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يعترب التخطيط الجامعي اليوم عنرصا أساسيا يكرس دور الجامعة ضمن املنظومة املؤسساتية لبالدنا. فإذا كان 

املجلس الجامعي هو الفاعل األسايس واملسؤول األول عن تدبري الشؤون املحلية بعالقة مبارشة مع ظروف عيش 

الساكنة، فإنه غالبا ما يظل تراب الجامعة مجال تدخل عدة فاعلني، ويكون موضع عدة أعامل ومشاريع وبرامج، 

السيام تلك التي تقوم بها مصالح الدولة واملؤسسات العمومية التي، بحكم صالحياتها ومجاالت عملها املتعددة، 

تعد برامج وتبادر بطرح مشاريع وتعتمد أدوات التخطيط والتدخل.

وفضال عن تعدد الفاعلني، تجدر اإلشارة إىل املستويات الرتابية للتقرير والتخطيط والتدخل. إذ تأيت يف املرتبة األوىل 

الدولة )وهي املستوى املركزي(، ثم تليها املستويات الجهوية واإلقليمية، حيث متارس الجامعات )الجهة، اإلقليم( 

املتوفرة عىل اإلمكانيات اختصاصاتها الذاتية وتقوم بأعامل تهم املجال الرتايب للجامعة.

وبالتايل، ليك تكون الجامعة عنرصا فاعال تجاه الفاعلني املؤسساتيني العاملني عىل ترابها، عليها أن تتوفر عىل القدرة 

عىل التحكم يف املؤهالت ونقاط الضعف والرهانات ذات األولوية لتحسني مستدام لظروف عيش ساكنتها. كام 

عليها أن تتوفر عىل رؤية واضحة، عىل املدى القصري واملتوسط، حول استعامل مواردها الذاتية ، وكذا تلك املعبأة 

من قبل فاعلني آخرين، لفائدة التنمية االجتامعية-االقتصادية املستدامة للجامعة. و عليها أيضا أن تكتسب من 

خالل التخطيط قدرة أكرب عىل توقع ما قد يرتتب عىل تدخل فاعلني آخرين يف ترابها، فيام يتعلق بالتوقعات 

امليزانية والتدبري الالحق. لهذا، عىل الجامعة أن تتوفر عىل مستوى إعالمي أفضل وعىل تحكم أنجع يف تدخالت 

الفاعلني اآلخرين، ذات الصلة عىل الخصوص باالختصاصات  املنقولة و االستشارية للجامعة ، وهنا بالضبط تكمن 

أهمية التخطيط الجامعي.

و لضامن ترابط وانسجام األعامل مع بعضها البعض، عىل املجلس الجامعي، بصفته ممثل للسكان، أن يتوفر عىل 

أداة  تخطيط خاصة به، ترتكز عىل رؤيا تحدد مستقبل الجامعة وتؤدي بالرضورة إىل برمجة أولويات الجامعة، 

ومن ثم تعطي إمكانية الرؤية الواضحة للجامعة ورشكائها االجتامعيني-االقتصاديني.

وبالفعل، فإن امليثاق الجامعي لسنة 2008 ينص، ضمن هذا املنظور للتخطيط االسرتاتيجي، عىل إعداد املجلس 

الجامعي مخططا جامعيا للتنمية.

يدعم هذا املقتىض الجديد للميثاق الجامعي بذلك السلطة التقريرية للمنتخبني يف قيادة التنمية املحلية.

الجامعي  املخطط  إعداد  تنظيمي مسطرة  الجامعي، يحدد نص  للميثاق  املادة 36  األوىل من  للفقرة  و طبقا 

للتنمية.

الجامعي  التنظيمي املحدد ملسطرة إعداد املخطط  النص  وتقدم هذه املذكرة عنارص تأطريية خاصة مبرشوع 

للتنمية ، وهي تشكل قاعدة مشرتكة متكن من مالمئة وتوحيد أدوات ومساطر إعداد املخطط الجامعي للتنمية. 

و  الظروف  الجامعات بحسب  إطار  الوسائل وتوزيعها يف  تحديد  املشرتكة، ميكن  القاعدة  واعتامدا عىل هذه 

الخصوصيات املحلية. 

إطار التخطيط الجامعي
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و تهدف هذه املذكرة إىل: 

توضيح املفاهيم التي جاءت بها املادة 36 من امليثاق الجامعي يف تعريف املخطط الجامعي للتنمية، و 

كذا األسس األولية للتخطيط الجامعي؛

تقديم املراحل األساسية إلعداد واملصادقة عىل املخطط الجامعي للتنمية؛

تحديد مضمون املخطط الجامعي للتنمية والجدول الزمني إلعداده؛

اقرتاح إسرتاتيجية لتنفيذ وتتبع و تقييم املخطط؛

اقرتاح بعض األدوات الستعاملها يف تنشيط التخطيط يف مختلف مراحله؛

تحديد الفاعلني و التعريف بدورهم يف إعداد وتنفيذ املخطط؛

وأخريا، اقرتاح بعض املامرسات الجيدة من أجل إنجاح عملية إعداد وإنجاز املخطط.
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املخطط الجامعي للتنمية

بناء عىل املادة 36 من امليثاق الجامعي، يحدد املخطط الجامعي للتنمية األعامل التنموية املقرر إنجازها برتاب 

الجامعة ملدة ست سنوات، يف أفق تنمية مستدامة ووفق منهج تشاريك يأخذ بعني االعتبار عىل الخصوص مقاربة 

النوع االجتامعي.

التخطيط الجامعي

يعد التخطيط الجامعي مسلسل دينامييك تلعب من خالله الجامعات دورا مركزيا من مرحلة التشخيص إىل 

مرحلة املصادقة عىل األعامل املربمجة وإنجازها.

وميكن تعريف التخطيط الجامعي كمقاربة  تشاورية  تسعى إىل دفع الفاعلني املحليني إىل تحديد أهدافهم 

التنموية التي يتطلب تنفيذها تعبئة املوارد املحلية أوال، ثم موارد الرشكاء ثانيا.

ويعترب هذا التخطيط اسرتاتيجيا، ألن األهداف املسطرة نابعة من القرار السيايس املحيل الذي يتخذ خيارات ذات 

طبيعة هيكلية ترهن مستقبل الجامعة، وتحدد السبل الواجب إتباعها والوسائل الواجب إعاملها لتحقيق تلك 

األهداف.

و يوصف بأنه تشاريك، ألنه يرشك كافة الحساسيات السياسية املحلية، والفاعلني االجتامعيني-االقتصاديني، والنسيج 

الجمعوي املحيل، والهياكل التقليدية... من أجل وضع صورة عن الوضعية الحالية للجامعة وتقديم تصور للوضع 

املستقبيل املرغوب فيه، كام يعمل عىل أن يكونوا عنارص فاعلة يف إنجاز هذه الرؤيا وتتبعها وتقييمها.

التنمية املستدامة

ترتكز التنمية املستدامة عىل إدماج ثالثة مرتكزات:

مرتكز اقتصادي يرمي إىل تحقيق أهداف النامء والفعالية االقتصادية.

مرتكز اجتامعي يستهدف تلبية الحاجيات اإلنسانية واالستجابة ألهداف اإلنصاف والتامسك االجتامعي، مبا 

يف ذلك قضايا الولوج إىل الخدمات واملرافق األساسية والشغل والثقافة...

مرتكز بيئي يرمي إىل الحفاظ عىل البيئة واملوارد الطبيعية وتحسينها واستثامرها عىل املدى الطويل.

ويعد الربط وتفاعل جيدين بني هذه املرتكزات أمرا رضوريا إلعامل سياسات التنمية املستدامة عىل مستوى 

املجاالت الرتابية للجامعات.

وتضطلع الجامعات بدور هام يف مجال إنعاش التنمية املستدامة، السيام أنها تتكفل بعنارص أساسية مثل توزيع 

الطبيعية  للموارد  بالنسبة  متزايدة  يقظة  تتطلب  النقل...وكلها عنارص  اإلنارة،  النفايات،  والكهرباء، جمع  املاء 

والبيئة.

ويجب أن يدمج مسلسل إعداد وتنفيذ املخطط الجامعي للتنمية اآلثار )اإليجابية والسلبية( للتنمية االجتامعية-

االقتصادية عىل البيئة. و أن يشجع املامرسات والخيارات التقنية التي من شأنها الرفع من اآلثار اإليجابية للتنمية 

إيجابية لدى  بروز مواقف و سلوكيات  أن يشجع  أيضا  املستويات. وعليه  البيئة إىل أقىص  الحفاظ عىل  ومن 

الساكنة والفاعلني املحليني، خدمة للحفاظ عىل البيئة و تثمينها.
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و يجب عىل منهجية املخطط الجامعي للتنمية أن تربز وتبحث عن فرص التمويل واالستثامر والدعم التقني 

الخاص باملشاريع ذات البعد البيئي يف التنمية.

املقاربة التشاركية:

تعد املقاربة التشاركية مسلسال ينخرط فيه الساكنة واملنظامت املنبثقة عنها )اجتامعية-مهنية، اقتصادية( يف 

كافة مراحله.

بتقديم  الجامعة  للمساهمة يف تشخيص  الساكنة واملنظامت  للتنمية، ترشك  الجامعية  املخططات  إعداد  عند 

املعلومات، وأيضا للمساهمة يف التحليل، وبتقديم رأيها حول ما يجب أن يكون عليه مستقبل الجامعة.

فيام تعود القرارات والخيارات والتحكيامت حول التوجهات للمنتخبني الجامعيني ورئيس الجامعة.

وتتجىل الفائدة من املقاربات التشاركية ضمن التخطيط يف ثالث مستويات:

إنها تسمح بإغناء التفكري والتشخيص من خالل املعلومات املتنوعة وامللموسة، وبتقديم تحاليل متنوعة 

للوضعية.

إنها تحث الفاعلني عىل التقارب لتطوير طرق التدخل القريبة أكرث من حاجيات وظروف عيش السكان 

بصورة شاملة.

االجتامعيني-االقتصاديني، ألنها متكن  الفاعلني  بني  تفاعلية محلية  ديناميكية  إنها رشط رضوري إلحداث 

من بلورة تصور مشرتك لهؤالء الفاعلني حول الوضع الحايل ومن التكامل املمكن تفعيله، مام يسمح بالتنمية 

املحلية.

)جمعيات  واالقتصادية  االجتامعية-املهنية  الهياكل  ضمن  سواء  املنظمة،  الساكنة  املتشاركة  بالساكنة  ويقصد 

التنمية، جمعيات األحياء، جمعيات حامية الطفل واألشخاص ذوي الحاجيات الخاصة واملستهلكني واملستعملني 

التقليدية، مع إعطاء أهمية كبرية  الهياكل  إطار  أو يف  املقاوالت...(،  واملنتجني، والتعاونيات واألساتذة وأرباب 

لتمثيلية الساكنة ذات األوضاع الهشة )النساء، األطفال، الشباب، املسنني، املعاقني...(. وتسري املقاربة التشاركية 

عرب التناوب بني عمل املجموعات والعمل يف الجلسات العامة.

وتكون األدوات املعتمدة )خرائط، رسومات بيانية،...( لتجميع اآلراء أو لبلورة التحاليل مكيفة حسب الوضع 

املحيل.

مقاربة النوع االجتامعي

تسمح مقاربة النوع بإدماج انشغاالت وتجارب النساء والرجال والفتيان والفتيات يف بلورة وإنجاز وتتبع وتقييم 

املخططات الجامعية للتنمية، حتى يستفيدوا منها بالتساوي.

باالعتبار  تأخذ  التنموية  التأكد من أن املشاريع والربامج  النوع االجتامعي إىل  املعتمد عىل  التحليل  و يهدف 

كليا أدوار وحاجيات ومساهامت النساء والرجال والفتيات والفتيان. وهذا التحليل يقتيض أن تفصل املعطيات 

واملعلومات حسب الجنس )لتصبح بالتايل معطيات مفككة(، وأن نفهم كيف يتم توزيع العمل وتقييمه بناء عىل 

الجنس. كام يجب اعتامد هذا التحليل يف كل مراحل بلورة وتنفيذ وتتبع وتقييم املخططات الجامعية للتنمية، 

وذلك بغية االستجابة، بصورة أفضل، النشغاالت مختلف فئات الساكنة، ولتمكينها من الولوج بالتساوي للخدمات 

واملرافق العمومية.
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ويجب تعبئة لجنة املساواة و تكافؤ الفرص لضامن أخذ النوع االجتامعي باالعتبار يف كافة مراحل إعداد وتنفيذ 

املخططات الجامعية للتنمية.

ربط املخطط الجامعي للتنمية بباقي مستويات ووثائق التخطيط

الرتبة  عىل  الحفاظ  التعمري،  الفالحية،  )السياحية،  املشاريع  مبجاالت  ربطه  الجامعي  التخطيط  يستدعي 

وإصالحها...( املدرجة ضمن مخططات التنمية التي تهم املستوى العايل )إقليمي، جهوي، ووطني(، و مبشاريع 

القطاعات الوزارية املعنية. ويستلزم  كذلك التفاوض  والربط  الدامئني  مع  املصالح  الخارجية والالمركزية )الجهة 

مثال...(.

مير، البحث عن التفاعل والتكامل وعن ربط أفضل بني مخططات التنمية الجامعية وباقي وثائق املخططات 

والسياسات القطاعية، عرب إرشاك املصالح الخارجية يف مسلسل إعداد املخطط الجامعي للتنمية.

يف هذا الصدد، يجب عىل هذه املصالح أن تتدخل بصفات متعددة: 

كمجال إنتاج املعطيات واملعلومات املتعلقة بالرتاب ومبعرفة سريه، مام يسمح بالخصوص بتطعيم وظيفة 

الدعم واالستشارة للجامعات وللمشاريع املنجزة عىل ترابها.

كفاعل مشرتك يف عمليات التخطيط املحيل.

كمنتج لوثائق التوجيه والتخطيط التي هي من مسؤولية الدولة.

وليك تعطي مصداقية أفضل للمخطط الجامعي للتنمية، عىل السلطات الجامعية أن تتوفر عىل معلومات كافية 

فيام يتعلق ب:

التوجهات واملشاريع املتضمنة يف وثائق إعداد الرتاب و التعمري ومخططات التنمية للمستوى العايل، التي 

تحدد األولويات واملشاريع يف مجال التنمية االقتصادية واالجتامعية.

التدخالت، يف الزمان واملكان، للمشاريع والربامج ذات الصبغة الوطنية والتي تستهدف عدة جامعات.

املشاريع والربامج التي هي يف طور اإلنجاز أو املتوقع إنجازها برتاب الجامعة خالل السنوات الثالث املقبلة 

من طرف املصالح اإلدارية للدولة أو فاعلني آخرين.
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 تتضمن عملية بلورة املخطط الجامعي للتنمية أربع مراحل أساسية، تتواىل وتتداخل زمنيا، وهي موصوفة بدقة 

ضمن دليل إعداد املخطط الجامعي للتنمية املذكور أسفله.

مرحلة اإلعداد و اإلنطالقة:

تتضمن هذه املرحلة نشاطان أساسيان: 

تطوير مبادرة التخطيط والرشوع فيها
تحسيس املجلس الجامعي إىل رضورة إعداد املخطط الجامعي للتنمية وفق مقاربة التخطيط اإلسرتاتيجي 

التشاريك.

التعريف باألطراف املعنية يف العملية وخلق رشوط مساهمتها يف بلورة وتنفيذ وتتبع وتقييم املخطط 

الجامعي للتنمية.

تشكيل ووضع فريق التخطيط:
إن رئيس الجامعة هو الذي يتكلف، طبقا للقانون، بإعداد املخطط الجامعي للتنمية وعرضه للتصويت 

عىل املجلس الجامعي.

إلزام الكاتب العام من قبل رئيس الجامعة ليقوم بتنسيق وقيادة عملية إعداد املخطط الجامعي للتنمية.

تحميل املسؤولية من قبل الكاتب العام لفريق تقني جامعي.

تعبئة املوارد البرشية واملالية الرضورية لقيادة العملية.

توظيف هيئة للخربة )خبري مستشار، مكتب دراسات( إن اقتىض الحال.

مرحلة تحديد الحالة الراهنة والتشخيص

يعد إعداد التشخيص منهجية للقرب تأخذ بعني االعتبار الخصوصيات املحلية وتشجع عىل ربط االتصال بني 

الفاعلني الجامعيني والسلطات والسكان، مبا يف ذلك من هم يف عزلة. إنها املرحلة الحاسمة يف عملية مراعاة 

الخصوصيات املحلية، ألن تحديد اإلشكاليات التنموية وتأويلها يعد مرحلة أساسية ترهن الرؤيا املستقبلية. إن 

تفكيك املعطيات )فتات، فتى، رجل، امرأة( يعد مسألة أساسية يف هذه املرحلة من التشخيص. ويسمح جمع 

وتحليل املعلومات اإلحصائية املفككة باستخالص االتجاهات و بالخصوص مؤرشات االنطالق بالنسبة لكل فئة.

وغالبا ما يكون التشخيص اإلسرتاتيجي املنجز بطريقة تشاركية ذي صبغة تقنية رصفة ويرتكز عىل تعدد اختصاصات 

املتدخلني. ويتطلب عمل التشخيص هذا بالتايل اللجوء إىل لجن استشارية )لجن املساواة وتكافؤ الفرص، اللجنة 

الجامعية للتخطيط التشاريك...( تجمع قدر اإلمكان كافة فئات املواطنني املنظمني محليا ) جمعيات التنمية، 

جمعيات األحياء، جمعيات حامية الطفل ،األشخاص ذوي الحاجيات الخاصة، املستهلكني، املستعملني، املنتجني، 

التعاونيات ،األساتذة ،أرباب املقاوالت...(، وتعبئة املصالح الخارجية للدولة )اإلقليمية، الجهوية( والجامعات وكذا 

اللجوء إن اقتىض الحال إىل الخربات الخارجية.





















املراحل األساسية لبلورة واعتامد املخطط الجامعي للتنمية 
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مرحلة التخطيط و االنسجام:

الوضعية  التي تربز  التشاريك  الراهنة والتشخيص  الحالة  التخطيط و االنسجام بعد مرحلة تحديد  تأيت مرحلة 

السكان واألوضاع املستعجلة، و  املتاحة، حاجيات  الفرص  االجتامعية-االقتصادية للجامعة، طاقاتها، مؤهالتها، 

بوادر الحلول واألولويات.

تتطلب هذه املرحلة إذن: 

توافقا سياسيا عىل التشخيص؛

جرد املشاريع والربامج التي هي يف طور اإلنجاز أو املرتقب إنجازها برتاب الجامعة خالل الثالث سنوات 

املقبلة؛

املواكبة  هذه  وتعد  عمل.  ورشات  الخارجية ضمن  املصالح  من طرف  الجامعي  التقني  الفريق  مواكبة 

أساسية يف مرحلة إعداد املخطط، وضامنة النسجام وترابط املخطط الجامعي للتنمية مع باقي اإلسرتاتيجيات 

القطاعية وتوجهات وتدخالت الدولة؛

توفر كفاءات يف مجال املالية املحلية لتقدير امليزانيات الالزمة لكل مرشوع/برنامج، و كذا معرفة وقع كافة 

الربامج-مشاريع عىل ميزانية تسيري الجامعة.

و تشكل هذه املرحلة لحظة قرار، إذ أنها متكن الجامعة، بصفتها مؤسسة، من ترجمة الهدف العام أو اإلسرتاتيجي 

)رؤيا املستقبل املنشود( الذي يندرج ضمنه املخطط، وكذا التوجهات اإلسرتاتيجية واألهداف الخصوصية املرتتبة 

عنه إىل أعامل ملموسة. وهذا ما يتطلب أخذ األمور التالية باالعتبار:

االعتامد، ضمن التوجهات/املحاور، عىل تلك التي تساهم بشكل فعال يف حل اإلشكاليات املحددة أثناء 

التشخيص التشاريك؛

الحفاظ عىل االستمرارية مع مايض الجامعة، ألن التغريات الفجائية يف التوجهات ميكن أن تكون ضارة؛

االنتباه باستمرار للتأثريات املحتملة للتغريات املمكن أن تحدثها املحاور الجديدة/التوجهات اإلسرتاتيجية 

عىل الجامعة؛

الرتكيز عىل عدد معقول من األهداف من أجل التمكن من قياس نتائجها، مع تفادي تعددها حتى ال 

يصعب تحقيقها؛

احرتام التوجهات اإلسرتاتيجية للتنمية ما بني الجامعات وكذا عىل املستويني اإلقليمي والوطني، من أجل 

تحقيق املالمئة واالنسجام.

وأخريا، تسمح هذه املرحلة بالبحث عن مجاالت الفعل و االنسجام ما بني الجامعات بتحديد املشاريع التي توفر 

مؤهالت إعامل مشرتك بني الجامعات. وهكذا، فإن للسادة رجال السلطة ) والة، عامل، رؤساء دوائر، قياد( دور 

مهم يف تشجيع وتسهيل خلق مجموعات الجامعات، سواء من أجل تجميع الوسائل البرشية واملادية إلعداد 

وتنفيذ املخططات الجامعية للتنمية، أو لتحديد مشاريع ذات املصلحة املشرتكة وتنفيذها.
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مرحلة تقديم النتائج للفاعلني واملصادقة عىل املخطط الجامعي  للتنمية من طرف 
املجلس الجامعي:

مرحلة تقديم النتائج للسكان:

تهدف هذه املرحلة إىل إخبار السكان حول االختيارات التي اتخذت من طرف الجامعة والتعديالت

 أو التقوميات التي أدخلت عىل املخطط الجامعي  للتنمية خالل عملية االنسجام. وتهدف كذلك إىل تعليل 

االختيارات والتحكيامت التي متت يف مختلف مراحل التخطيط. كام تتطلب إرشاك املنتخبني، قصد خلق تفاعل 

سيايس بينهم وبني سكان جامعتهم، حول الخيارات املعتمدة، ومن تم إتاحة إمكانية املساءلة.

تتم هذه املرحلة مببادرة من الجامعة ألن املخطط الجامعي  للتنمية يعترب مرشوعا سياسيا للمجلس الجامعي، 

وتنظم يف إطار منتدى تقديم النتائج الذي يشارك فيه أعضاء لجنة املساواة  و تكافؤ الفرص وأعضاء اللجنة التقنية 

الجامعية وأعضاء النسيج الجمعوي املحيل وممثلني عن الفاعلني املحليني اآلخرين.

مرحلة املصادقة عىل املخطط الجامعي للتنمية من قبل املجلس الجامعي:

يعرض مرشوع املخطط الجامعي للتنمية، املعد من قبل رئيس املجلس الجامعي، عىل أنظار املجلس الجامعي 

قصد الدرس والتصويت. و يحدد هذا األخري، لهذه الغاية، برنامج تجهيز الجامعة كام يقرتح األعامل الواجب 

القيام بها باشرتاك أو تشارك مع اإلدارة والجامعات املحلية األخرى أو املؤسسات العمومية.
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املضمون:

 طبقا للامدة 36 من امليثاق الجامعي، يجب أن تتضمن وثيقة املخطط الجامعي للتنمية لزوما العنارص التالية:

بناء عىل  يربز املؤهالت االقتصادية واالجتامعية والثقافية للجامعة،  الجزء األول: تشخيصا 
حصيلة/ تحديد الحالة الراهنة تأخذ باالعتبار مقاربة النوع.

هذا الجزء من املخطط يعالج بصورة عامة الجوانب التالية:

تقديم الجامعة ) الوسط الطبيعي، الوسط البرشي(.

الحالة الراهنة للقطاعات االجتامعية والبنيات التحتية االقتصادية واإلنتاجية...

إشكاليات التنمية بالنسبة للجامعة.

الحاجيات ذات األولوية املحددة بتشاور مع الساكنة واإلدارات والفاعلني املعنيني.

الجزء الثاين: رؤيا املجلس الجامعي للمستقبل املنشود التي يندرج ضمنها املخطط الجامعي 
للتنمية املحدد ملدة ست سنوات. يتضمن هذا الجزء: 

التوجهات اإلسرتاتيجية واألهداف الخاصة املرتتبة عنها.

النتائج املنتظرة، األعامل / املشاريع الواجب القيام بها،  وكذا بالنسبة لكل واحد من األهداف الخاصة، 

أيضا  املخطط  ويحدد  لتنفيذها.  الرضورية  واملالية  واملادية  البرشية  والوسائل  املعنية  السكان  فئات  توطينها، 

التسلسل الزمني لتنفيذ املشاريع/األعامل املقررة. وهذه األعامل  تصاغ يف برنامج التجهيز الجامعي وبرنامج 

األعامل الواجب القيام بها باشرتاك أو تشارك مع اإلدارة والجامعات املحلية األخرى أو املؤسسات العمومية.

الجزء الثالث: املوارد و النفقات التقديرية املتعلقة بالسنوات الثالث األوىل التي يتم بها 
العمل باملخطط الجامعي للتنمية. والهدف من هذا الجزء التمكن من الوصول إىل مقرتحات 

إلعامل  رضوري  رشط  وهو  املالية،  تلك  تحليل/حصيلة  قاعدة  عىل  الجامعة،  مالية  تحسني 

املخطط الجامعي للتنمية.

يتم هذا التحليل/الحصيلة وفق بابني: باب مخصص للمصاريف املرتقبة بالنظر إىل الحاجيات، والثاين مخصص 

للمداخيل. والهدف منه هو:

تقدير العالقة: االستعامالت/املوارد.

الوقوف عىل قدرات التحصيل وتقدير قدرات االستدانة.

الجامعي  املخطط  لتمويل  للتعبئة  القابلة  املوارد  وتقدير  الجامعية  واملداخيل  املصاريف  تطور  توقع 

للتنمية.



























مضمون املخطط الجامعي للتنمية، مدته، جدوله الزمني وتنفيذه
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املدة والجدول الزمني:

يجب مالمئة آجال إعداد املخطط الجامعي للتنمية لتسهيل التفاعل وتجميع املجهودات بني مختلف الجامعات 

املجاورة.

بناء عليه، يتخذ الجدول الزمني االستداليل الشكل التايل: 

أشغييمأمفيدنأاملراحل األساسية

xxاإلعداد واإلنطالقة

xxxxالحالة الراهنة و التشخيص التشاريك

xالتوافق حول التشخيص

xxالتخطيط و االنسجام

عىل  واملصادقة  للفاعلني  النتائج  تقديم 

املخطط من طرف املجلس الجامعي

x

xxتعبئة املوارد/ الرشاكة

xامليزنة

وتحدد مدة املخطط الجامعي للتنمية يف 6 سنوات )بالنسبة للفرتة االنتدابية الحالية: يوليوز -2010 يونيو 2016( 

و ميكن تحيينه ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ و يعمل به إىل غاية السنة األوىل من االنتداب 

املوايل التي يتم خاللها إعداد املخطط الجامعي للتنمية املتعلق باملدة االنتدابية املوالية الجديدة.



إسرتاتيجية تنفيذ ومتابعة وتقييم املخطط الجامعي للتنمية 

تعزيز وتقوية دينامية التعاقد والرشاكة

 ميكن للجامعة، من أجل تنفيذ املخطط الجامعي للتنمية، االلتزام مع الفاعلني أو املانحني )التابعني للقطاع العام 

أو الخاص، سواء الدوليني أو الوطنيني( بخصوص متويل جزء أو مجموع املشاريع املزمع انجازها يف املخطط، وفق 

نظام للتعاقد أو الرشاكة يتم تحديده.

الجامعة عن فرص  إخبار  يتعني  املخطط،  الالزمة إلنجاز  املالية  املوارد  لتعبئة  املهمة  املرحلة  لتسهيل هذه  و 

التمويل عىل املستوى الوطني والدويل، وحول القنوات املتوفرة لهذا الغرض.
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املنهجي  الدعم  لتوفري  واالستشارة،  الدعم  يف  مهمتها  خالل  من  املحلية،  للجامعات  العامة  املديرية  تتجند 

والبيداغوجي الالزمني للجامعات، حتى تكون يف مستوى القيام بالتشخيص وصياغة األهداف، وتحديد األولويات 

لألعامل الواجب القيام بها تلبية للحاجيات والفرص املحددة، ثم قيادة األعامل املعتمدة.

املساعدة التقنية واملنهجية:

االسرتاتيجي،  التخطيط  اختصاصاتها يف مجال  لدعمها يف مامرسة  الجامعات  إشارة  العامة رهن  املديرية  تضع 

األدوات التالية:

بالنسبة للجامعات القروية والجامعات الصغرى دون 35 ألف نسمة: 

 حقيبة التخطيط اإلسرتاتيجي التشاريك، لإلنطالقة وتنشيط منهجية إعداد املخططات الجامعية للتنمية. ويتعلق 

األمر باألدوات العملية التالية:

دليل إلعداد املخطط الجامعي للتنمية: يصف ويوضح مسار منهجية إعداد املخطط.

كتيب للمساطر اإلدارية مخصص لرئيس الجامعة وكاتبه العام.

نظام معلومايت جامعي: ينظم مسلسل إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم املخطط الجامعي للتنمية. وهو ميكن 

من توفري تلقايئ  للمونوغرافيا ولوحة القيادة و جذادات التجمعات السكنية ، وتقدم إنجاز املخطط الجامعي 

للتنمية. 

حقيبة للتكوين )تحتوي عىل منشورات وكتيبات( حول املحاور األساسية للتخطيط االسرتاتيجي التشاريك 

لفائدة الفاعلني الرشكاء يف إعداد املخطط الجامعي للتنمية.

بالنسبة للجامعات الحرضية ألزيد من 35 ألف نسمة: 
دليل إلعداد املخطط الجامعي للتنمية : يصف ويوضح مسار منهجية إعداد املخطط الجامعي للتنمية، 

وميكنه املساعدة عىل انطالقة املسلسل والتالؤم حسب الظروف.

الدعم البيداغوجي:

ملواكبة الفاعلني املحليني الرشكاء يف مسلسل إعداد املخطط الجامعي للتنمية، تقرتح املديرية العامة للجامعات 

املحلية عىل األقاليم والجامعات منظومة  للحصول عىل الكفاءات الالزمة من قبل كل فاعل، ارتكازا عىل نوعني 

من التدخالت:

التكوين األويل الذي ميكن كل فاعل يف مسلسل إعداد املخطط الجامعي للتنمية من الحصول عىل رؤية 

شاملة وخصوصا الكفاءات األساسية لتأدية مهامه.

.SEGMA وهذا التدخل ستقوده مديرية تكوين األطر اإلدارية و التقنية بتعاون مع الخربة الخارجية عن طريق

التكوين املستمر ميكن كل فاعل من تحليل مامرسته دوريا، ومقارنتها باألهداف، وإيجاد سبل تحسينها عرب 

تجربة مفاهيم وأدوات ومناهج جديدة. وهذا التكوين/ الفعل سيتم تنفيذه تدريجيا من طرف خلية مكونة من 

إطارين من القسم اإلقليمي للجامعات املحلية، واحد مختص يف التكوين والثاين يف التخطيط الجامعي. وهذه 

الخلية تشكل نواة الفريق اإلقليمي للمواكبة.

وستوجه مذكرة خاصة لكل إقليم و عاملة توضح الرشوط وأشكال تنفيذ هذا الدعم املقدم من قبل املديرية 

العامة للجامعات املحلية.  






















تعزيز القدرات املحلية
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أكيد أن إعداد املخطط الجامعي للتنمية يحتاج إىل كفاءات خاصة، لكن أيضا إىل تنظيم جدي يقوم عىل املشاركة 

النشطة للفاعلني املحليني وللسكان، الذين لهم القدرة عىل التعبري عن انشغاالتهم اليومية، وتحديد الحاجيات 

ذات األولوية التي تبدو مالمئة وواقعية عىل املدى القصري واملتوسط والبعيد.

للتنمية، الرجوع إىل الدالئل الخاصة  الهيئات املشرتكة يف إعداد املخطط الجامعي  التفاصيل حول  وملزيد من 

باملخطط الجامعي للتنمية السالف ذكرها.

عىل املستوى الجامعي:

املجلس الجامعي: رؤيا إسرتاتيجية
تحديد التوجهات اإلسرتاتيجية وأهداف تنمية الجامعة؛

انتقاء املشاريع و الربامج؛

التصويت واملصادقة عىل وثائق املخطط الجامعي للتنمية؛

تعبئة املوارد املالية الداخلية والخارجية؛

صاحب املرشوع مسلسل التخطيط والتنمية الجامعية؛

تقييم املخطط الجامعي للتنمية )كل ثالث سنوات(.

اإلدارة الجامعية: رؤية عملية

لإلدارة الجامعية، تحت املراقبة املبارشة للكاتب العام للجامعة، دور هام يف إعداد املخطط الجامعي للتنمية ويف 

ترجمة التوجهات اإلسرتاتيجية للمنتخبني إىل أعامل ملموسة وضامن تنفيذها واستدامتها.

خربة تقنية وبرشية.

دميومة االختيارات.

تنفيذ األعامل.

جمعيات  القرب،  جمعيات  منظمون،  سكان   ( محلية  خربة  املدين:  املجتمع 
اجتامعية- مهنية، تعاونيات نسائية(: 

تعبئة السكان

تجميع املعطيات واملشاركة يف التشخيص

اقرتاح بعض توجهات واملشاريع للدراسة.

املصالح الخارجية للدولة )ومقدمي الخدمات(: املهارة التقنية

الراهنة و التشخيص، ويف تحديد   تلعب املصالح الخارجية للدولة دورا هاما خاصة يف مراحل تحديد الحالة 

وجدوى الربامج ويف التنفيذ واملراقبة )التقنية( إلنجاز املشاريع.

إن دعم املصالح الخارجية يخول تصورا وتنفيذا أفضل للمخطط الجامعي للتنمية، ويحقق انسجاما أفضل ملختلف 

املخططات الجامعية للتنمية وتالؤمها والتوجهات الجهوية والوطنية واإلسرتاتيجيات القطاعية.

 عىل مستوى اإلقليم ـ العاملة

رجال السلطة: تبسيط/تحكيم/تناغم/التقائية:
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يلعب الوايل/العامل عىل إقليم أو عاملة دورا هاما يف املواكبة عن قرب للجامعات يف مامرستها للتخطيط من 

خالل تعبئة رجال السلطة واملصالح الخارجية والخربة الخارجية.

 وبدعم من هذه الهيئات فإنه:

يحث عىل انطالق مسلسل التخطيط.

يقوم بالتحكيم الرضوري بني جامعات اإلقليم

يحدد ويحفز ويواكب إحداث مجموعات الجامعات.

يتأكد من تناغم وانسجام املخططات الجامعية للتنمية لجميع جامعات اإلقليم.

يدعم الجامعات يف البحث عن متويل مخططاتها التنموية.

قسم الجامعات املحلية : املواكبة التقنية والبيداغوجية:

تكمن مهمة قسم الجامعات املحلية باألخص يف تقديم الدعم التقني الرضوري للجامعات إلعداد وتنفيذ املخطط 

الجامعي للتنمية، ويف هذا اإلطار فهو يقوم بـ: 

ضامن السري الجيد للتخطيط الجامعي عىل مجموع الرتاب اإلقليمي؛

ومتابعة  الجامعية  التقنية  فرق  لفائدة  للجامعات،  العامني  الكتاب  من  بطلب  التقنية،  املساعدة  تعبئة 

أشغالها ميدانيا.

ضامن التكوين املستمر للفاعلني املحليني املساهمني يف إعداد و تنفيذ املخطط الجامعي للتنمية.
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ضامن الحد األدىن من اإلدارة عىل جميع مراحل مسلسل إعداد وتنفيذ املخطط الجامعي للتنمية.

األخذ بعني االعتبار بقدرات الجامعات يف تحديد وبرمجة والتقدير املايل للمشاريع.

الحرص عىل الدقة واإليجاز ووضوح مضمون املخطط الجامعي للتنمية.

اإلدراك، عىل مستوى املسلسل بكامله، أن الجامعات ال تحل محل الدولة وممثليها، فهي تكمل بعضها 

البعض يف التنمية املحلية.

إدراك أن من بني مهام الجامعات خلق بيئة مالمئة إلنعاش الشغل واألنشطة املدرة للدخل. فهي ال تعوض 

الهياكل املتخصصة بهذا الشأن.

ضامن نرش املخطط الجامعي للتنمية  يف صيغة مبسطة يف متناول أكرب عدد ممكن.

بلورة تشاور محيل يساعد عىل إرشاك الساكنة يف إعداد السيناريوهات املستقبلية وإيجاد الحلول للمشاكل 

القامئة: إن إثارة اهتامم املواطنني بسري شؤون جامعتهم، يعني خلق مواطنني مسؤولني ومحاربة الالمباالة التي 

تطال تسيري الشؤون املحلية.

إن تنفيذاً أحسن للتخطيط الجامعي يتطلب:

بالنسبة للمصالح املركزية:
جامعية  إدارة  بغية  للجامعات،  األساسية  التقنية  املصالح  خاصة  والتنظيمي،  املؤسسايت  الدعم  متابعة 

دينامية موجهة نحو التنمية املحلية.

تسهيل  توفري أطر ذوي خربة ومستوى أكادميي مالئم يف املناصب اإلسرتاتيجية للجامعات، من أجل تطوير 

تدبري مصالحها وتبسيط تنفيذ املخطط الجامعي للتنمية بطريقة مرضية.

برمجة  نظام  يف  للتنمية  الجامعي  املخطط  وتثمني  للجامعات،  أساسية  كمهمة  املحلية  التنمية  اعتبار 

االستثامرات العمومية، بغية التمكن من تعبئة املوارد الرضورية وتنسيقها عىل املستوى املحيل.

تحسني الدعم و االستشارة للمصالح التقنية الخارجية لفائدة الجامعات.

بالنسبة للسلطة اإلقليمية:
اإلسهام يف التوجيه والتنسيق بني املتدخلني يف التنمية بتشاور مع سلطات الجامعة؛

تسهيل إلتقائية أعامل املخطط الجامعي للتنمية مع التوجهات الكربى للدولة والسياسات القطاعية؛

تحفيز وتشجيع إحداث مجموعات الجامعات حول املشاريع ذات املصلحة املشرتكة؛

تعبئة دعم وخربة االستشارة املصالح التقنية الخارجية لفائدة الجامعات. 

بالنسبة للمنتخبني املحليني:
بلورة تشاور عىل املستوى املحيل من شأنه أن يسهل تعبئة جميع القوى ويحفز عىل املشاركة الفعالة 

للجميع عىل إنجاز الربامج ومشاريع املخطط الجامعي للتنمية.

االنخراط يف التخطيط املايل وفق القدرة املالية للجامعة والقابلية الفعلية للرشكاء. ومن هنا تكمن رضورة 

تعزيز الكفاءات يف ميدان تقنيات إعداد امللفات واملفاوضات من أجل تعبئة املوارد.

تحسني ووضع نظام تدبريي متجه نحو النتائج.

استعامل املخطط كآلية للمرافعة لدى الرشكاء يف التنمية.
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باالعتامد عىل تشخيص الوضعية الراهنة واآلفاق املستقبلية، فإن املخطط الجامعي للتنمية يحدد أهداف التنمية 

املستدامة عىل مستوى تراب الجامعة، الهادف بالدرجة األوىل إىل تحسني ظروف عيش الساكنة، مع املحافظة 

عىل املوارد الطبيعية والرتاث الثقايف وتثمينها. يحدد املخطط الجامعي للتنمية الوسائل امللموسة الواجب تعبئتها 

وإعاملها لبلوغ هذه األهداف.

وخرائط  نصوصا  تتضمن  مكتوبة،  وثيقة  صيغة  يف  والتخطيط  للتواصل  أداة  للتنمية  الجامعي  املخطط  يعد 

االقتصادية،  )االجتامعية،  الجامعة  حياة  من  املجاالت  من  عدد  مستوى  عىل  وبالتدخالت  بالحالة  متعلقة 

البيئية،الثقافية...(.

 يجب أن ميكن هذا املخطط كل فاعل جامعي )إدارة عمومية، سكان، مجتمع مدين، قطاع خاص، جامعات..( من 

أن تكون له فكرة دقيقة عن مشاريع السياسة الجامعية فيام يخص كل القطاعات ذات األولوية بالنسبة للجامعة 

وخالل السنوات املقبلة. وفضال عن ذلك، فإنه يعد أداة للتدبري اليومي تقود األعوان واملسؤولني الجامعيني يف 

االجتامعيني- للرشكاء  بالنسبة  األعامل  دليال القرتاح  يكون  أن  للتنمية  الجامعي  للمخطط  أعاملهم. كام ميكن 

االقتصاديني للجامعة. 

خالصة
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