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الوثيقة األولى
الميثاق الجماعي الجديد 

 78.00 المغير و المتمم بموجبه القانون    17.08القانون    
المتعلق بالميثاق الجماعي        



 
مضامين الميثاق الجماعي الجديد         

: الحكامة المحلية       - أ

:  6المادة ا   -
دورة – ترشيح رأس الالئحة –تغيير النظام االنتخابي للرئيس   : (المضمون  

دورة ثانية للمرتبين بحسب األصوات في الرتبة األولى والثانية –أولى مفتوحة 
الدورة  اشتراط األغلبية المطلقة في الدورة األولى والثانية ،والنسبية في   –

األغلبية المطلقة في الدورة :انتخاب نواب الرئيس بنفس الطريقة القديمة  –الثالثة 
في حالة تعادل األصوات يجب انتخاب –األولى والنسبية في الدورة الثانية  

).المرشح األصغر سنا   
 األغلبية المطلقة تعطي نوعا من  –اتجاه نحو نظام رئاسي اآبر  : الفكرة

.االستقرار للرئيس 
:12و 11المادة -
.حذف مقرر الميزانية  : المضمون  -
 تسهيل مأمورية الرئيس –مشاآل رؤساء المجالس مع مقرر الميزانية  :  الفكرة-

 مسؤولية لجنة الميزانية في   – تحمل الرئيس لمسؤولياته  –وتدعيم سلطاته 
.المراقبة 



:14المادة -

أربعة لجان دائمة للجماعات التي يفوق عدد أعضاء مجالسها      : المضمون  -
 35و 25ثالث لجان دائمة للمجالس ذات عدد األعضاء مابين    - عضوا 35

. عضو 25 لجنتين للجماعات التي يقل عدد أعضائها عن    –عضوا 
 – التنمية البشرية  –تغيير تسميات اللجن بإضافة مصطلحات التخطيط   -

المجلس الجماعي ينتخب رئيسا ونائبا له في آل    –الشؤون االجتماعية  
وجوب إحداث لجنة استشارية تدعى لجنة المساواة       –لجنة ويمكنه إقالتهما 

وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات المجتمع المدني      
لجنة ذات طبيعة استشارية في قضايا المساواة وتكافؤ  (يقترحها الرئيس 

) الفرص ومقاربة النوع االجتماعي 
 يوم قبل تاريخ افتتاح آل دورة لكي يقدم رئيس 21  النص يحدد اجل -

تقرير إلى الرئيس ،إضافة إلى ) آل لجنة حسب تخصصها  (اللجنة أو نائبه  
تقرير سنوي يعرض على المجلس حول األنشطة المتعلقة بالمهام المنوطة      

.بها 
هي تحويل اللجان الدائمة إلى قوة اقتراحيه وفي نفس الوقت   : الفكرة -

.تمارس وظيفة رقابية 
-             



:16المادة - 
، رؤساء الجماعات ورؤساء مجالس المقاطعات ورؤساء مجموعات   المضمون  -

يمكنهم االستفادة  الجماعات الذين يلتزمون بالتفرغ التام لممارسة مهام رئاسة المجلس ،    
 يمكن وضع حد لحالة الوضع رهن –من نظام الوضع رهن االشارة بطلب منهم  

ة او المؤسسة  االشارة في حالة معاينة سلطة الوصاية او االدارة او الجماعة المحلي   
اسة بتفرغ العامة االصلية انقطاعا بدون سبب مشروع للرئيس عن مزاولة مهام الرئ    

.تام 
،آثرة مهام رؤساء المجالس الجماعية وتعقيدها ،اصبح يستلزم ان يكون    الفكرة -

.رؤساء الجماعات متفرغين  
 :34المادة -
  ،تعويضات نقدية ألعضاء المكتب وآاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان    المضمون  -

.الدائمة ونوابهم تعويضات نقدية عن المهام والتمثيل والتنقل    



 
: المكررة  54  والمادة 54المادة    •

امكانية احداث منصب  – ،يتولى الرئيس التعيين في الوظائف العليا المضمون  
المجالس الجماعية التي يبلغ عدد اعضاء     (رئيس ديوان رئيس المجلس الجماعي    

رؤساء المجالس الجماعية التي يبلغ عدد اعضاء مجالسها     -) عضوا 25مجالسها  
. عضوا فما فوق يمكنهم تعيين مكلف بمهمة    43

ون من التنصيص على آون الكاتب العام مساعد للرئيس في مهامه وان تعيينه يك    -
قة وزير بين موظفي الجماعات او االدارات العمومية بقرار من الرئيس بعد مواف  

.الداخلية   
) مهام التسيير االداري  (يتولى الكاتب العام المهام االدارية تحت اشراف الرئيس    -

. اعادة التنظيم والهيكلة  -،تحديث االدارة الجماعية    الفكرة
الجماعات التي يبلغ عدد اعضاء   (رئيس ديوان لمساعدة الرئيس في التدبير   -

. عضو فما فوق  25مجالسها  
 عدد  رئيس ديوان اضافة الى مكلف بمهمة لدى الرئيس في الجماعات التي يبلغ     -

. عضوا 43اعضائها 
جهات  الكاتب العام سيمارس مهامه تحت اشراف الرئيس الذي يقوم بتحديد التو    -

.العامة ،وسيقوم الكاتب العام بالتدبير اليومي لالدارة  
حجمها  انطالق دراسة إلعداد هياآل نموذجية للجماعات المحلية حسب نوعيتها و     -

.وحاجيتها ووضع دليل للمساطر والمناصب داخل الجماعات  
 



 
55المادة 

 ،امكانية تفويض رئيس المجلس الجماعي بعض مهامه الى نوابه بقرار    المضمون  
.شريطة ان ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب   

.التتضمن هذه االمكانية التفويض المتعلق بالتسيير االداري   -
) تفويض االمضاء او تفويض السلطة   (،ان الرئيس له صالحية التفويض  الفكرة 

.لقرار وصالحية تحديد التفويض وإلغائه ،وله آذلك امكانية االحتفاظ بسلطة ا  
الهيكلة االدارية يشرف عليها   (ليست  عالقة هناك بين التفويض والهيكلة االدارية   -

).الكاتب العام  
69المادة 

مادات    ، يمكن للمجلس الجماعي فتح اعتمادات مالية جديدة ورفع مبالغ االعت      المضمون  
.والتحويالت من باب الى باب  

او فكرة االنتقال الى المراقبة الشمولية   –مزيد من المرونة في الوصاية المالية  ،الفكرة 
. لتنفيذ الميزانية 

71المادة 
 ،في حالة التصويت بالرفض على الحساب االداري في قراءة واحدة يتم    المضمون  

.اللجوء الى المجلس الجهوي للحسابات        
 االحالة –،توضيح الفرق بين التصويت على الحساب االداري وبرمجة الفائض     الفكرة

تحتاج الى على المجلس االعلى للحسابات الهدف منها هو اصالح االختالالت التي ال    
ذ المجلس الجهوي    اعمال المساطر التأديبية او القضائية دون ان ينفي ذلك امكانية اتخا

.للحسابات لقرار توجيه الملف الى المحاآم   



 المادة  -84والمادة ) الفصل الثامن (المكررة   144 المادة – المكررة  132المادة  
.126والمادة )  الفصل االول – الباب الثامن  112المادة  ( و106 والمادة 104

ات احداث جهاز لدى رئيس المجلس الجماعي يدعى ندوة رؤساء مجالس المقاطع     -
 او اآثر يتألف من رؤساء المقاطعات ،وهو جهاز يستشار في قضايا تهم  مقاطعتين

تها تخص  ،آما يستشار في مشاريع تفويض تدبير المرافق العمومية اذا آانت خدما 
.ساآنة عدة مقاطعات 

ول يقدم هذا الجهاز اقتراحات ،يرأسه رئيس المجلس الجماعي الذي يحدد جد     -
النظام الداخلي للمجلس الجماعي       –اعمال الجهاز بعد استشارة رؤساء المقاطعات  

.يحدد تنظيم ندوة رؤساء المقاطعات وطريقة تسييرها  
ن يختص رئيس مجلس المقاطعة بتسليم رخص البناء والسكن في مجال محدد دو   -

.اذن الرئيس 
 يمكن لرئيس المجلس الجماعي ان يفوض الى رئيس مجلس المقاطعة بعضا من     -

.اختصاصاته المتعلقة بالتدابير الفردية المتعلقة بالشرطة االدارية  



 
. س مجلس المقاطعة تعيين الكاتب العام للمقاطعة من بين موظفي الجماعة بعد استشارة رئي   -

 بين جماعات ذات   ،هي بداية تثبيت  نظام وحدة المدينة ،ولكن باختيار نظام وسط متوازن    الفكرة   
.اختصاصات وملحقات   

. سنوات اخرى للتقييم6 لكن إخضاع نظام المقاطعات الى  2002تجاوز وضعية  -

 :36المادة -
ئيس ،دراسة وتصويت المجلس الجماعي على مشروع مخطط جماعي للتنمية يعده ر    المضمون  -

.المجلس الجماعي  
ت سنوات وفق منهج المخطط يحدد األعمال التنموية المقرر انجازها بتراب الجماعة لمدة س   -

.تشارآي 
.حاجيات ذات االولوية     وثيقة المخطط تتضمن الزاميا عناصر تشخيص يبين إمكانيات الجماعة  ال    -
.ن التشخيص وتحديد الحاجيات يتم بتشاور مع الساآنة واإلدارات والفاعلي      -
.المخطط يمتد لمدة ست سنوات ويمكن تحديده ابتداء من السنة الثالثة  -
.يعمل بالمخطط الى غاية السنة االولى من االنتداب الموالي  -
 الى البت في شان من البت في شان مساهمة الجماعة في مقاوالت وشرآات االقتصاد المختلط   -

.احداث شرآات التنمية المحلية 
اليتعلق االمر بشيئ جديد ولكن بوضع اطار  –، اهمية التخطيط آآلية لتدبير الشأن المحلي   لفكرة  ا -

. من الجماعات   لتعميم ممارسة ممارسة قانونية وتفعيلها واالستفادة من تجارب العديد    
.طيط المحلي الفكرة الجديدة هي الية التشخيص وإشراك الفاعلين المحليين  في التخ   -
.المخطط   تحت مسؤولية الرئيس -



 
 :48المادة 

،في حالة مطالبة الجماعة بأداء دين او تعويض ،اليمكن رفع  المضمون  
 الدعوى االبعد احالة االمر مسبقا الى الوالي او العامل الذي يبت في      
.الشكاية في اجل اقصاه ثالثون يوما ابتداء من تاريخ تسليم  الوصل   
ي بعد اجل ثالثين يوما يمكن اللجوء اما الى وزير الداخلية الذي يبت ف      
.الشكاية داخل اجل اقصاه ثالثون يوما او اللجوء مباشرة الى القضاء 

،هي ان التعديل يروم القضايا المتعلقة بالشطط في استعمال السلطة  لفكرة ا
رة وإمكانية استعمال اسلوب المساطر الحبية بدل اللجوء الى القضاء مباش   

.امام تعدد ظاهرة الدعاوى المرفوعة ضد المجالس الجماعية     



. مقتضيات التعاون والشراآة ومجموعات الجماعات المحلية             -ب  

 : 78المادة 
،امكانية ابرام  اتفاقيات للتعاون والشراآة من اجل انجاز مشروع او  المضمون  -

دارات نشاط ذي فائدة بين الجماعات الحضرية والقروية ومجموعاتها او مع اال  
.العامة العمومية او المؤسسات العامة او الهيئات غير الحكومية ذات المنفعة      

،هي تقنين طريقة التعاون والشراآة بين الجماعات الحضرية والقروية    الفكرة 
عمومية  ومجموعة الجماعة ،وإعطاء امكانية الشراآة مع االدارات والمؤسسات ال     

.النجاز مشاريع او انشطة داخلة في اتفاقيات محددة سلفا بموارد   
 الى  8و7و 5-83والمادة -4-83 والمادة  3-83 والمادة  2-83 والمادة  1-83المادة 

13
. ،اعطاء الجماعات حرية اتخاذ المبادرة إلنشاء مجموعات  المضمون  

 تحدث مجموعات التجمعات الحضرية بمبادرة من جماعات متجاورة تقع داخل    -
 نسمة ،مع امكانية ان تشمل هذه 200.000مجال ترابي متصل ويفوق عدد سكانها  

ق ذات المجموعات الجماعات القروية بهدف التشارك من اجل انجاز وتدبير مراف    
.فائدة مشترآة 

هذه المجموعات تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي   --



تتبع –التخطيط الحضري    (تمارس مجموعات التجمعات  مجموعة اختصاصات     ⎯ 
معالجة النفايات   –النقل الحضري  –المديري لمجموعة التجمعات     التصميم  

انشطة ذات فائدة مشترآة على مستوى    -... الماء الصالح للشرب – التطهير –
آل آل نشاط تقرر المجموعة    اضافة الى ) احداث تجهيزات وتدبيرها   
.تخويله اليها ياتفاق مشترك

يسير المجموعة مجلس يتكون من االعضاء المنتدبين من طرف مجالس        ⎯
.الجماعات المكونة لها   

جماعة   يحدد عدد االعضاء بقرار من وزير الداخلية بالتناسب مع عدد سكان آل    ⎯
 في المائة من نسبة 60واليمكن الية جماعة الحصول على اآثر من نسبة    

.المقاعد
اعضاء بحكم (مكتب المجموعة يتكون من رؤساء مجالس الجماعات       ⎯

،وينتخب رئيس المجموعة من بين اعضائه باالقتراع السري باألغلبية    )القانون
ساس  المطلقة ألعضاء المكتب المزاولين مهامهم ويتم احتساب االصوات على ا  

.عدد المقاعد التي تتوفر عليها آل جماعة   
.سلطات رئيس المجموعة مثل سلطات رئيس المجلس الجماعي        ⎯
يقة يساعد رئيس المجموعة آاتبا عاما يوضع تحت سلطة الرئيس ويعين وفق طر    ⎯

.تعيين آاتب عام المجلس الجماعي   



 .  
 

يتداول المجلس القضايا التي تهم شؤون المجموعة ويصوت عن طريق     -
فيما يخص (االقتراع العلني بأغلبية ثلثي األصوات المعبر عنها   

...).الميزانية والحساب اإلداري    
–مساهمة الجماعات المكونة لها   :تتكون الموارد المالية للمجموعة من     -

–المداخيل المرتبطة بالمرافق المنقولة للمجموعة     –إعانات الدولة  
–مدا خيل تدبير الممتلكات   –األتاوى واألجور عن الخدمات المقدمة  

.ومداخيل مختلفة  -االفتراضات والهبات والوصايا
.مساهمة الجماعات في ميزانية المجموعة تعتبر نفقة إجبارية    -
الموارد البشرية للمجموعة تتكون من موظفين ملحقين وأعوان     -

.ومستخدمين   
.المجموعة يمكن إن تكون لها أمالك   -
.يطبق على المجموعة نفس نظام الوصاية والنظام األساسي للمنتخب    -
 تجربة مجموعاتية اظهرن فعاليتها من خالل   124وهي وجود ،الفكرة -

.عمليات شراآة تحولت إلى مجموعات     



 مقتضيات المرافق العمومية المحلية الجماعية وشرآات التنمية               -ت 
.المحلية     

142و 141 و140المواد  

: المضمون   
 المساهمة يمكن للجماعات المحلية ومجموعاتها ،إحداث شرآات التنمية المحلية أو      

).قانون عام او خاص ( في رأسمالها  باشتراك مع شخص أو عدة أشخاص  
.غرض الشرآة يقف في حدود األنشطة الصناعية والتجارية  

أسمال ال يمكن أن تقل مساهمة الجماعات المحلية أو مجموعات الجماعات في  ر    -
. في المائة 34الشرآة عن  

- الفكرة : ليس الهدف من  شرآات التنمية المحلية هو خوصصة المرافق ولكن  
 . هي إلية تعتمدها الجماعات لتدبير المرافق 



: ية  االمكانيات المتاحة من خالل الميثاق الجديد في مجال التنمية المحل          -4

؟2002 وميثاق 1976 عن ميثاق 2009 بماذا يختلف ميثاق - 

 .إبراز وتثبيت دور الجماعات المحلية آفاعل في تدبير التنمية المحلية     :1976 -
إعطاء الجماعات مزيدا من االختصاصات وتحويلها إلى فاعل اقتصادي    : 2002-

.إلى جانب الدولة والقطاع الخاص   
.تطوير أداء الجماعات والبحث عن نظام متكامل للحكامة المحلية      : 2009-
ين المحليين ،  حكامة محلية بمعنى إيجاد الميثاق لمجموعة أدوات للتنسيق بين الفاعل      (

محلي   والمؤسسات ، والفاعلين المدنيين بهدف الوصول إلى اتخاذ قرار عمومي    
.جماعي وتشارآي  

عد  حكامة محلية أيضا ،بمعنى إيجاد مؤسسات وشبكات ومساطر وإجراءات وقوا    (
).تمكن الفاعل الجماعي من اتخاذ القرار   

من الجماعة إلى الدولة وليس من   :حكامة في مرحلة انتقالية لمقاربة الدولة في التنمية   -
.الدولة إلى الجماعة  



يقدم الميثاق الجديد العناصر التالية في العمل                     : 

 بداية ضبط التداولي وإمكانيات اتخاذ القرار الجماعي                           -1
.المحلي    

. إفراز مسؤولية رئيس الجماعة آسلطة تنفيذية                 -2
المخطط    (  إيجاد  آليات يتقاطع فيها الفاعلون المحليون                         -3

).الجماعي للتنمية            
. وجود مساحات لمبادرات الفعل المدني في العمل الجماعي                        -4



الوثيقة الثانية
الشروط و امكانيات التفعيل  



.I           المستجدات المتعلقة بمجال الحكامة المحلية

.II         المستجدات المتعلقة بنظام وحدة المدينة

.III        المستجدات المتعلقة باإلدارة الجماعية

.IV       المستجدات المتعلقة بالمنازعات الجماعية

.V           المستجدات المتعلقة بالتعاون و الشراآة و العالقة بين الجماعات

.VI         المستجدات المتعلقة بتقنين المرافق العمومية

.VII         المستجدات المتعلقة بشفافية مسلسل اتخاذ القرار

.VIII         امكانيات مشارآة المجتمع المدني في السياسات العمومية المحلية.
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.I           المستجدات المتعلقة بمجال الحكامة المحلية

مسطرة انتخاب و إقالة نواب رئيس المجلس الجماعي            . 2
 المعدلة  6 من المادة   7 و 6الفقرتان    

الدور األول و باألغلبية النسبية       ينتخب نواب الرئيس باألغلبية المطلقة لألعضاء المزاولين مهامهم في                  
في حالة إجراء دور ثان     

لقانون أو بمقتضى التفويض           في حالة رفض أو امتناع نائب الرئيس عن األعمال المنوطة به بمقتضى ا               
يجوز لرئيس   ,  القطاع الذي فوض له       الممنوح له وفقا للقوانين أو في حالة ارتكابه أخطاء جسيمة تخل بسير             

المجلس أن يطلب من المجلس إقالته         
ألعضاء المزاولين مهامهم و         تتم إقالة نائب الرئيس بمقرر يصوت عليه المجلس باألغلبية المطلقة ل                   

باالقتراع السري   
 يوم من تاريخ اتخاذه   15توجه نسخة من القرار لسلطة الوصاية في أجل        

 9يقوم المجلس بانتخاب من يخلفه وفق آيفيات المادة                
ام الرئيس أو النائب خالل المدةة       يترتب بحكم القانون على هذه اإلقالة عدم أهلية االنتخاب لمزاولة مه              

المتبقية من االنتداب     
تقنين التفويضات التي يمنحها الرئيس لنوابه               . 3

هامه    في صيغتها المعدلة يجوز لرئيس المجلس الجماعي أن يفوض بقرار بعض م            55حسب المادة   
التفويض المتعلق بالتسيير          باستثناء     قطاع محدد لكل نائب     إلى نوابه شريطة أن ينحصر التفويض في      

) التفويض للكاتب العام           (اإلداري
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.I           المستجدات المتعلقة بمجال الحكامة المحلية
حذف منصب مقرر الميزانية      . 4

 تتضمن اإلشارة إلى منصب مقرر الميزانية        13 و 12 و 11لم تعد المواد   

األحكام الجديدة المتعلقة بإمكانية تفرغ الرئيس           . 5
 المعدلة  16المادة 

ن انتخبوا رؤساء للجماعات أو        موظفو و أعوان الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية الذي              
,  االستفادة من نظام وضع رهن اإلشارة بطلب منهم         مجموعات الجماعات أو رؤساء المقاطعات  يمكنهم              

شريطة التزامهم بالتفرغ التام لمهام الرئاسة           
 إدارته التي يشغل بها منصبا ماليا           يعني الوضع رهن اإلشارة استمرار تبعية الرئيس المستفيد إلطاره داخل        

و في نفس الوقت يمارس مهام رئيس المجلس بتفرغ تام                   , 
 و التقاعد في إدارته     يحتفظ الرئيس الموضوع رهن اإلشارة بجميع حقوقه في األجرة و الترقية      

لقانون بانتهاء مدة انتداب المجلس          تنتهي حالة الوضع رهن اإلشارة إما بطلب من المعني باألمر أو بحكم ا          
ها في القانون       أو حله أو انقطاع الرئيس عن مزاولة مهامه ألحد األسباب المنصوص علي            
بدون سبب     العامة األصلية انقطاعا        عند معاينة سلطة الوصاية أو اإلدارة أو الجماعة المحلية أو المؤسسة          

ة يوضع حد للوضع رهن اإلشار     مشروع عن مزاولة مهام الرئاسة بتفرغ تام         
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.I           المستجدات المتعلقة بمجال الحكامة المحلية
المستجدات المتعلقة بعمل اللجان          . 6

)   المعدلة 14م (التوزيع الجديد للجان الدائمة     -أ

عدد المقاعد   
المخصصة 
لكل مجلس    

عدد 
اللجان   
الدائمة 

توزيع القطاعات بين اللجان الدائمة         

 25أقل من  
مقعد

تراب و البيئة و   اللجنة المكلفة بالتخطيط و الشؤون االقتصادية و التعمير و إعداد ال            2.1
الميزانية و المالية    

و الشؤون االجتماعية و الثقافية و الرياضية             بالتنمية البشرية      اللجنة المكلفة    2.
 إلى    25من 
 مقعد35

ة  اللجنة المكلفة بالتخطيط و الشؤون االقتصادية و الميزانية و المالي             3.1
و الشؤون االجتماعية و الثقافية و الرياضية             بالتنمية البشرية      اللجنة المكلفة    2.
المرافق العمومية   اللجنة المكلفة بالتعمير و إعداد التراب و البيئة و           3.

 35أآثر من 
مقعد  

ة  اللجنة المكلفة بالتخطيط و الشؤون االقتصادية و الميزانية و المالي             4.1
و الشؤون االجتماعية و الثقافية و الرياضية             بالتنمية البشرية      اللجنة المكلفة    2.
اللجنة المكلفة بالتعمير و إعداد التراب و البيئة           3.
بالمرافق العمومية    اللجنة المكلفة    4.

تحديد مجال جديد من اختصاصات اللجان       : اللون األحمر   
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.I           المستجدات المتعلقة بمجال الحكامة المحلية
المستجدات المتعلقة بعمل اللجان          . 6

)   المعدلة14م (ي   الدور الجديد للجان في  عالقة بمسلسل اتخاذ القرار بالمجلس الجماع         -ب 

مات الضرورية لمزاولة مهامها        التكريس القانوني لمبدأ تزويد رئيس المجلس للجان بطلب منها بالمعلو                 
تقريره إلى رئيس المجلس     ,  يوما قبل تاريخ افتتاح آل دورة       21يوجه رئيس اللجنة أو نائبه داخل أجل    

نائبه    يمكنه تقديم التقرير في جلسة عامة بناء على طلب من رئيس المجلس أو                  
ا في جدول أعمال دورة المجلس     يسجل الطلب المذآور الذي يجب أن يرفق بالتقرير السالف الذآر تلقائي            

المتعلقة بالمهام المنوطة بها          يقوم رئيس اللجنة الدائمة بعرض تقرير سنوي على المجلس حول األنشطة           

)   المعدلة34م  (للجان الدائمة و نوابهم       إقرار تعويضات نقدية عن المهام و التمثيل و التنقل لفائدة رؤساء ا                  -ج

 إحداث لجنة استشارية للمساواة و تكافؤ الفرص        -د 
ئيس المجلس   تتألف اللجنة االستشارية من شخصيات تنتمي للمجتمع المدني يقترحها ر       

الجماعي     
ل أعمال   يرأس اللجنة رئيس المجلس الجماعي أو من ينوب عنه و يتولى إعداد جدو            

اجتماعاتها     
قضايا المتعلقة     تبدي اللجنة رأيها آلما دعت الضرورة بطلب من المجلس أو رئيسه في ال           

بالمساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع االجتماعي          
يمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصها           
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.I           المستجدات المتعلقة بمجال الحكامة المحلية
المبني على مقاربة النوع االجتماعي            , التشارآي , إقرار مبدأ التخطيط االستراتيجي . 7

 المعدلة  36المادة 
س المجلس الجماعي     يدرس المجلس الجماعي و يصوت على مشروع مخطط جماعي للتنمية يعده رئي           

في أفق  ست سنوات     لمدة يحدد المخطط الجماعي للتنمية األعمال المقرر إنجازها بتراب الجماعة        
مقاربة النوع    يأخذ بعين االعتبار على الخصوص        منهج تشارآي وفق  , تنمية مستدامة   

عمل به إلى غاية السنة األولى         يمكن تحيين المخطط ايتداء من السنة الثالثة لدخوله حيز التنفيذ و ي        
 المتعلق بالمدة االنتدابية الموالية      من االنتداب الموالي التي يتم خاللها إعداد المخطط الجماعي للتنمية         

الجديدة 

25/07/2009
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.I           المستجدات المتعلقة بمجال الحكامة المحلية
) المعدلة71المادة (مسطرة التصويت على الحساب اإلداري       . 8

لمعروض عليه من طرف      يدرس المجلس الجماعي و يصوت باالقتراع العلني على الحساب اإلداري ا        
الرئيس 

 من مدونة المحاآم المالية        144 و 143في حالة التصويت بالرفض تطبق مقتضيات المادتين           
Code des juridictions financières 
Article 143
Lorsque le compté administratif d'une collectivité locale ou d'un groupement n'a pas été
adopté par l'organe délibérant compétent et sans préjudice des dispositions permettant 
la demande d'un nouvel examen, le ministre de l'intérieur, le wali ou le gouverneur en 
saisit la cour régionale d'office ou à la demande de l'ordonnateur concerné ou de la 
partie qui a refusé le compte administratif.
Au vu du compte administratif rejeté, des délibérations relatives à ce rejet et au vu des 
pièces justificatives présentées par le comptable public concerné, la cour régionale rend 
un avis dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine sur les conditions 
d'exécution du budget de la collectivité ou du groupement concerné.
Article 144
Au vu des avis rendus par la cour régionale … le ministre de l'intérieur, le wali ou le 
gouverneur décide des mesures à prendre et, le cas échéant, procède à la 
programmation du montant de l'excédent disponible de l'année budgétaire concernée
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II:         المستجدات المتعلقة بنظام وحدة المدينة

)  المعدلة4 فق104المادة  (اختصاصات الشرطة اإلدارية في مجال التعمير     1.

يختص رئيس مجلس المقاطعات بتسليم رخص البناء و السكن المتعلقة                   , في مجال التعمير و البناء       
 متر والتي توجد في المناطق المتوفرة على وثائق للتعمير سارية           11بالبنايات التي ال يتجاوز علوها            

المفعول    
 إلى رئيس مجلس     توجه قصد اإلخبار نسخة من الرخص المسلمة من طرف رئيس مجلس المقاطعة      

 أيام  8الجماعة داخل أجل 
)  المعدلة106المادة   (اإلمكانيات الجديدة للتفويض لفائدة رؤساء المقاطعات            . 2

 اختصاصاته    يمكن لرئيس المجلس الجماعي أن يفوض إلى رئيس مجلس المقاطعة بعضا من                 
المتعلقة المتعلقة بالتدابير الفردية للشرطة اإلدارية            

 معلال     عندما يتم سحب هذا التفويض لسبب من األسباب يجب أن يكون قرار السحب             
تعبئة موارد لتمويل تجهيزات القرب       . 3

 اتفاقيات تتعلق       يمكن لرئيس مجلس المقاطعة أن يقترح على رئيس المجلس الجماعي مشاريع               
 من اجل إنجاز مشروع أو    بالهبات و الوصايا والمساعدات آيفما آان نوعها و التي يمكن تعبئتها                       

)  تجهيزات القرب  : مثال  (نشاط يدخل في اختصاصات مجلس المقاطعة        
لتداول بشأنها      يعرض رئيس المجلس الجماعي مشاريع االتفاقيات المذآورة على المجلس ل               

عة و تخصص للمشروع أو      تدرج الموارد المالية الناتجة عن هذه االتفاقيات ضمن ميزانية الجما           
النشاط موضوع االتفاقية       
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II:         المستجدات المتعلقة بنظام وحدة المدينة
)   مكررة132المادة   (ندوة رؤساء المقاطعات      . 4

اء المقاطعات       ندوة رؤساء المقاطعات تحدث لدى رئيس المجلس الجماعي و تتألف من رؤس               
برامج التجهيز و التنشيط المحلي التي تهم مقاطعتين أو أآثر و           : تتم استشارة ندوة الرؤساء بالخصوص في         

 المرافق العمومية إذا آانت خدماتها      التي يعتزم إنجازها على تراب الجماعة و آذا حول مشاريع تفوبض تدبير         
 العمومية المحلية    تخص ساآنة عدة مقاطعات باإلضافة إلى آل اقتراح يهدف لتحسين المرافق            

ستشارة رؤساء المقاطعات       يترأس رئيس المجلس الجماعي ندوة الرؤساء و يحدد جدول أعمالها بعد ا           
خة من محضر اجتماعات ندوة    يوجه رئيس المجلس الجماعي إلى سلطة الوصاية داخل أجل ثالثة أيام نس            

الرؤساء  
ماعة و المقاطعات و بكل وسيلة            يجب تبليغ المحضر إلى علم المعنيين باألمر عن طريق تعليقه بمقر الج             

أخرى مالئمة  
)   112المادة (الميزانية الخاصة للتنشيط المحلي مع حد أدنى مضمون         . 5

ح من رئيس المجلس الجماعي     حصة التنشيط هي ضمن المنحة اإلجمالية للمقاطعات يحدد مبلغها باقترا              
,   الثقافة  ,  إنعاش الرياضة    (قرب توجه حصة التنشيط المحلي لتغطية المصاريف المتعلقة بتدبير قضايا ال           

تشجيع   ,  التعبئة االجتماعية  ,  األشخاص في وضعية صعبة    , المعاقون  , المرأة  , البرامج االجتماعية للطفولة     
)  الحرآة الجمعوية قصد إنجاز مشاريع تشارآية   

 يقل مبلغها عن حد أدنى يحدد        تحدد حصة التنشيط المحلي للمقاطعات حسب عدد سكان الجماعة على أن ال             
بقرار لوزير الداخلية 

25/07/2009توزع الحصة على أساس عدد سكان آل مقاطعة            



II:         المستجدات المتعلقة بنظام وحدة المدينة

)    112المادة  (الميزانية الخاصة للتدبير المحلي    . 6
 باقتراح من رئيس المجلس      حصة التدبير المحلي هي ضمن المنحة اإلجمالية للمقاطعات يحدد مبلغها          

الجماعي  
ت و الخدمات التي تهم      تخصص حصة التدبير المحلي لتغطية المصاريف المتعلقة بتسيير التجهيزا       

المقاطعات    
ة بالموظفين و التكاليف المالية             يحدد مبلغ الحصة حسب أهمية نفقات التسيير باستثناء النفقات المتعلق                   

و تقدر اعتمادا على التجهيزات و المرافق التابعة الختصاصات مجالس              . التي تتحملها ميزانية الجماعة      
ن طرف المجلس الجماعي    المقاطعات و استناد على مضامين مخطط مديري للتجهيزات يعتمد وجوبا م          

صة لكل مقاطعة يتم تحديد      في حالة عدم االتفاق بالمجلس الجماعي حول حصة التدبير المحلي المخص          
 سنوات المالية األخيرة لكل      5ل  مبلغها أخذا بعين االعتبار معدل االعتمادات التي تم صرفها فعليا خال            

مقاطعة   
ع بالئحة التجهيزات و المرافق   يمكن تعديل حصة التدبير المحلي آل سنة مع اعتبار التغييرات التي تق           

التي تم تدبيرها من طرف المقاطعة       
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 III :         المستجدات المتعلقة باإلدارة الجماعية
)  مكررة144 مكررة و 132م ,  مكررة 54المواد (األدوار الجديدة للكاتب العام للجماعة          . 1

مصالح اإلدارية المكلفة      مبدأ توفر الجماعة على إدارة تتألف من الكتابة العامة للجماعة و ال              
بالسهر على تنفيذ قرارات المجلس         

الوصاية طبقا لشروط و      يحدد تنظيم اإلدارة الجماعية بقرار لرئيس المجلس يؤشر عليه من طرف          
 و مواردها   معايير تحدد بقرار لوزير الداخلية بناء أساسا على عدد سكان الجماعة           

و  ,  إلدارة الجماعية  يشرف الكاتب العام تحت مسؤولية و مراقبة رئيس المجلس الجماعي على ا                
يتولى إدارتها و تنظيمها و تنسيقها            

وم بتحديد مهام األعوان و      يتخذ الكاتب العام آل القرارات المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين و يق                
و يقترح على الرئيس تنقيط موظفي         , الموظفين المعينين من طرف الرئيس و تدبير مسارهم المهني         

الجماعة 
فيذ و تتبع قرارات     يحضر الكاتب العام بتحضير و مسك جميع الوثائق الضرورية إلعداد و تن          

 54 و 47رئيس المجلس الجماعي المتخذة طبقا للمادة        
طة الوصاية   يتولى الكاتب العام إرسال وثائق مداوالت المجلس الخاضعة لمصادقة سل                  

): 54المادة  (منصب رئيس الديوان و المكلفون بمهمة          . 2
إمكانية إحداث منصب رئيس الديوان      :  عضو  43 إلى أقل من    25الجماعات ذات    

إمكانية إحداث منصب رئيس الديوان  و تعيين مكلف بمهمة            :   عضو  43الجماعات أآثر من    
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 IV :         المستجدات المتعلقة بالمنازعات الجماعية

) المعدلة   48المادة   (التظلم اإلداري     . 1

من طرف الوالي أو    ) (شكاية تتعلق بأداء دين أوتعويض      (إذا لم يتوصل المشتكي برد على شكايته         
أو إذا لم يقبل المشتكي هذا الرد يمكنه رفع شكايته إلى وزير            ,  يوما من تسلم الوصل       30في أجل  )  العامل 

يوما ابتداء من تاريخ توصله بالشكاية أو رفع الدعوى            30الداخلية الذي يبت فيها داخل أجل أقصاه       
مباشرة أمام المحاآم المختصة     

V :            المستجدات المتعلقة بالتعاون و الشراآة و العالقة بين الجماعات

)Intercommunalité(
)   المعدلة78المادة (آة توسيع إطار الشراآة في مجال المشاريع و األنشطة ذات الفائدة المشتر  . 1

 نشاط ذي فائدة مشترآة إلى     توسيع إمكانية إبرام اتفاقيات التعاون والشراآة قصد إنجاز مشروع أو             
الهيئات غير الحكومية ذات المنفعة العامة         

25/07/2009



V :                   المستجدات المتعلقة بالتعاون و الشراآة و العالقة بين الجماعات)Intercommunalité(
)83المادة  (مجموعة التجمعات الحضرية   . 2

و االستقالل المالي       مجموعة التجمعات الحضرية هي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية             
كن أن يشمل الجماعات القروية         ال يمكن إحداث مجموعة التجمعات الحضرية إال فوق مجال ترابي متصل يم      

 نسمة على األقل     200000المجاورة للمدن و يشترط في هذا المجال أن يحتوي على       
 النقل الحضري و مخطط التنقالت        –التخطيط : تتمتع مجموعات التجمعات الحضرية باالختصاصات التالية              

الماء الصالح للشرب       – التظهير السائل و الصلب و محطات معالجة المياه العادمة            - معالجة النفايات      -الحضرية
و الكهرباء    

نة لها     يتكون مكتب المجموعة بحكم القانون من رؤساء المجالس الجماعية المكو                  
تنقل بحكم القانون الموارد التي آانت مخصصة لها من طرف              , عند إحداث مجموعات التجمعات الحضرية     

الجماعات المكونة للمجموعة        
)144 إلى  140المادة  (شرآات التنمية المحلية     . 3

اعد خاصة بها   تخضع شرآات التنمية المحلية لقانون شرآات المساهمة باإلضافة غلى قو                    
ا أو تغيير غرضها أو الزيادة     ال يجوز إحداث أو حل شرآة للتنمية المحلية أو المساهمة في رأس ماله         

عية المعنية   في رأس مالها أو خفضه أو تفويته إال بناء على مداولة المجالس الجما                 
مال شرآة التنمية المحلية     ال يمكن أن تقل مساهمة الجماعات المحلية أو مجموعة الجماعات في رأس               

يجب أن تكون أغلبية راسمال الشرآة في ملك أشخاص معنوية             , و في جميع األحوال   ,  % 34عن نسبة    
خاضعة للقانون العام         

 إلى الجماعات المحلية      يجب أن تبلغ محاضر اجتماعات األجهزة المسيرة لشرآة التنمية المحلية        
 يوما الموالية لتاريخ االجتماعات         15المساهمة في رأسمالها و إلى سلطة الوصاية داخل أجل             

ز أن تساهم في رأسمال شرآات       ال يجوز لشرآة التنمية المحلية تدبير الملك الخاص الجماعي و ال يجو       
25/07/2009أخرى  



.VI         المستجدات المتعلقة بتقنين المرافق العمومية
اصات المجلس الجماعية و رؤسائها           دور وزير الداخلية في تقنين المرافق العمومية المحلية بمراعاة اختص      . 1

:  يهم تقنين المرافق العمومية المحلية المجاالت التالية          
 تنسيق مخططات تنمية  المرافق العمومية الجماعية على المستوى الوطني           

الجماعية   التنسيق في مجال تحديد التسعيرة المتعلقة بخدمات المرافق العمومية         
مات التي تقدمها     وضع معايير موحدة و أنظمة مشترآة للمرافق العمومية المحلية أو الخد       

تنظيم النقل و السير بالمجال الحضري         
الوساطة بين المتدخلين قصد حل الخالفات فيما بينهم            

  وضع مؤشرات تمكن من تقييم مستوى أداء الخدمات و تحديد طرق مراقبتها            
الخدمات المقدمة من لدن     تحديد طرق تقديم الدعم للجماعات و مجموعاتها من اجل الرفع من جودة             

المرافق العمومية الجماعية    
مومية المحلية المفوض تدبيرها       تقديم المساعدة التقنية للجماعات في مجال مراقبة تسيير المرافق الع          

 المرافق العمومية الجماعية    جمع المعطيات و المعلومات الضرورية ووضعها رهن اإلشارة لتتبع تدبير             
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VII :             المستجدات المتعلقة بشفافية مسلسل اتخاذ القرار

)144المادة  (ا الجريدة الرسمية للجماعات المحلية و المواقع اإللكترونية المرخص له           1.

 مقتضيات هذا القانون          يجب أن تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية القرارات التي تلزم          
وفق الكيفيات المحددة بقرار        بتطبيقها أو نشرها أو أن تبلغ إلى العموم بواسطة طريقة إلكترونية و              

لوزير الداخلية  
) مكررة144المادة  (اإلرسال اإللكتروني للقرارات    . 2

ماعي أو رئيسه أو    يمكن أن ترسل بطريقة إلكترونية القرارات المتخذة من لدن المجلس الج         
ت المتخذة من قبل    رئيس مجموعة الجماعات أو األشخاص المفوضين من لدنهما و آذا القرارا             

سلطات الوصاية المختصة      
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 امكانيات مشارآة المجتمع المدني        
في السياسات العمومية المحلية         



I : Accès à l’information sur les politiques publiques locales

Mécanismes prévus par la Charte Communale 
Fondement 
Normatif 

Description Type

Art.63 Publicité des séances plénières du conseil communal (sauf à
la demande du président ou 3 membres du conseil ou de 
l’autorité administrative locale)

المعلومة  

Art.63 Les ordres du jour et les dates des séances sont affichés au 
siège de la commune 

المعلومة  

Art.67 Les délibérations sont affichées dans la huitaine , par extrait 
au siège de la commune  

المعلومة  

Art.67 Tout électeur de la commune a le droit de demander 
communication et de prendre à ses frais copie totale ou 
partielle des délibérations. Il peut les publier sous sa  
responsabilité

المعلومة  

Mécanismes prévus par le projet de loi 17.08 portant modification de la  Charte 
Communale 

Fondement 
Normatif 

Description Type

Art.71Le compte administratif est voté publiquement   المعلومة

Autres mécanismes  (ex: accès aux documents de l’urbanisme, accès aux documents des 
politiques publiques locales et sectorielles auprès des services extérieurs)



II :Mécanismes de Consultation/Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre des 
politiques publiques locales   

Mécanismes prévus par la Charte Communale 
Fondement 
Normatif 

Description Type

« Interprétation 
participative »
de l’article 15  

Participation des associations à titre consultatif aux travaux des 
commissions sur convocation du président du conseil 
communal 
L’interprétation participative de l’article 15 est actuellement 
pratiquée dans plusieurs communes . Certaines communes ont 
modifié leur règlement intérieur pour consacrer le principe de la 
participation des associations à titre consultatif aux travaux des 
commissions notamment celles chargées des questions 
budgétaires et financières et du développement économique , 
social et culturel   
Cette interprétation a été renforcée par la démarche de l’INDH : 
le programme rural prévoit l’intégration dans le statut interne de 
la commune ,  la structure opérationnelle communale au sein de 
la
commission chargée des affaires économiques et sociales.

االستشارة   

« Interprétation 
participative »
de l’article 36

L’élaboration du Plan de développement économique et social 
de la commune 
L’interprétation participative  a été mise en œuvre par des  
programmes réalisés dans le cadre de la coopération 
internationale , elle a été (l’interprétation) ensuite renforcée par 

المشارآة  



Mécanismes prévus par la Charte Communale 
Fondement 
Normatif 

Description Type

Article 41§ 3Le conseil entreprend toutes actions de proximité de nature 
à mobiliser le citoyen, à développer la conscience collective 
de l’intérêt public local , à organiser sa participation à
l’amélioration du cadre de vie , à la préservation de 
l’environnement , à la promotion de la solidarité et au 
développement du mouvement associatif. A ce titre , il a la 
charge de mener toutes actions de sensibilisation , de 
communication , d’information , de développement de la 
participation et du partenariat avec les associations 
villageoises et toutes organisations ou personnes morales 
ou physiques agissant dans le champ socio-économique et 
culturel     

المشارآة 

Article 42 Le conseil communal engage toutes les actions de 
coopération , d’association ou de partenariat, de nature à
promouvoir le développement économique , social et 
culturel de la commune , avec l’administration , les autres 
personnes morales de droit public , les acteurs 
économiques et sociaux privés et avec toute collectivité ou 
organisation étrangère 

الشراآة

II :Mécanismes de Consultation/Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre des 
politiques publiques locales   



Mécanismes prévus par le projet de loi 17.08 portant modification de la  Charte 
Communale 

Fondement 
Normatif 

Description Type

Article 14 Institutionnalisation du lien logique entre PDC et budget 
Création d’une commission permanente chargée de la 
planification ,  des affaires économiques,  des questions 
budgétaires et financières    

االستشارة   

Article 14 Création d’une commission consultative chargée d’égalité des 
chances composée des associations locales et des acteurs civils 
proposés par le président du conseil communal 
La commission consultative est présidée par le président ou par 
un vice-président , elle donne son avis (à la demande du conseil 
ou de son président) sur tous les aspects relatifs à l’égalité , à
l’égalité des chances , et à l’approche genre 
La commission peut également émettre des avis sur les aspects 
entrant dans les domaines de sa compétence 

االستشارة   

Article 36 Le plan de développement communal devient pluriannuel , avec 
l’obligation de l’élaborer selon une démarche participative 
sensible au genre 

المشارآة  

Article 78 Possibilité de conclure avec des ONG ayant l’utilité publique des 
conventions de coopération ou de partenariat pour la réalisation 
d’un projet d’intérêt commun , ne justifiant pas la création d’une 
personne morale de droit public ou privé

الشراآة   

II :Mécanismes de Consultation/Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques 
locales   



التخطيط اإلستراتيجي   التخطيط اإلستراتيجي   --
الوثيقة الثالثة الوثيقة الثالثة 
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: التالي   ُينظر إلى التخطيط اإلستراتيجي باعتباره محاولة لإلجابة على السؤال          

4141



ماذا نعني بالتخطيط اإلستراتيجي       ماذا نعني بالتخطيط اإلستراتيجي       

. . هذا يعني استقراء المستقبل بطريقة سلبية هذا يعني استقراء المستقبل بطريقة سلبية : : التخطيط ليس هو التوقعالتخطيط ليس هو التوقع••
بينما التخطيط اإلستراتيجي يهدف إلى خلق حدث أو مشروع في     بينما التخطيط اإلستراتيجي يهدف إلى خلق حدث أو مشروع في     

 القرارات المتخذة في  القرارات المتخذة في مستقبل مستقبل هو هو . .  المستقبل المستقبل إلنجازه في  إلنجازه في الحاضرالحاضر
الحاضرالحاضر

معقلنة معقلنة بصفة عامة يعني التخطيط تنظيم أنشطة أو مشروع ما بطريقة  بصفة عامة يعني التخطيط تنظيم أنشطة أو مشروع ما بطريقة  ••
هدف ماهدف ماللوصول إلى للوصول إلى متوافق عليها متوافق عليها و و 

أحسن طريقة لتحقيق هدف معين أحسن طريقة لتحقيق هدف معين : : آلمة استراتيجي تعني  آلمة استراتيجي تعني  ••
تنظيم أنشطة أو مشروع معقلن تنظيم أنشطة أو مشروع معقلن : : أما التخطيط اإلستراتيجي فيعني  أما التخطيط اإلستراتيجي فيعني  ••

متوافق عليه باختيار أحسن طريقة لبلوغ الهدف في زمن معينمتوافق عليه باختيار أحسن طريقة لبلوغ الهدف في زمن معين



المبادئ األساسية لتخطيط استراتيجي جيد        المبادئ األساسية لتخطيط استراتيجي جيد        

التخطيط اإلستراتيجي يندرج في دورة مشروع   التخطيط اإلستراتيجي يندرج في دورة مشروع   ••
::التخطيط اإلستراتيجي يهم بعدين أساسيين    التخطيط اإلستراتيجي يهم بعدين أساسيين    ••

القرارات اإلستراتيجية األهداف النتائج الرسالة  القرارات اإلستراتيجية األهداف النتائج الرسالة  ( ( البعد اإلستراتيجي  البعد اإلستراتيجي  ––
...)...)الرؤياالرؤيا

تفاصيل تفاصيل : : البعد العملي أو اإلجرائي و يهم القرارات العملية في التخطيط      البعد العملي أو اإلجرائي و يهم القرارات العملية في التخطيط      ––
و يصطلح  و يصطلح  ... ... األنشطة و المهام البرامج السنوية الميزانية المسؤوليات        األنشطة و المهام البرامج السنوية الميزانية المسؤوليات        

عليها أيضا البرمجة   عليها أيضا البرمجة   

التشارآي    التشارآي    التخطيط اإلستراتيجي             التخطيط اإلستراتيجي             ••



أولى خطوات التفكير االستراتيجي       أولى خطوات التفكير االستراتيجي       

الوضع المستهدف   الوضع المستهدف   
للمجال  للمجال  الواقع الحالى      الواقع الحالى      

الخطة اإلستراتيجيةالخطة اإلستراتيجية

المأزقالمأزقالفجوة الفجوة 



ناتج عملية  
التخطيط   

اإلستراتيجي 

: خطط قصيرة األجل      
سنوية 

: خطط متوسطة األجل         
 سنوات  3

خطة إستراتيجية     
-5) :  (طويلة األجل  ( 

سنوات   ) 10

4545



عناصر اإلدارة االستراتيجية         عناصر اإلدارة االستراتيجية         

::صياغة االستراتيجية صياغة االستراتيجية / / وضع  وضع    --11

.. السياسات السياسات–– الخطط     الخطط    –– األهداف   األهداف  –– الرسالة  الرسالة ––الرؤية  الرؤية  

: : تنفيذ االستراتيجيةتنفيذ االستراتيجية/ / تطبيق تطبيق   --22

.. اإلجراءات   اإلجراءات  –– الميزانيات  الميزانيات ––البرامج أو المشروعات      البرامج أو المشروعات      

::التقويم والرقابة  التقويم والرقابة    --33

 إجراءات التصحيح   إجراءات التصحيح  –– قياس األداء  قياس األداء –– وضع معايير األداء  وضع معايير األداء ––تحديد مجاالت القياس  تحديد مجاالت القياس  



منهجيات التخطيط اإلستراتيجي    منهجيات التخطيط اإلستراتيجي    

هناك منهجيات عديدة تستخدم للتخطيط اإلستراتيجي تسلك                             هناك منهجيات عديدة تستخدم للتخطيط اإلستراتيجي تسلك                             ••
::نفس الخطوات الثالث التالية              نفس الخطوات الثالث التالية              

..تقييم الوضع الحالي وآيف حدث   تقييم الوضع الحالي وآيف حدث   ––
 ). ). ideal state ideal stateأو ما يسمى أحيانًا أو ما يسمى أحيانًا ( ( تحديد الغايات واألهداف   تحديد الغايات واألهداف   ––
..رسم الطريق لتحديد هذه الغايات واألهداف  رسم الطريق لتحديد هذه الغايات واألهداف  ––
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DrawDraw--SeeSee--ThinkThinkهناك منهج آخر يسمى          هناك منهج آخر يسمى          ••
––DrawDraw :  : ما هي الصورة المثالية أو الوضع النهائي المرغوب ؟ما هي الصورة المثالية أو الوضع النهائي المرغوب ؟
––SeeSee :  :   ما هو الوضع الحالي ، وما هي الفجوة بينه وبين الوضع  ما هو الوضع الحالي ، وما هي الفجوة بينه وبين الوضع

المثالي ، ولماذا ؟المثالي ، ولماذا ؟
––ThinkThink :  :  ما هي اإلجراءات التي ينبغي اتخاذها لسد الفجوة بين ما هي اإلجراءات التي ينبغي اتخاذها لسد الفجوة بين

الوضع الحالى والوضع المثالي ؟ الوضع الحالى والوضع المثالي ؟ 
––PlanPlan :  :   ما هي الموارد المطلوبة لتنفيذ ذلك ؟  ما هي الموارد المطلوبة لتنفيذ ذلك ؟
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عناصر التخطيط اإلستراتيجي      عناصر التخطيط اإلستراتيجي      

عام عام   إطارإطارتحديد األهداف ، وصياغة تحديد األهداف ، وصياغة ••
  .  .لإلستراتيجيةلإلستراتيجية

وتحديد  وتحديد  ، ، دراسة العوامل الخارجية المحيطة  دراسة العوامل الخارجية المحيطة  ••
الفرص التي تتيحها والمخاطر التي تفرضها،  الفرص التي تتيحها والمخاطر التي تفرضها،  
وآذلك العوامل الداخلية وتحديد ما تتضمنه من  وآذلك العوامل الداخلية وتحديد ما تتضمنه من  

..نقاط القوة والعنفنقاط القوة والعنف
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عناصر التخطيط اإلستراتيجي      عناصر التخطيط اإلستراتيجي      
تصور وصياغة السيناريوهات                تصور وصياغة السيناريوهات                ••
 إلى أهداف متوسطة وقصيرة           إلى أهداف متوسطة وقصيرة          المدىالمدىترجمة األهداف طويلة      ترجمة األهداف طويلة      ••

البرامج الزمنية        البرامج الزمنية        و و  ووضع السياسات والخطط                ووضع السياسات والخطط               المدى ،المدى ،
. .   لتحقيقها    لتحقيقها    والموازنات        والموازنات        

،  ،  تقييم األداء في ضوء األهداف والخطط الموضوعة                     تقييم األداء في ضوء األهداف والخطط الموضوعة                     ••
..ومراجعة وتقييم هذه الخطط في ظل الظروف المحيطة                     ومراجعة وتقييم هذه الخطط في ظل الظروف المحيطة                     

تهيئة المناخ العام للتغيرات المصاحبة للقرارات اإلستراتيجية                             تهيئة المناخ العام للتغيرات المصاحبة للقرارات اإلستراتيجية                             ••
..
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التحليل اإلستراتيجي الرباعي   التحليل اإلستراتيجي الرباعي   

مواطن  مواطن  
القوةالقوة

مواطن  مواطن  
الضعفالضعف

التهديداتالتهديداتالفرصالفرص
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هو أحد األدوات التي تستخدم في التخطيط اإلستراتيجي، ويهدف إلى        هو أحد األدوات التي تستخدم في التخطيط اإلستراتيجي، ويهدف إلى        ••
..تحديد العوامل الداخلية والخارجية الهامة لتحقيق الغايات                  تحديد العوامل الداخلية والخارجية الهامة لتحقيق الغايات                  

::تعتمد هذه الطريقة في التحليل على تحديد     تعتمد هذه الطريقة في التحليل على تحديد     ••
..دولة  دولة  العوامل الداخلية المتمثلة في مواطن القوة ومواطن الضعف داخليًا لل                العوامل الداخلية المتمثلة في مواطن القوة ومواطن الضعف داخليًا لل                ––
..العوامل الخارجية المتمثلة في الفرص والتهديدات المحيطة بالدولة             العوامل الخارجية المتمثلة في الفرص والتهديدات المحيطة بالدولة             ––

وذلك بهدف االستفادة من مواطن القوة الداخلية والفرص المتاحة                 وذلك بهدف االستفادة من مواطن القوة الداخلية والفرص المتاحة                 ••
خارجيًا في بلوغ األهداف ، والتقليل من تأثير مواطن الضعف          خارجيًا في بلوغ األهداف ، والتقليل من تأثير مواطن الضعف          

..الداخلية والتهديدات الخارجية            الداخلية والتهديدات الخارجية            
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: : من خالل اإلجابة على التساؤالت اآلتية   من خالل اإلجابة على التساؤالت اآلتية     وضع اإلستراتيجيات الممكنة وضع اإلستراتيجيات الممكنة تت

آيف يمكن استخدام آل من مواطن القوة ؟                  آيف يمكن استخدام آل من مواطن القوة ؟                  ••
آيف يمكن الحد من آل من مواطن الضعف ؟                آيف يمكن الحد من آل من مواطن الضعف ؟                ••
آيف يمكن استثمار آل من الفرص ؟             آيف يمكن استثمار آل من الفرص ؟             ••
آيف يمكن مجابهة آل من التهديدات ؟              آيف يمكن مجابهة آل من التهديدات ؟              ••
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لماذا تفشل الخطط اإلستراتيجية ؟     لماذا تفشل الخطط اإلستراتيجية ؟     

إما بسبب وضع إستراتيجيات غير مناسبة ،                     إما بسبب وضع إستراتيجيات غير مناسبة ،                     ••
..أو بسبب سوء التنفيذ            أو بسبب سوء التنفيذ            ••
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::قصور اإلستراتيجيات يرجع إلى  قصور اإلستراتيجيات يرجع إلى  

..نقص المعلومات       نقص المعلومات       ••
. . الفشل في تحديد الغايات بشكل صحيح                 الفشل في تحديد الغايات بشكل صحيح                 ••
تحليل فيما يتعلق بالغايات أو الوضع                       تحليل فيما يتعلق بالغايات أو الوضع                       ال ال قصور في     قصور في     ••

. . النهائي المرغوب         النهائي المرغوب         
. . االفتقار إلى اإلبداع  في تحديد اإلستراتيجيات الممكنة                  االفتقار إلى اإلبداع  في تحديد اإلستراتيجيات الممكنة                  ••
..عجز اإلستراتيجيات المحددة عن بلوغ الغايات                      عجز اإلستراتيجيات المحددة عن بلوغ الغايات                      ••
سوء التوفيق بين البيئة الخارجية المحيطة واإلمكانيات                                 سوء التوفيق بين البيئة الخارجية المحيطة واإلمكانيات                                 ••

. . التنظيمية للدولة        التنظيمية للدولة        
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::سوء التنفيذ يرجع إلى سوء التنفيذ يرجع إلى 

..تقدير مبالغ فيه للموارد واإلمكانات               تقدير مبالغ فيه للموارد واإلمكانات               ••
تقدير أقل من الالزم للوقت ، أو األفراد ، أو التمويل                      تقدير أقل من الالزم للوقت ، أو األفراد ، أو التمويل                      ••

. . المطلوب    المطلوب    
..الفشل في التنسيق          الفشل في التنسيق          ••
..عدم القدرة على آسب دعم وتعاطف ومشارآة الناس                  عدم القدرة على آسب دعم وتعاطف ومشارآة الناس                  ••
..الفشل في اتباع الخطة           الفشل في اتباع الخطة           ••
..نقص اهتمام القيادة العليا وعدم استمرار آفالتها للخطة                      نقص اهتمام القيادة العليا وعدم استمرار آفالتها للخطة                      ••
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دليل التخطيط اإلستراتيجي التشارآي        دليل التخطيط اإلستراتيجي التشارآي        
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التخطيط الجماعي يعتبر آمدخل ألوراش  التخطيط الجماعي يعتبر آمدخل ألوراش  
,  ,  تحسين  طريقة تدبير الشأن العام المحلي تحسين  طريقة تدبير الشأن العام المحلي 

وتهيئ الشروط األساسية  لدعم الالمرآزية  وتهيئ الشروط األساسية  لدعم الالمرآزية  
و الالتمرآز و تحسين أداء الجماعات  و الالتمرآز و تحسين أداء الجماعات  
المحلية عبر تنظيم العمل و تعبئة آافة المحلية عبر تنظيم العمل و تعبئة آافة 
:  :  الفاعلين حول مشروع مجالي مشترك   الفاعلين حول مشروع مجالي مشترك   

المخطط الجماعي للتنميةالمخطط الجماعي للتنمية
. . 5858



   :   :المبادئ األساسية    المبادئ األساسية    

مشارآة واسعة و تشاور بين الشرآاء               مشارآة واسعة و تشاور بين الشرآاء               ••
تحمل المسؤولية عبر اإلشراك و المشارآة               تحمل المسؤولية عبر اإلشراك و المشارآة               ••
إلتقائية من أجل ترشيد للموارد              إلتقائية من أجل ترشيد للموارد              ••
تدبير موجه إلى النتائج عوض الوسائل                     تدبير موجه إلى النتائج عوض الوسائل                     ••
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مشروع 
المجال   

المنتخبون  

مؤسسات التكوين     
و البحث العلمي   

المجتمع   
المدني  

المجتمع   
المدني  

اإلدارة   اإلدارة   
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Analyse et planification 

1. Formulation : vision, 
orientations stratégiques et 
objectifs spécifiques

2. Concertation au niveau cercle
3. Mise en cohérence niveau 

province
4. Formulation de projets / 

programmes
5. Formulation de plan et projets 

communaux
6. Élaboration des plans d’action 

et de financement

1. Décision 
2. Mise en place du cadre 

institutionnel 
3. Établissement du plan de 

travail 
4. Mobilisation des ressources 
5. Lancement officiel 

1. Collecte de données 
secondaires

2. Organisation des données (SIC)
3. Analyse, élaboration du 

document d’« état des lieux »
4. Préparation des ateliers de 

diagnostic participatif 
5. Animation des ateliers 
6. Traitement des résultats
7. Elaboration du document de 

diagnostic 
8. Validation du diagnostic ( 

acteurs)  

Processus de planification
État des lieux et diagnostic 

• Restitution 
• Adoption du plan 

communal de 
développement par le 
CC 

ETAPE 1 : 
Préparation 
et lancement

ETAPE 2 : 
État des lieux 
et diagnostic

ETAPE 3 : 
Planification et 

mise en cohérence

ETAPE 4 : 
Restitution et 

adoption

• Sensibilisation des élus
• préparation du plan de 
communication  

• Sensibilisation des services extérieurs
• formation des AEC
• Animation de débats et de discussions 
dans les douars

• Communication des 
résultats du diagnostic 
• sensibilisation des 
services extérieurs • Communication des résultats de 

l’analyse
• mobilisation des partenaires 

Contrôle 
GENRE

Contrôle 
GENRE

Contrôle 
GENRE
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ORGANE COMPOSITION
Organe décisionnel :         le 
Conseil Communal (CC)

• Elus membres du Conseil communal

Organe de pilotage : 

le Comité local de 
Développement humain 
(CLDH)

•1/3 élus (le président de la commune et élus mandatés par lui)
•1/3 représentants des comités locaux d’associations et d’organisations de 
producteurs
•1/3 fonctionnaires communaux et représentants des services de l’Etat dans 
la commune (soit en tout environ 15 personnes en tenant compte de la 
participation des femmes)

Organe d’intervention : 
l’équipe d’animation 
communale             (EAC)

Au moins trois personnes ressources (fonctionnaires de la commune ou des 
services extérieurs ou membres volontaires d'associations ou agents de 
développement de l’Agence de Développement Social (ADS) :
un coordonnateur local; 
au moins deux animateurs (animatrices) dont au moins une femme;
l’équipe pourra faire appel à des personnes-ressources en fonction des 

besoins auprès de l’Équipe Provinciale d’Accompagnement (EPA) ou d’autres 
instances.

Organe de mobilisation et 
de concertation locale : 
le comité local de douar / 
dchar / ksar/ quartier

• Un coordonnateur ;
• Les leaders communautaires (hommes et femmes); 
• Des représentants de toutes les couches socioprofessionnelles de la 

localité;
• Des représentants des jeunes (H/F)
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ORGANE COMPOSITION

Un organe de 
consolidation et de mise 
en cohérence des PCD : 
le Comité provincial de 
Développement (CPDH)

•Le Wali/Gouverneur (Président)
•Président du Conseil provincial;
•Présidents des Communes concernées; 
•Représentants des ONG et du secteur privé;
•Chefs divisions de l’Action Sociale, des Collectivités Locales et des Affaires 
Rurales;
•Représentant du Centre Régional d’Investissement (CRI);
•Représentant du Haut Commissariat au Plan (HCP) régional;
•Délégués provinciaux des Ministères.

Un organe d’appui 
technique et 

d’accompagnement : 
l’équipe provinciale 
d’accompagnement 

(EPA)

•Un coordonnateur ;
•Fonctionnaires du service de la planification locale rattachés à la DCL;
•Fonctionnaires de la province : chefs de division (Action Sociale/ Affaires 
Rurales/ Collectivités locales/ service technique);
•Points focaux : Education, Santé, Agriculture..
•Un représentant des ONG;
•Un représentant du secteur privé;
•Un cadre chargé de gérer le système de pilotage.
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ORGANE COMPOSITION

Niveau Caïdat : Caïd, Cheikh,  M’kadem

Niveau  Cercle :
Comité intercommunal  ad-hoc 

présidents des communes relevant du cercle, l’EPA et 
coordinateurs des EAC

Niveau régional :         
Organe d’orientation, de suivi et de 
mobilisation des savoirs faire
Comité Régional de Développement 
Humain  (CRDH)                   

Walis 

Niveau national                  DGCL DGCL


