
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صنف المذروع
سبل شراكة

متداكنبنجمعياتقطاع خاصبمدياتالمجمس الجههي وزارات وهياكل وطنية
مداحات خزراء

الطرقات واألرصفة  
اقتشاء أراضي

مركبات ومحالت تجارية
معجات الطرقات والتشهير العسهمي

مكتبة عسهمية
مهقع الهاب والبهابة

مالعب اختراصات
قباضة بلجية
قاعة سيشسا

الذبكة السعلهماتية
مشابت

نادي أطفال
التساثيل والشافهرات

معجات الشظافة
متحف
دراسات

حسامات بلجية
التشهير العسهمي

األجهزة اإلعالمية
حجيقة حيهانات
مركب رياضي
مآوي سيارات
أسهاق الجواب
قرر البلجية

مزسار



صنف المذروع
سبل شراكة

وزارات وهياكل 
وطنية

المجمس 
متداكنبنجمعياتقطاع خاصبمدياتالجههي 

)1(محيط تجخل عقاري 

أسهاق اإلنتاج 
ترريف مياه األمطار

أسهاق الجسلة
تجسيل الطرقات ومجاخل السجن والهاجهات

مدتهدع بلجي
ملعب بلجي

مشتزهات ترفيهية
ملعب حي
تقديسات

مباني مرالح بلجية
التزود بالساء الرالح للذراب

نادي شباب
مدلك صحي
تأثيث الذهارع
دار الجسعيات
قاعة رياضة

مشتزهات
مزيف شباب

أسهاق بلجية يهمية
روضة أطفال



صنف المذروع
سبل شراكة

المجمس وزارات وهياكل وطنية
متداكنبنجمعياتقطاع خاصبمدياتالجههي 

دائرة بلجية
مدرح بلجي

مقابر
مركب رياضي

مشاطق صشاعية وحرفية
مذاريع سكشية
قاعة عروض

مشتزهات ترفيهية
قاعات أفراح ومؤتسرات

تدييج العقارات
تأثيث الذهارع

نظام السعلهمات الجغرافي
مدبح بلجي

تطهير السياه السدتعسلة
دار ثقافة

مدح عقاري 
استذارات

أسهاق أسبهعية
اقتشاء مباني

البرمجيات اإلعالمية
مهقع الهاب والبهابة

فتح الطرقات وتحجيج مشاطق التجهيزات
عالمات مرورية وإشارات االتجاه

مدالخ



أيثهخ نىثبئك رخطُظ َمغ رُفُذهب ثبنًُشاَُخ 

أمثلة عن دور المٌزانٌة 
كأداة برمجة  

األداة التخطٌطٌة   المجال

العمرانٌة  التهٌئة

البٌئً

النمل

البلدي االستثمار
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:رًزٍَ فٍ إطبر يدًىػبد ػًم

أيثهخ نىثبئك رخطُظ َمغ رُفُذهب ثبنًُشاَُخ 

أمثلة عن دور المٌزانٌة  األداة التخطٌطٌة   المجال

ً التنمٌة  اإلعتماداتتوزٌع  أولوٌات ف إستراتٌجٌة تنمٌة المدٌنة  االستشراف

إلى  التناء العمارات التً سٌتم تحوٌلها
طرلات

مثال التهٌئة العمرانٌة  التهٌئة الترابٌة 
والتعمٌر 

ممتنٌات معدات النظافة  المخطط البلدي للتصرف فً النفاٌات البٌئة 

مخطط النمل الحضري  والمآوياالستثمارات فً الطرلات  النمل 

الصٌانة  اعتمادات توزٌع المخطط الثالثً للصٌانة  التصرف 

21Guidara Ahmed Expert en genre 



مخّطط االستثمار البلذي

أحمد لٌدارة خبٌر فً التخطٌط المحلً والمماربات 
التشاركٌة 



أحمد لٌدارة خبٌر فً التخطٌط المحلً والمماربات 
التشاركٌة 


