
  البردعًانجاز سلوى  



 على حك  21اإلعالن العالمً لحموق االنسان وتحدٌدا فً الفصل

كل فرد فً المشاركة فً إدارة الشؤون العامة لبالده بشكل مباشر 

 .لممثلٌهأو عن طرٌك االختٌار الحر 

 العهد الدولً الخاص بالحموق االلتصادٌة واالجتماعٌة والثمافٌة
لجمٌع الشعوب حك تمرٌر "بأن نجد  فً المادة االولى  1976لسنة 

وهى بممتضى هذا الحك حرة فً تمرٌر مركزها  .بنفسهامصٌرها 

السٌاسً وحرة فً السعً لتحمٌك نمائها االلتصادي واالجتماعً 
 . والثمافً



     متبوعا بالموانٌن التنظٌمٌة  2011اإلصالح الدستوري لسنة ،

   مبدأالمشاركةالجدٌدة المتعلمة بالجماعات الترابٌة، 

 .المواطنة فً التشرٌع الوطنً .

تضع »أنه من الدستور الذي ٌنص على  139الفصل               

 مجالس الجهات ومجالس الجماعات                                        

للحوار والتشاور، لتٌسٌر مساهمة  تشاركٌةالترابٌة األخرى، آلٌات 

 المواطنات والمواطنٌن والجمعٌات فً إعداد

« ...التنمٌة برامج   



 14 - 113من القانون التنظيمي رقم  3المادة 

ٌرتكز تدبٌر الجماعة لشؤونها على مبدأ التدبٌر الحر الذي ٌخول بممتضاه لكل جماعة، 

 فً حدود اختصاصاتها

المنصوص علٌها فً المسم الثانً من هذا المانون التنظٌمً، سلطة التداول بكٌفٌة 

 دٌممراطٌة، وسلطة تنفٌذ 

 

 

 

 14 - 113من القانون التنظيمي رقم  180المادة 

توجه نفمات التجهٌز باألساس إلنجاز برامج عمل الجماعة والبرامج متعددة 

.اتالسنو  



دعم الممارسات الجٌدة    برنامج عمل الجماعة من اولوٌاته

 . التشاركٌة والحكامة

 



مثاال فرٌدا ٌتوافك مع الخصوصٌات  التشاركٌةتشكل كل تجربة للمٌزانٌة 

المحلٌة  للجماعة التً تعمل على تنفٌذها، وبالتالً ال ٌمكن إعطاء تعرٌف 

   .للمرارعام لهذه اآللٌة األساسٌة لإلنتاج المشترن 

 هً مسلسل التشاركٌةٌمكن المول أن المٌزانٌة 

دٌممراطً  ومستمر، ٌشرن السكان فً تحدٌد جزء من االستثمارات 

العمومٌة، وٌمتد على أساس الدورة الزمنٌة لمٌزانٌة الجماعة وٌسمح 

للسكان بالمشاركة الملموسة فً الشؤون العامة تحدٌد أشكال المشاركة، 

التراح مشارٌع،التصوٌت، تنفٌذ المشارٌع، وتتبعها وتمٌٌمها، تمٌٌم المسلسل 
 .برمته



•           الموضوعاتٌةالمماربة 

 

• المماربة الترابٌة                     
               

 

•  المماربة  االجتماعٌة                



التصوٌت على 
المٌزانٌة6  

التصوٌت على 
المشارٌع5  

اختٌار المشارٌع 
األولوٌة ذات4  

المنتدٌات 
3المواطنة  

 إطالق1
 المسلسل

 كٌفٌاتتحدٌد 
المشاركة2  

إنجاز األشغال 
7والتمٌٌم   



بناء عاللات الثمة بٌن اإلدارة والمواطنات تنمية عالقات الثقة 

 .والمواطنٌن لد ٌأخذ ولتا طوٌال

 التأكد من توفر الموارد لبل توفر الموارد المالية لدى الجماعة

إطالق آلٌات المرار المشترن، ولو بحصر هذا المسلسل فً 

 .مشارٌع ذات كلفة للٌلة

 من الممكن بعد االنتخابات تغيير األغلبية داخل المجالس

الجماعٌة، أال ٌرغب مجلس الجماعة الجدٌد فً مواصلة تجربة 

 .المشترن المرار 

 لد ٌموم أعضاء اإلدارة، إما بشكل إرادي أو مخاطر االستقطاب

 السكان،غٌر إرادي، بتخصٌص معاملة تفضٌلٌة لبعض الفئات من 

ًفً إطار مسلسل تشارك. 

 

















 

تم تحدٌد نسبة اثنان  شفشاونبمرار من مجلس جماعة 

بالمائة من مٌزانٌة التجهٌز لالستمرار فً تنفٌذ 

 . التشاركٌةالمٌزانٌة 

انطلمت العملٌة هذه السنة بالفرٌك المحرن الذي انخرط 

 .السابك فً المشروع 

 .االجتماعات تم عمد مجموعة من  

 .المٌدانٌة الزٌارات 

  












