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كحلونحاتم 

نميةجامعي وخبير في التعمير والتخطيط للت



الجماعاتمجلةخاللمنالعمرانيالتخطيطفيالمدنيالمجتمعدورتكريس
المحلية

(المفتوحةوالحوكمةالتشاركيةالديمقراطيةفي-الخامسالقسم)

الديمقراطيةآلياتإلىوجوباالترابيةوالتهيئةالتنميةبرامجإعداديخضع:29الفصل

.التشاركية

مختلففيفعليةمشاركةالمدنيوللمجتمعالمتساكنينلكافةالمحليةالجماعةمجلسيضمن

وتقييمهاتنفيذهاومتابعةالترابيةوالتهيئةالتنميةبرامجإعدادمراحل

برامجبمشاريعمسبقاالمدنيوالمجتمعالمتساكنينإلعالمالتدابيركلالمحليةالجماعةتتخذ

.الترابيةوالتهيئةالتنمية

األعلىلسالمجمنباقتراححكوميبأمرالتشاركيةالديمقراطيةآللياتنموذجينظامضبطيتم

ياتآلالمدنيالمجتمعمعبالتشاورالمنتخبالمحليالمجلسويضبطالمحلية،للجماعات

.المذكورالنموذجيالنظامعلىبناءوصيغهاالتشاركيةالديمقراطية

رابية حول إعداد برامج التنمية والتهيئة التالمتساكنينإستفتاءإمكانية إجراء : 31لفصلا
.  بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس



الجماعاتمجلةخاللمنالعمرانيالتخطيطفيالمدنيالمجتمعدورتكريس
المحلية

(125-113)المستدامةوالتنميةوالتعميرالترابيةالتهيئةفي:الثالثالباب

قاطبأمثلتهامشاريعإعدادفيالتشاركيةوجوباالمحليةالجماعةتعتمد119الفصل

ظماتومنالمتساكنينتشريكآلياتمنالمنتخبةمجالسهاتضبطهولماالقانونألحكام

الكبرىاالختياراتوتحديدالتصوراتوضعفيللمساهمةودعوتهمفعلياالمدنيالمجتمع

.تنفيذهاومتابعةالتهيئةأمثلةإلعدادالعمليةالصيغواستنباطللتهيئة

في كل المراحل؟التشاركيةالتأكيد على اعتماد 



بادئالمهذهعليهاتنطبقالتيالبلديةوالتنميةالعمرانيالتخطيطأدواتأهم
(الترابيونطاقهاالبلدياتمستوى)

والتنميةاإلستثمارأدوات

البلدية

البلدياإلستثماربرامج•

يةللتنمالخصوصيةالبرامج•

التنميةبرنامج)المحلية

(المحليةوالحوكمةالحضرية

(PDUGL)

ويةالمنظالمحليةالتنميةبرامج•

الخماسيةالمخططاتتحت

الجهويةللتنمية

ذاتعمرانيتخطيطأدوات

ترتيبيأوتوجيهيطابع

(ملزمة)

للتجمعاتالتوجيهيةاألمثلة•

الكبرىالعمرانية

ياتللبلدالعمرانيةالتهيئةأمثلة•

عللمشاريالتفصيليةاألمثلة•

(سياحةصناعة،سكن،)الكبرى

الوكاالتقبلمنالمنجزة

المحليةوالجماعات

ةاإلستشرافيالوثائق

للتنمية

ةتنمياستراتيجيات•

المدن

البيضاءالكتب•

المحليةاألجندات•

التقييمبطاقات•

المجتمعي

التشاركيةالخطط•

يةالبلدالخدماتلتأهيل



التنفيذ البرمجة اإلستشرافمراحل  والكشفاإلستقراءمراحل 

التنفيذ 

المتابعة+ 
التقييم+

صياغة خطة 
العمل

اقتراح 

المشاريع 
والتدخالت

اختيار 
اتاإلستراتيجي

تحديد 

الرهانات

وصياغة 

الرؤىة

ع تحليل الوض
الراهن

يل تجميع وتحل
البيانات

تقييم تخطيط التشخيص

الرؤية ضمن السياق العام لتخطيط تطور المدينة

(مثال التهيئة العمرانية)

سياق منطقي في التخطيط اإلستراتيجي التنموي أو التنفيذي•

الفاعلينن والتوافق بيللمبادراتالكامل التبنيتَعتمد تشاركيةيُبنى على مسارات •

عالقة فيصعوباتها ورهاناتهاوتعكس وقدراتهاالمنطقة ميزاتتُمكن من التعرف على •
بمحيطها الداخلي والخارجي

المشاركة



ة صياغة الرؤي

ة اإلستراتيجي

التنموية

تعريف الرؤية اإلستراتيجية
ها خالل إلى الوصول إليالبلديةتطمح صورة للمستقبل •

شارك ي  ية، ويعبر عنها بعبارة نص  الزمنفترة محددة من 

ويتفق عليها ممثلي المجتمع المحليفي صياغتها
.والمجلس البلدي

د نصله قال نلمسه حاليا واقعًا بعيد المدى تمثل ةالرؤي•
.إليهلوصوللنطمح وضع مستقبلي ولكنه أو ال نصله

ية بوصلة التوجيه لعملتكمن أهمية الرؤية في كونها •

حديها ويتم ت، اإلستراتيجي التنمويومخرجات التخطيط 

ذاتالتنمويةمباشرة بعد االتفاق على أهم القضايا  

األولوية



المستهدفةالفئاتوأهدافالفاعلينأهدافبينالتوافق=الرؤية

رؤية
التطور 
العمراني 
للمدينة

قطاعات 
تنموية

فاعلين

رهانات أهداف
ومصالح

سلطة/موارد



مستويات وأدوات املشاركة

:تُصنف األدوات بحسب تصنيف مستويات المشاركة

اإلعالم، االستشارة، التشاور، القرار المشترك

اإلعالم

:الشروط

ليتها توفر الكفاءات، سالمة المعلومة، قاب

(سهلة القراءة والفهم)من الجمهور 

:المزايا

رفع /الشفافية/تعزيز الثقة

الوعي والتحفيز على 

المشاركة وإبداء الرأي

الهدف

ع تمرير رسالة حول المشرو

اركةعلى المشالتحفيزقصد 

األدوات
الوسائل المتاحة اختيار المعلومة التي ستنشر، الفئة المستهدفة، قنوات اإلعالم و: استراتيجيات التواصل

...، وتيرة النشر(تراب بلدي)، مجال النشر ...(الواب/المعلقات/ المطويات/اإلذاعات/اإلجتماعات)

(مع ضرورة نشر وإبراز مخرجاتها)متخذ القرار /للضغط على صانعالمناصرة 



مستويات وأدوات املشاركة

اإلستشارة

:الشروط

اءتشريك كل الفاعلين دون إقص•

ةنية الوصول إلى حلول توافقي•

:المزايا

تشريك المتدخلين في

مختلف مستويات 

/المشروع

الهدف

المواطنين تشريك

واألطراف المحلية

األدوات

(وافقيةجلسات عمومية ت/سبر اآلراء/يمكن أن يأخذ شكل المائدة المستديرة)العمومياإلستقصاء

ختلف األطراف تفكير وتصور مشترك للحلول التوافقية بين مفضاءاتخلق : الحضريةالورشات

المعنية بالمشكل أو المشروع



مستويات وأدوات املشاركة

من التشاور إلى القرار المشترك

:الشروط

التمكن من أدوات التشاور •

والوساطة

:المزايا

تشريك المتدخلين في

مختلف مستويات 

..المشروع

الهدف

ارالقرفي صنع التأثير

التغييرالذي يساهم في 

اإليجابي للواقع

األدوات
مع المدني، دائمة تجمع المنتخبين، المجتفضاءات)حول إدارة الشؤون المحلية التوافق والتشاور فضاءات

...(المصالح الفنية بالبلدية

ويحددون مسار للديمقراطية المباشرة يشارك فيه المواطنون والفاعلون المحليون: التشاركيةالميزانية 

البلدية نحوهااإلستثماراتأولويات المشاريع وتوجيه 

ل محدد إجابة عن سؤا)استشارة المواطنين حول قرار محلي نابع عن المجلس البلدي : المحلياإلستفتاء

(  بنعم أو ال



األدوات الُمحدثة للمشاركة

(المسائلة/الشفافية: الحوكمة+ الالمركزية )

أدوات تساهم في توفير البيانات وفي تقييم األداء

وسبر اآلراءالمسوحاتاإلستبيانات•

الحضرية الورشات•

(حسب الفئات المستهدفة)الخرائط الذهنية •

العمرانية+الجغرافيةالبيانات/بناء قواعد البيانات•

(م والمسائلةأداة للتقيي)بطاقات التقييم المجتمعي للخدمات البلدية •

مؤشرات قياس أداء الحكم المحلي•



لتشخيص املقاهي الشبابية واعتماد أدوات الفهم التجريبي في ا

(الخرائط الذهنية)التشاركي



بطاقات التقييم المجتمعي للخدمات



المرناقية: لتأهيل الخدمات البلديةالتشاركيةالخطة 


