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 تقدیم الدلیل
ً ی ، نینمكونات المجتمع المدني والمواط ضع ھذا الدلیل على ذمة الفاعلین على المستوى البلدي، من مجلس بلدي وإدارة بلدیة، ولكن أیضا

سبالً لجعل تشریك المواطنین والمواطنات في المشاریع البلدیة أكثر نجاعة وسھولة، للقائمین على المشاریع، والمشاركین في أخذ 
الدستور من مبادئ، وما ضبطتھ مجلة الجماعات المحلیة من قواعد، وما  سواء. یبني ھذا الدلیل اآللیات على ما حددهالقرار، على حد 

 في البلدیات التونسیة، وخارجھا. الدیمقراطیة التشاركیة تم اكتسابھ من خبرات في مختلف تجارب

 ختالفیقترح ھذا الدلیل آلیات وأدوات لمشاركة المواطنین والمواطنات با
درجات تنظمھم (في جمعیات أو خارجھا)، واھتمامھم، ویأخذ بعین االعتبار 

 ،الھشة لتمكینھم من المشاركة في عملیة اخذ القرارالفئات  حاجیات خاصة
 كالشباب والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة ومتساكني المناطق الریفیة. 

تحدید االحتیاجات، ثم العملیة التشاركیة:  یغطي الدلیل الخطوات التالیة من
 تشخیص الواقع، ثم وصف المشاریع، ثم متابعة المشاریع، ثم تقییم المشاریع.

یقدم في كل خطوة األسئلة المركزیة التي من المستحسن أن تجیب عنھا 
اآللیات التي تلجأ إلیھا البلدیة لضمان مشاركة المواطنین. یتم أیضاً التطرق 

التي یمكن اللجوء إلیھا، مع تذكیر بما تجب لقائمة ووصف لآللیات المختلفة 
 مالءمتھ وواقع البلدیة.

ً لعملیة وضع برامج التنمیة، أو المخططات  ً ممكنا یمثّل ھذا الدلیل أساسا
ب إلى یستجی ة أو الممتدة على عدة سنوات، فھواالستثماریة البلدیة، السنوی

تھا مجلة تي وضحأسس التشاركیة التي نّص علیھا الدستور ویضمن اآللیات ال
الجماعات المحلیة، ویبني على المخطط السنوي االستثماري الذي تقوم 

 بوضعھ كافة البلدیات التونسیة بطریقة تشاركیة منذ سنوات.

 أسس التشریك
لحسن اعتماد اآللیات المقترحة في ھذا الدلیل، یفّضل االرتكاز على المبادئ 

 كثر فاعلیة ونجاعة:التالیة التي تجعل فرص مشاركة المواطنین أ

الشفافیة: ویقصد بھ توفیر كل المعلومات المتعلقة بالمشروع وعملیة أخذ القرار المؤثرة في طریقة اختیاره، بطریقة دوریة  .1
 وواضحة لمختلف الفئات؛

تؤثر سلبا د ق التي االنفتاح: ویقصد بھ السلوكیات التي توضح للجھات المقابلة قابلیة للنقاش واإلنصات دون أحكام مسبقة .2
 على فرص المشاركة ونجاحھا؛

 لما فیھ مصلحة للعامة؛وسبل العمل المشترك ویقصد بھ توفیر مقومات التعاون الثقة:  .3
 التضمین: ویقصد بھ التأكد من مشاركة كل الفئات الممكنة عن طریق تطویع عملیة المشاركة لخصوصیاتھا وحاجیاتھا؛ .4
لیات ھي األفضل لضمان مشاركة المواطن في أخذ القرار باعتبار العوامل الفاعلیة: ویقصد بھ أن تكون الخطوات واآل .5

 المؤثرة المختلفة.

 تعدیل الدلیل حسب سیاق البلدیة والمشروع
ن أیقترح ھذا الدلیل آلیات عامة تساھم في مشاركة فعلیة للمواطنین في أخذ القرار المتعلق بالمشاریع البلدیة، ومتابعتھا وتقییمھا، إال 

 ة ھاتھ اآللیات تعتمد بشكل كبیر على تعدیلھا بما یالئم سیاق البلدیة والمشروع. من الخصوصیات التي وجبت مالءمتھا:نجاع

خصوصیات البلدیة الدیمغرافیة، كعدد السكان، وتوزیعھا حسب المجموعات المختلفة (شباب، كبار السن، نساء، فاقدي السند،  -
 وغیرھا)؛

كیات المحلیة التي تتأثر بالنشاط االقتصادي (یوم السوق األسبوعیة مثالً)، أو توزیع السكان الخصوصیات المجتمعیة، كالسلو -
 بین مناطق حضریة وریفیة؛

 الخصوصیات العمرانیة، كتوزیع المساكن وتواجد مراكز الخدمات؛ -
 األثر التراكمي لتجارب المشاركة السابقة؛ -

	تحديد
االحتیاجات

تشخیص
الواقع

تحديد
المشاريع

اختیار
المشروع

المتابعة

التقییم
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 وغیرھا؛ الشركاء المحلیون، وخاصة المجتمع المدني واإلعالم -
 إمكانیات البلدیة وخاصة على مستوى الموارد المالیة واللوجیستیة ورأس المال البشري. -

 خطوات التشریك
 التالیة:، وھي قرار المتعلق بالمشاریع البلدیةأساسیة لمشاركة المواطنین في أخذ الخطوات  ستیقترح ھذا الدلیل 

مجموعات المختلفة التي قد تتمایز احتیاجاتھا عن باقي المجموعات، ، وترتكز ھاتھ المرحلة على فھم التحدید االحتیاجات -
 وسبل البحث عن تقاطع بین احتیاجات المجموعات المختلفة؛

مالیة (، وترتكز ھذه المرحلة على تحدید المعلومات الواجب توفیرھا لفھم واقع البلدیة من ناحیة تقنیة تشخیص الواقع -
 (الخصائص العمرانیة والخدماتیة)؛ نیةولوجیستیة)، وأیضاً من الناحیة الف

وترتكز ھاتھ المرحلة على بناء بطاقة لكل مشروع مقترح توفر المعلومات الالزمة لوصفھ من كافة النواحي ، المشاریع تحدید -
(المواصفات التقنیة واآلثار االجتماعیة واالقتصادیة) لتمكین المشاركین من أخذ القرار بطریقة موضوعیة ترتكز على 

 لبیانات ال االنطباعات؛ا
، وتركز ھاتھ المرحلة على عرض المشاریع بطریقة واضحة للمواطنین والمواطنات وتحدید اآللیة األمثل اختیار المشروع -

 لالختیار بما یضمن المشاركة األوسع ویحافظ على لحمة المجتمع؛
صف المتفق علیھ، فتتم المتابعة بناء على الو ، وترتكز ھاتھ المرحلة بشكل أساسي على وصف المشروعالتقییمالمتابعة ثم  -

 التقني، والتقییم بناء على األثر المرجو.

في كل خطوة، یتم طرح السؤال المركزي الذي یجب أن تستجیب لھ آلیة التشریك المعتمدة، للوصول إلى الھدف األسمى وھو مشاركة 
 لمركزي عن طریق اآللیات المختلفة.ثم یتم تحدید خطوات اإلجابة على السؤال االمواطنین الفعلیة. 
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 اتتحدید االحتیاجالخطوة األولى: 
 ةتكمن أھمیة ھاتھ المرحلة في أنھا تحدد األسس التي یتم االتفاق علیھا لفھم واقع المتدخلین المختلفین، وعدم االكتفاء بوجھة نظر واحد

على تقسیم المجموعة العامة إلى مجموعات خاصة تعكس خصوصیات وقراءة وحیدة لواقع االحتیاجات. ترتكز ھاتھ المرحلة على القدرة 
 المجتمع المحلي، ثم قراءة حاجیات كل مجموعة على حدة، قبل البحث عن نقاط التقاء حاجیات ورغبات المجموعات المختلفة.

 قاء بینھا؟ت: ما ھي احتیاجات المجموعات المختلفة وما نقاط االللمركزيالسؤل ا

ً على جمع المعلومات من المجموعات المختلفة بطریقة متفق على أنھا األفضل (أي األنجع اإلجابة عل ترتكز ى ھذا السؤال أساسا
 یلّخص واألقرب) للوصول إلى كل مجموعة. والمعلومات قد تكون كمیة أو نوعیة أو االثنین معاً، ویعتمد ھذا على اآللیة المعتمدة.

 جات.خطوات مرحلة تحدید االحتیا 1الملحق عدد 

 خطوات تحدید احتیاجات المجموعات ھي التالي:

 : تحدید المجموعات المتفاعلة مع البلدیة والتي ترجى مشاركتھا في اختیار المشاریع البلدیة .1

یتم تقسیم المجموعات حسب معاییر مختلفة، كالفئات العمریة، النوع االجتماعي، النشاط االقتصادي، مكان السكن، الحالة االجتماعیة 
الغایة من ھذا التقسیم ھي أوالً اللجوء إلى أداة جمع المعلومات األفضل لتحدید احتیاجاتھا (مثال: االستمارات . وغیرھا الصحیة، أو

فیة، یذاتیة االستعمال لیست مالئمة لمن ال یجید القراءة أو الكتابة، وسبر اآلراء في قصر البلدیة قد ال یكون متاحاً لمتساكني المناطق الر
ا من م جتماعات التقلیدیة قد ال تكون جذابة للشباب، وغیرھا).تكمن أھمیة تحدید المجموعات في أال یتم إقصاء أو تغییب مجموعةواال

 عملیة تحدید االحتیاجات، فتصبح عملیة المشاركة منقوصة لغیاب تمثیلیة مجموعة ما. 

 ت أخرى، فتصبح المجموعات الكبرى كالتالي:لعل التقسیم األبسط واألعم ھو العمري، والذي یضمن تمثیلیة محددا

، وھم من المجموعات التي وجب رصد احتیاجاتھا، ولكنھا تغیّب ألسباب عدة في القرارات 13األطفال، ما دون سن ال -
 البلدیة؛

ة لمشارك، وھم أیضاً من المغیبین في جّل األوقات من القرارات البلدیة لعدم بلوغھم سن ا18وما دون ال 13األطفال من سن  -
 السیاسیة القانونیة؛

 ، ویمكن تغییر ھذه الفئة وتقسیمھا إلى مجموعتین حسب خصوصیات البلدیة؛35وما دون ال 18الشباب من سن  -
ویقصد بھا المجموعة التي ، ویمكن أیضاً ـقسیم ھاتھ المجموعة حسب الخصوصیات، 65وما دون ال 35الكھول من سن ال -

 كبر؛تقوم عادة بالنشاط االقتصادي األ
 كبار السن، وتحدد ھاتھ المجموعة من ھم عادة خارج الدورة االقتصادیة المعتادة، بسبب التقاعد أو بسبب الحالة الصحیة. -

الحالة االجتماعیة والصحیة (ذوي اإلعاقة)، والمقدرة والنوع االجتماعي، وفي كل مجموعة یجب أخذ الوسط (ریفي أو حضري)، 
 العتبار في وضع األداة وتوفیرھا.، بعین االمعرفیة (القراءة والكتابة)

خصوصیات البلدیة، كالتقسیم وم ءیتال خذ بعین االعتبار معاییر اخرى لتحدید المجموعات وفق مااعتمد ھذا التقسیم كمثال ویمكن األ
 حسب المناطق مثالً.

 اآللیة األمثل لكل مجموعة متفاعلة مع البلدیة: تحدید .2

حتیاجات إلى نوعین: ظرفیة ومستمرة. اآللیات الظرفیة ھي التي یتم اللجوء إلیھا بطریقة محددة في الزمن یمكن تقسیم آلیات تحدید اال
 ،لقیس احتیاجات مجموعة أو أكثر، فتكون اآللیة مضبوطة في إطارھا الزمني، وھي ما یرتبط عادة بصرف اعتمادات ظرفیة أو محددة

. أما اآللیات المستمرة فھي التي ترتبط بالسیر العادي لعمل البلدیة، فتكون متوفرة نلتحدید برنامج استثماري متكامل أو مشروع معیّ 
 بشكل مستمر وال ترتبط باعتمادات محددة أو نافذة زمنیة.
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 فیھا: ریقدم ھذا الجدول عدد من اآللیات المختلفة، منھا ما تنّص علیھ مجلة الجماعات المحلیة، ومنھا ما یمكن االستئناس بھ مما لم یذك

 آلیات مستمرة آلیات ظرفیة
 مجموعات تركیز -
 سبر آراء واستبیانات -
 جلسات مفتوحة محددة الموضوع -
 جلسات اللجان البلدیةالدعوة ل -
 طلب المقترحات -
 والمختصینآراء ودراسات الخبراء -

 سجل المقترحات واآلراء -
 الجلسات التمھیدیة -
 جلسات اللجان -
 صندوق المقترحات -
 المجتمع المدني نشاط -
 المواطنین وشكاوىراء إعالمیة لقبول آ تطبیقة -
 الزیارات المیدانیة -

 مالحظة: كلما حسن استعمال اآللیات المستمرة، كلما قلت الحاجة إلى اآللیات الظرفیة وأصبحت استثنائیة.

 الجدول التالي: حسبیتم تحدید اآللیة األمثل لكل مجموعة 

 مستمرةاآللیة ال اآللیة الظرفیة المجموعة العمریة
سبر آراء واستبیان غیر ذاتي یتم في  • 13األطفال ما دون سن ال

 المؤسسات التربویة
 مجموعات تركیز مع المعلمین واألولیاء •

 الزیارات المیدانیة •

وما دون  13األطفال من سن 
 18ال

سبر آراء واستبیان غیر ذاتي یتم في  •
 المؤسسات التربویة

 مع التالمیذ عمل مجموعات تركیز •
 قترحاتطلب م •

 نشاط المجتمع المدني •
 الزیارات المیدانیة •

وما دون  18الشباب من سن 
 35ال

 ذاتي سبر آراء واستبیان •
 مجموعات تركیز •
 جلسات مفتوحة محددة الموضوع •
 طلب مقترحات •
 الدعوة لجلسات اللجان البلدیة •

 نشاط المجتمع المدني •
 الجلسات التمھیدیة •
 سجل المقترحات واآلراء •

وما  35لالكھول من سن ا
 65دون ال

 ذاتي سبر آراء واستبیان •
 مجموعات تركیز •
 جلسات مفتوحة محددة الموضوع •
 طلب مقترحات •
 الدعوة لجلسات اللجان البلدیة •

 نشاط المجتمع المدني •
 الجلسات التمھیدیة •
 صندوق المقترحات •
 سجل المقترحات واآلراء •

 مجموعات تركیز • كبار السن
 جلسات مفتوحة محددة الموضوع •

 ت التمھیدیةالجلسا •
 صندوق المقترحات •

یمكن تحدید اآللیات المختارة لكل مجموعة عمریة بطریقة تشاركیة عن طریق نقاشات مفتوحة مع ممثلین عن كل فئة واالستئناس 
 بآرائھم في طریقة جمع االحتیاجات من المجموعات المختلفة بطریقة ناجعة.

 .2یمكن االطالع على وصف لكل آلیة في الملحق عدد 

 تطویر اآللیة وتطویعھا لواقع البلدیة والمجموعة: .3

، )بعد تحدید اآللیة التي سیتم االستناد علیھا لكل فئة عمریة، یتم تطویرھا لما یالئم السیاق الظرفي (المواضیع التي سیتم التطرق إلیھا
ھذا الدلیل ئل التواصل االجتماعي). یلحق لوخصوصیات المجموعة (مثال: استبیان فئة الشباب یتم توفیره بطریقة الكترونیة وعلى وسا

 اآللیة، والتي توضح النقاط التالیة: تطبیقیتم أیضاً وضع خطة وصف لكل آلیة وكیفیة مالئمتھا وتطویرھا. 

 واآللیة التي سیتم اللجوء إلیھا؛ التواصل حول تحدید االحتیاجات •
 یة، ودوریة اآللیات المستمرة؛لعملیة جمع االحتیاجات بالنسبة لآللیات الظرف ار الزمنياإلط •
 لعملیة جمع االحتیاجات، كطباعة االستبیانات أو توفیر فضاءات مجموعات التركیزالجانب اللوجیستي  •
 ورقنھا وحفظھا.جمع المعلومات  •
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لیات آیمكن االطالع على نموذج خطة تطبیق ثالث  یستحسن تكلیف منسق یربط بین كافة المتدخلین في عملیة تحدید االحتیاجات.
 .5، و4، و3مختلفة في الملحق عدد 

 تنفیذ آلیات تحدید االحتیاجات: .4

یتم تنفیذ آلیة تحدید االحتیاجات الخاصة بكل مجموعة حسب الخطة التي تم وضعھا عند تطویر اآللیة، ویفّضل إیالء الجانب التواصلي 
آل ة. یوضع التواصل حول اآللیة سیاقھا (سبب تطبیقھا)، ومأھمیة كافیة قبل الشروع بتطبیق اآللیة لضمان مشاركة المجموعات المختلف

 المعلومات التي سیتم جمعھا. یكون التواصل حول عملیة تحدید االحتیاجات طوال مدة تطبیق اآللیة.

 تحلیل مخرجات اآللیات المختلفة وتوفیرھا للعموم: .5

ثالثة، یتم تحلیل المعلومات بطریقة علمیة وتوفیرھا في بعد جمع المعلومات من كل آلیة حسب الخطة التي تم وضعھا في الخطوة ال
تقریر یتم توفیره للعموم. یفضل االستئناس بمن لھم خبرة في تحلیل المعلومات للخروج باالستنتاجات األقرب لواقع كل مجموعة تم 

 الوصول إلیھا وجمع معلومات منھا. 

یمكن تحلیل المخرجات من تحدید نقاط التقاء احتیاجات 
مجموعات المختلفة، مما یسّھل عملیة اختیار المشاریع ال

الحقاً خاصة إن تم التواصل حول ھاتھ المخرجات بطریقة 
مثالً، لو اتفقت كّل المجموعات على أن البنیة التحتیة  فعالة.

ھي من الحاجیات التي وجب توفیرھا، فإنھ وإن اختلفت 
بة لتلك اأولویة البنیة التحتیة حسب كل مجموعة، فإن االستج

إال أن تحدید األولویات  الحاجة سترضي كافة المجموعات. 
ال یعتمد فقط على ما تم تحدیده من حاجیات من قبل 
المجموعات كافة، بل وجب أیضا األخذ بعین االعتبار 
أولویات المجموعات المھمشة عادة من عملیة أخذ القرار 

ر ألصغالتقلیدیة، كالنساء والشباب مثالً، أو المجموعات ا
عدداً ذات الحاجات الخاصة، كاألشخاص ذوي اإلعاقة، 
فوجب التوفیق بین ما یھّم الجمیع، وبین ما یھّم الفئات 

 الخاصة.

 

: تقریر یحمل مخرجات تحدید حاجیات كل مجموعة ونقاط التقاطع بینھا ومقترحات مشاریع بناًء على الحاجیات التي تم المخرجات
 تحدیدھا.

مخرجات عملیة تحدید االحتیاجات من أسس بناء الثقة في عملیة مشاركة المواطنین في مشروع ما. یوّضح  یمثّل التواصل حول
 التواصل حول المخرجات أیضاً نقاط تقاطع اھتمامات واحتیاجات المجموعات المختلفة، مما یسّھل عملیة أخذ القرار الحقاً.

تلفة قد تشمل خدمات تتجاوز صالحیات البلدیة التي یحددھا القانون. یتم وجب التنویھ أن الحاجیات التي تحددھا المجموعات المخ
توضیح ھذا عند تحلیل ما تم جمعھ من معلومات، وتضمینھ في التقریر. إن التواصل حول ما تشملھ صالحیات البلدیة وما ال تشملھ 

یة ت التي تكمن خارج صالحیات البلدیة إلى السلط المعنمرحلة مھمة. یمكن للبلدیة أن تلتزم تجاه المواطنین بإیصال التوقعات والحاجیا
 بھا.
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 ملخص الخطوة األولى: تحدید االحتیاجات

 ماھو الھدف من ھذه الخطوة؟

 في بلدیّة ما.من حیث االحتیاجات  الممكن بینھا تقاطعالالبحث عن وتھدف ھذه الخطوة الى فھم المجموعات المختلفة، 

 ؟خالل تنفیذ الخطوة یھاماھي األخطاء التي یجب تالف

 واحدة، مجموعة االكتفاء بوجھة نظر  •
 االكتفاء بقراءة البلدیة لواقع االحتیاجات المحلیّة، •
 االكتفاء باراء من یتّفقون مع قراءة البلدیّة للحاجیات المحلیّة، •
 غم من اختالفاتھم،االنطالق من كون المتداخلین على مستوى البلدیّة لھم نفس الحاجیات ونفس التطلّعات على الر •
 ،االعتماد على آلیات مشاركة ال تتالءم مع المجموعات التي نرید استقصاء حاجیاتھا •

 التزام البلدیة بتلبیة حاجیات خارج صالحیاتھا. •

 االجابة علیھ من خالل ھذه الخطوة؟ ى البلدیّةماھو السؤال المركزي الذي عل

 وما نقاط االلتقاء بینھا؟ ما ھي احتیاجات المجموعات المختلفة في البلدیّة

 كیف یتّم تطبیق ھذه الخطوة؟

  رجى مشاركتھا في اختیار المشاریع البلدیة:یتحدید المجموعات المتفاعلة مع البلدیة والتي  .1

یاب تمثیلیة لغ تكمن أھمیة تحدید المجموعات في أال یتم إقصاء أو تغییب مجموعة ما من عملیة تحدید االحتیاجات، فتصبح عملیة المشاركة منقوصة
للوصول لكّل مجموعة یجب أن یتّم تقسیمھا حسب معاییر مختلفة، كالفئات العمریة، النوع االجتماعي، النشاط االقتصادي، مكان   مجموعة ما.

 مع إیالء األولویة في رصد االحتیاجات للفئات المھّمشة....السكن، الحالة االجتماعیة أو الصحیة

 مجموعة متفاعلة مع البلدیة:تحدید اآللیة األمثل لكل  .2

ش ایجب أن تحسن البلدیة اختیار االلیة المعتمدة حسب خصوصیة الفئات المستھدفة، كما یستحسن اختیار االلیات بطریقة تشاركیة عن طریق النق
 یمكن تقسیم آلیات تحدید االحتیاجات إلى نوعین: ظرفیة ومستمرة.المفتوح مع ممثلین عن كل فئة. 

لزمني اھي التي یتم اللجوء إلیھا بطریقة محددة في الزمن لقیس احتیاجات مجموعة أو أكثر، فتكون اآللیة مضبوطة في إطارھا رفیة اآللیات الظ 
  عادة بصرف اعتمادات ظرفیة أو محددة. فترتبط

 اعتمادات محددة أو نافذة زمنیة.ھي التي ترتبط بالسیر العادي لعمل البلدیة، فتكون متوفرة بشكل مستمر وال ترتبط بآللیات المستمرة ا

 تطویر اآللیة وتطویعھا لواقع البلدیة والمجموعة: .3

 توضح النقاط التالیة: عملیجب وضع خطة  تحدید االلیات التي سیتم اعتمادھا، إثر

 ،واآللیة التي سیتم اللجوء إلیھا التواصل حول تحدید االحتیاجات •
 ،ة لآللیات الظرفیة، ودوریة اآللیات المستمرةلعملیة جمع االحتیاجات بالنسب اإلطار الزمني •
 ،لعملیة جمع االحتیاجات، كطباعة االستبیانات أو توفیر فضاءات مجموعات التركیزالجانب اللوجیستي  •
 ورقنھا وحفظھا.جمع المعلومات  •

 
 تنفیذ آلیات تحدید االحتیاجات: .4

روع ، ویفّضل إیالء الجانب التواصلي أھمیة كافیة قبل الشسابقاالتي تم وضعھا یتم تنفیذ آلیة تحدید اإلحتیاجات الخاصة بكل مجموعة حسب الخطة 
ما كالتواصل حول اآللیة سیاقھا (سبب تطبیقھا)، ومآل المعلومات التي سیتم جمعھا.  حبتطبیق اآللیة لضمان مشاركة المجموعات المختلفة. یوض

 اآللیة. یكون التواصل حول عملیة تحدید االحتیاجات طوال مدة تطبیق

 تحلیل مخرجات اآللیات المختلفة وتوفیرھا للعموم: .5

قاء احتیاجات یتمّ تحلیل المخرجات من تحدید نقاط التكما  للعموم. نشربطریقة علمیة وتوفیرھا في تقریر یھا بعد جمع المعلومات من كل آلیة، یتم تحلیل
 .المجموعات المختلفة، مما یسّھل عملیة اختیار المشاریع الحقاً 
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 ماھي مخرجات ھذه الخطوة؟

 تقریر یحمل مخرجات تحدید حاجیات كل مجموعة ونقاط التقاطع بینھا ومقترحات مشاریع بناًء على الحاجیات التي تم تحدیدھا.
 

 : خطوات مرحلة تحدید االحتیاجات1الملحق 

المجموعات التي سیتم االعتماد 
علیھا لتحدید االحتیاجات 

 المختلفة في البلدیة

1. -------------------------------------------------------------------------- 

2. -------------------------------------------------------------------------- 

3. -------------------------------------------------------------------------- 

4. -------------------------------------------------------------------------- 

العناصر األخرى الممثلة في كل 
 مجموعة

o (ریفي وحضري) الوسط 

o  العمر 

o الحالة الصحیة 

o  (نساء ورجال) النوع االجتماعي 

o الحالة االجتماعیة 

o  :أخرى------------------------------

- 

اآللیات الظرفیة التي سیتم 
 اللجوء إلیھا لتحدید االحتیاجات

o مجموعات تركیز 

o اء واستبیاناتسبر آر 

o جلسات مفتوحة ومحددة 

o آراء الخبراء والمختصین 

o  جلسات لجان البلدیة المفتوحة 

o طلب مقترحات 

o  :أخرى------------------------------

- 

اآللیات المستمرة التي یمكن 
االستناد علیھا لتحدید 

 االحتیاجات

o سجل المقترحات واآلراء 

o الجلسات التمھیدیة 

o ات اللجانجلس 

o صندوق المقترحات 

o  نشاط المجتمع المدني 

o تطبیقات إعالمیة 

o الزیارات المیدانیة 

o  :أخرى------------------------------

- 

اآللیات التي سیتم اعتمادھا لكل 
 مجموعة

 اآللیات المجموعة

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 



	

	10	

 : وصف آلیات تحدید االحتیاجات2الملحق 

 ركیزمجموعات الت

ھي آلیة تجمع معلومات نوعیة من مجموعة معینة حول موضوع محدد. تقوم ھاتھ اآللیة على اجتماعات مع مجموعات 
أسئلة)  10 – 8أشخاص) یقوم بإدارة الحوار فیھا عنصر متمكن من ذلك، مستنداً على أسئلة ( 10 – 6صغیرة (ما بین 

بیراً لكي یكون النقاش ومخرجاتھ عمیقاً. یمتد االجتماع عادة ما بین یتم تحضیرھا مسبقاً. یجب أال یكون حجم المجموعة ك
ع (العمریة، النوائص المؤثرة على إجابات األسئلة دقیقة. یفّضل أن یكون المشاركون متشابھین في الخص 90 – 45

كن ئج مفیدة. یماالجتماعي، الوسط، وغیرھا). یفّضل إجراء مجموعتي تركیز أو أكثر لنفس المجموعة للحصول على نتا
اختیار المشاركین عن طریق طلب مشاركة أو اختیارھم بالتعاون مع المجتمع المدني. یمكن للمجتمع المدني أن یساھم أیضاً 
في إدارة الحوار أو التنظیم. یمكن تنظیم االجتماعات في البلدیة أو في فضاءات أخرى أقرب للمشارك، كمدرسة أو معھد 

یم االجتماع في أوقات مناسبة للمجموعة، مع األخذ بعین االعتبار خصوصیاتھا، كالسوق في حي معیّن. یفّضل تنظ
األسبوعیة، أو أوقات الدراسة، أو العمل، أو غیرھا. لتنظیم االجتماع، یجب توفر عنصرین على األقل: مدیر الحوار ومساعد 

ث عن نقاط التشابھ في اإلجابات عن كل سؤال یقوم بتوفیر مخرجات الحوار. یتم تحلیل مخرجات االجتماع عن طریق البح
 مختلف. تتم صیاغة المخرجات في تقریر، ویتم تضمین األسئلة فیھ.

یستحسن اللجوء إلى ھاتھ اآللیة للتعمق في مواضیع محددة أو للولوج إلى مجموعات تھمشھا اآللیات األخرى التقلیدیة 
 لخصوصیتھا. 

 سبر آراء واستبیان

وكمیة حول مواضیع محددة أو بشكل عام، ویمكن عن طریقھا جمع معلومات تقّسم اإلجابات  ات نوعیةھي آلیة تجمع معلوم
ى وصول االستبیان إلحسب خصائص المجموعات المختلفة. تقوم ھاتھ اآللیة على أساسین، صیاغة أسئلة بشكل جید و

، قیاً، وأن یكون ذاتیا (یجیب عنھ الشخص ذاتھالمجموعات المختلفة بشكل كاف. یمكن لالستبیان أن یكون الكترونیاً أو ور
أو یتم طرح األسئلة من قبل طرف ثالث). وأن كانت االستبیانات االلكترونیة سھلة النشر وفي جمع المعلومات لتحلیلھا، إال 

مجموعة لأن االستبیان الورقي، وخاصة حین یقوم بھ طرف ثالث متمكن ومحاید، ھو الذي یمكن االستبیان من الوصول إلى ا
الھدف دون انحیاز. یمكن للبلدیة االعتماد على التكنولوجیا مع طرف ثالث، كأن یقوم شخص بطرح األسئلة على األشخاص 
في البلدیة باستعمال األجھزة اإللكترونیة المتنقلة لتفادي مجھود الرقن وتحلیل المعلومات. یمكن للبلدیة االستعانة بمختصین 

تبیان تتم صیاغة المخرجات في تقریر، ویتم تضمین أسئلة االسوتحلیل نتائجھ بطریقة علمیة.  لتصمیم االستبیان وصیاغتھ
 فیھ.

یستحسن اللجوء إلى ھاتھ اآللیة للحصول على صورة عامة في مجموعة محددة أو أكثر، ویجب الحذر من تعمیم المخرجات 
 النوعیة، أو االستناد على المعلومات الكمیة فقط.

 جلسات مفتوحة

ي آلیة تجمع معلومات نوعیة حول موضوع محدد أو بشكل عام. ال تھتم ھاتھ الجلسات بمجموعة محددة ألنھا مفتوحة، ھ
نحیاز الذي قد یترتب عن مكان أو وقت االجتماع (مثال: إن كان خالل أوقات الدراسة فلن یكون متاحاً ولكنھا ستستجیب لال

ً للموظفین، وإن كان في وسط المدینة فلن یكون متاحاً  للطلبة والتالمیذ، وإن كان خالل أوقات العمل لكن یكون متاحا
لمتساكني المناطق الریفیة، وغیرھا). یمكن تحدید الجلسة المفتوحة بأسئلة إلدارة الحوار، أو تركھا مفتوحة لمقترحات 

یمھا. وحة خالل الجلسة، قبل تنظالمواطنین. یجب أن یتم تحدید من سیقوم بإدارة الحوار، ومن سیقوم بتسجیل النقاط المطر
یستحسن جمع بیانات الحاضرین لالتصال بھم مستقبالً ولمعرفة الخصائص الدیمغرافیة للمشاركین فیھا. تتم صیاغة 

 مخرجات الجلسة في محضر.

ن انحیاز م یستحسن اللجوء إلى ھاتھ اآللیة كنقطة أولیة لتحدید االحتیاجات وعدم االرتكاز علیھا فقط لما یمكن أن تضفیھ
عل االستنتاجات المتعلقة باھتمامات وتوقعات المجموعات المختلفة. تشبھ ھاتھ اآللیة الجلسات التمھیدیة، إال أنھا تختلف 

 عنھا في أنھا غیر مرتبطة بأخذ القرار في الدورات العادیة، وال یجب أن یكون المجلس البلدي ممثالً.
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 آراء خبراء ومختصین

أ إلى آراء خبراء أو مختصین لتقدیم معلومات حول احتیاجات مجموعات أو أوساط محددة (مثالً من یمكن للبلدیة أن تلج
یقومون بدراسة احتیاجات متساكني األحیاء الشعبیة، أو الشباب، أو المناطق الریفیة). تمثّل ھاتھ الدراسات خطوات أولیة 

إلى آلیات أخرى كاالستبیان أو االجتماعات المفتوحة.  لتحدید احتیاجات مجموعات محددة، أو خطوات معمقة بعد اللجوء
یمكن للبلدیة أن تستمع للخبراء في جلسات اللجان، أو جلسات مفتوحة، أو االستئناس بأعمالھم السابقة، أو طلب دراسات 

 خاصة بالبلدیة.

 لجان البلدیة

حدى آلیات أخذ القرار في البلدیة، إال أنھا ھي آلیة تجمع معلومات نوعیة حول موضوع محدد. وإن كانت اللجان البلدیة إ
یمكن أن تكون آلیة تحدید احتیاجات مجموعات مختلفة في البلدیة عن طریق دعوتھم لحضور اللجان البلدیة بشكل خاص، 
فیصبح اجتماع اللجنة اجتماعاً مفتوحاً حول موضوع معین أو مجموعة معینة (مثال اجتماع اللجنة الخاصة بالشباب، أو 

ً القیام بزیارات میدانیة والتنقل حیث تتواجد المجموعات ورصد األ شخاص ذوي اإلعاقة، أو المرأة). یمكن للجنة أیضا
 احتیاجاتھا المختلفة. تتم صیاغة المخرجات في محضر اللجنة أو تقریر خاص بالغرض.

 ویل المدى.یستحسن اللجوء إلى ھاتھ اآللیة بشكل دوري لكي تراكم اللجنة عملھا ویصبح أثره ط

 طلب مقترحات

ھي آلیة تجمع معلومات نوعیة حول موضوع محدد. یمكن للبلدیة أن تفتح مجال االقتراح لكل المجموعات، بشكل عام أو 
من مجلة الجماعات المحلیة.  30في موضوع محدد. یجدر التذكیر بأن البلدیة مطالبة بتوفیر سجل مقترحات حسب الفصل 

ني على تواجد ھذا السجل، على أن یكون طلبھا واضح السیاق. ال تعتبر ھاتھ اآللیة وسیلة مباشرة یمكن لھاتھ اآللیة أن تب
 لتحدید االحتیاجات، لكنھا تعكس اھتمامات المجموعة.

 یستحسن اللجوء إلى ھاتھ اآللیة بشكل دوري لكي تراكم اللجنة عملھا ویصبح أثره طویل المدى.
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 (مجموعات تركیز): خطة تطبیق اآللیة 3الملحق 

  اسم المنّسق

 األطراف المساھمة (إن وجدت)

 

 

 

 المجموعات المعنیة باآللیة

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

التواصل حول خطوة تحدید 
 االحتیاجات

o وسائل التواصل االجتماعي 

o  (... ،رادیو واب) اإلعالم البدیل 

o رسائل الكترونیة موجھة 

o بوق 

o   ،التلفزة،...)اإلعالم التقلیدي (اإلذاعة 

o الفتات 

o اجتماع مفتوح 

o  :أخرى------------------------------- 

خطوات تطبیق آلیة تحدید 
 االحتیاجات

 األجل الخطوة
o تحدید األسئلة  

o تحدید تاریخ االجتماعات  

o توجیھ الدعوة للمشاركین  

o تنظیم االجتماعات  

o تحلیل مخرجات االجتماعات  

o لعمومنشر التقریر ل  
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 : خطة تطبیق اآللیة (سبر آراء واستبیان)4الملحق 

  اسم المنّسق

 األطراف المساھمة (إن وجدت)

 

 

 

المجموعات التي سیتم تطبیق 
 اآللیة علیھا

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

التواصل حول خطوة تحدید 
 االحتیاجات

o وسائل التواصل االجتماعي 

o  (... ،رادیو واب) اإلعالم البدیل 

o ئل الكترونیة موجھةرسا 

o بوق 

o  (...،اإلذاعة، التلفزة) اإلعالم التقلیدي 

o الفتات 

o اجتماع مفتوح 

o  :أخرى------------------------------- 

خطوات تطبیق آلیة تحدید 
 االحتیاجات

 األجل الخطوة
o صیاغة االستبیان  

o التواصل حول االستبیان  

o *توفیر االستبیان للعموم  

o رقن  ً   نتائج االستبیان إن كان ورقیا

o تحلیل مخرجات االستبیان  

o نشر التقریر للعموم  

* إن كان االستبیان رقمیاً ومتوفراً للعموم فیفّضل توفیره على الموقع االلكتروني للبلدیة أو عن طریق موقع الكتروني یوفّر ھاتھ 
توفیره في أماكن تردد المواطنین من المجموعة ذات االھتمام. یمكن توفیر الخدمة بطریقة آمنة. أما لو كان االستبیان ورقیا، فوجب 

 االستبیان بطریقة الكترونیة في فضاءات البلدیة.
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 : خطة تطبیق اآللیة (جلسات مفتوحة)5الملحق 

المجموعات التي سیتم تطبیق 
 اآللیة علیھا

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

التواصل حول خطوة تحدید 
 االحتیاجات

o واصل االجتماعيوسائل الت 

o  (... ،رادیو واب) اإلعالم البدیل 

o رسائل الكترونیة موجھة 

o بوق 

o  (...،اإلذاعة، التلفزة) اإلعالم التقلیدي 

o الفتات 

o اجتماع مفتوح 

o  :أخرى------------------------------- 

خطوات تطبیق آلیة تحدید 
 االحتیاجات

 األجل الخطوة
o تحدید المواضیع  

o حدید تاریخ الجلساتت  

o توجیھ الدعوة للمشاركین  

o تنظیم الجلسات  

o تحلیل مخرجات االجتماعات  

o نشر التقریر للعموم  

 

 تشخیص الواقعالخطوة الثانیة: 
وضوعیة مالمعلومات التي وجب توفیرھا للمشاركین في أخذ القرار كافة عن طریق توفیر قراءة تكمن أھمیة ھاتھ المرحلة في أنھا تحدد 

 لواقع البلدیة من جانبھ التقني، والذي یؤثر على إمكانیة تنفیذ مشروع ما (مالیاً وإداریاً)، وجانبھ الفني، والذي یصف مساحة البلدیة
 ومتساكنیھا ومدى نفاذھم لخدماتھا.

 توفیرھا ألخذ قرار صائب؟ الواجب: ما ھي المعلومات السؤل المركزي

دیة، المصالح اإلداریة البل من مختلف ھاجمعتحدید المعلومات التي وجب توفیرھا للعموم، و ل أساساً علىترتكز اإلجابة على ھذا السؤا
 . ووضعھا على ذمة العموم بطریقة مقروءة وبسیطة تؤدي الغایة منھا

 تشخیص الواقع التقني والفني للبلدیة ھي التالي: خطوات

 المعلومات التي وجب توفیرھا:تحدید  .1

بتمرین بسیط ومھم لتحدید المعلومات التي وجب توفیرھا للعموم لضمان حسن مشاركتھم في اختیار المشاریع البلدیة، وھو القیام یمكن 
االجتماع بممثل أو أكثر من كل مجموعة عمریة وطرح تشخیص فني ومالي سابق (كذلك الذي تم إعداده في إطار المخطط السنوي 

اعلھم معھ، واألسئلة التي طرأت حولھ. یوفر ھذا التمرین وضوحاً حول المعلومات التي شدت االستثماري مثالً)، واستشفاف كیفیة تف
 دانتباه العموم، والتي ساھمت في إثارة النقاش، وكیفیة فھمھم لھا. یمّكن ھذا التمرین البلدیة من تحدید المعلومات ذات األھمیة، وتحدی

 .وتحدید السیاق الالزم لھا لكي تفھم بشكل عمیق ودقیقطریقة تبسیطھا لكي تفھم من قبل أكبر فئة ممكنة، 

ً لھا (مثال: حال البنیة التحتیة،  ً للمشاریع مالئما ال تقتصر المعلومات على الجانب التقني الخاص بالبلدیة، بل یجب أن توفر سیاقا
 .الجغرافیة، وغیرھا)المنشآت المتوفرة في حدود البلدیة، المشاریع الجاریة أو المخطط لھا، خصوصیات البلدیة 
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أن و یتم أوجب التوضیح أن ھذا التمرین ال یتطلب تنسیقاً وتنظیماً مشطاً، بل یمكن االكتفاء باالجتماع مع منظمات المجتمع المدني 
 أو جزئي. تكلیفھا بالقیام بھ بشكل تام

 والفني. قائمة بالمعلومات المقترح توفیرھا في تشخیص الواقع التنقي 6تجدون في الملحق عدد 

للتشخیص الفني والتقني، تتم مشاركتھ واإلدارة البلدیة لجمع المعلومات المتعلقة بھ، ویمكن التشارك مع أھل  ھیكل مقترح: المخرجات
 ع المدني لجمع المعلومات الالزمة.الخبرة أو منظمات المجتم

 جمع المعلومات: .2

دارة أو المصادر األخرى المركزیة أو الجھویة أو المحلیة، الحكومیة وغیر یتم تحدید مدة زمنیة لجمع المعلومات الالزمة، سواء من اإل
ً تكلیف مستشارین بلدیین بالمساھمة في ذلك. یستحسن  ً توزیع المھام حسب اختصاصات اإلداریین ویمكن أیضا الحكومیة. یتم أیضا

 تكلیف منسق یربط بین كافة المتدخلین في عملیة التشخیص.

 غة مواطنیةصیاغة التشخیص بصیا .3

التي تم جمعھا في الخطوة األولى. یفّضل االرتكاز على الرسوم تتم صیاغة المعلومات التي تم جمعھا بطریقة تستجیب للمقترحات 
البیانیة الواضحة ووضع المعلومات في سیاق یفسرھا ویوضح الجدوى منھا للقارئ غیر المتمّكن من خصوصیات أخذ القرار في البلدیة 

اریة في الخطوة األولى للتأكد من أنھ مفھوم أو األطر القانونیة واإلداریة لھا. یمكن طرح مسودة التقریر على نفس المجموعة االستش
 من قبل القارئ المھتم وغیر المختص.

 : تشخیص للجانب الفني والتقني للبلدیة مقروء من قبل العمومالمخرجات

 والتواصل حولھ نشر التشخیص .4

، خاصة زاء ونشر كّل على حدةتشخیص المنجز ال یتم عن طریق نشر المستند النھائي فقط، بل أیضاً عن طریق تقسیمھ إلى أجنشر ال
على وسائل التواصل االجتماعي. یمّكن ھذا من جلب اھتمام المتطلع وتقریب المعلومة منھ. یمكن أیضاً اللجوء إلى آلیات أخرى كتنظیم 

 لقاءات مفتوحة تقدّم التشخیص للعموم وتفتح المجال لتلقي أسئلتھم واستفساراتھم.

 االتفاق على المشاریع. مرحلةل إن نجاح التواصل حول التشخیص یسھّ 
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 ملخص الخطوة الثانیة: تشخیص الواقع

 ماھو الھدف من ھذه الخطوة؟

د المعلومات التي وجب توفیرھا للمشاركین في أخذ القرار عن طریق توفیر قراءة موضوعیة لواقع البلدیة من جانبھ التقني، یتحد
 والذي یؤثر على إمكانیة تنفیذ مشروع ما.

 ؟خالل تنفیذ الخطوة ماھي األخطاء التي یجب تالفیھا

 ،عدم توفیر المعلومات الى الفئات المستھدفة •
 ،تقدیم معلومات معقّدة وغیر مفھومة للعموم •
 ،عدم التنسیق بین مختلف مصالح البلدیّة لدى صیاغة التشاخیص الواقعیّة للبلدیّة •
 .عدم تحدید سقف زمني لتجمیع المعلومات •

 ل المركزي الذي على البلدیّة االجابة علیھ من خالل ھذه الخطوة؟ماھو السؤا

 ما ھي المعلومات الواجب توفیرھا ألخذ قرار صائب؟

 كیف یتّم تطبیق ھذه الخطوة؟

 تحدید المعلومات التي وجب توفیرھا: .1

م إعداده في إطار المخطط وطرح تشخیص فني ومالي سابق (كذلك الذي تمستھدفة یمكن االجتماع بممثل أو أكثر من كل مجموعة 
 السنوي االستثماري مثالً)، واستشفاف كیفیة تفاعلھم معھ، واألسئلة التي طرأت حولھ. 

 جمع المعلومات: .2

یتم تحدید مدة زمنیة لجمع المعلومات الالزمة، سواء من اإلدارة أو المصادر األخرى المركزیة أو الجھویة أو المحلیة، الحكومیة وغیر 
 أیضاً توزیع المھام حسب اختصاصات اإلداریین ویمكن أیضاً تكلیف مستشارین بلدیین بالمساھمة في ذلك.  الحكومیة. یتم

 :صیاغة التشخیص بصیاغة مواطنیة .3

تتم صیاغة المعلومات التي تم جمعھا بطریقة تستجیب للمقترحات التي تم جمعھا في الخطوة األولى. یفّضل االرتكاز على الرسوم 
حة ووضع المعلومات في سیاق یفسرھا ویوضح الجدوى منھا للقارئ غیر المتمّكن من خصوصیات أخذ القرار في البیانیة الواض

 البلدیة.

 :نشر التشخیص والتواصل حولھ .4

 یتّم نشر مسودّة التشخیص والنقاش حولھا برّمتھا، ویفّضل نشر التشخیص مجّزءا والتواصل حولھ مع العموم.

 ماھي مخرجات ھاتھ الخطوة؟
یكل مقترح للتشخیص الفني والتقني، تتم مشاركتھ واإلدارة البلدیة لجمع المعلومات المتعلقة بھ، ویمكن التشارك مع أھل ھ •

 الخبرة أو منظمات المجتمع المدني لجمع المعلومات الالزمة.
 تشخیص للجانب الفني والتقني للبلدیة مقروء من قبل العموم. •
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 تشخیص الواقع خطوة: 6الملحق 

  المنّسق اسم

األطراف المساھمة في تحدید ھیكل 
 التشخیص

 

 

 

المساھمین في جمع المعلومات 
 المتعلقة بتشخیص الواقع

 اإلدارة االسم

  

 التواصل حول تشخیص الواقع

o وسائل التواصل االجتماعي 

o  (... ،رادیو واب) اإلعالم البدیل 

o رسائل الكترونیة موجھة 

o بوق 

o  دي (اإلذاعة، التلفزة،...)اإلعالم التقلی 

o الفتات 

o اجتماع مفتوح 

o  :أخرى------------------------------

- 

 المعلومات المقترح توفیرھا في تشخیص الواقع التقني والفني

 الواقع الفني (البلدیة كمساحة) الواقع التقني (البلدیة كمؤسسة)
 نجاز وإدارة مشروع ما)إداریاً (المعلومات المتعلقة بإمكانیة البلدیة إ  •

o التنظیم الھیكلي ومجموع األعوان 
o قدرات أعضاء المجلس البلدي المختلفة وتوزیعھا حسب اللجان 
o  الشراكات والتعاون (مجتمع مدني أو قطاع عام أو قطاع خاص

 أو توأمة)
o  القدرات اللوجستیة (المعدات التي یمكن استغاللھا في مشاریع

 و البنیة التحتیة)معینة خاصة مشاریع الصیانة أ
مالیاً (المعلومات المتعلقة بإمكانیة البلدیة المالیة سواء في التمویل  •

 أو الممتلكات)
o   التمویل بأنواعھ، ویشمل موارد البلدیة االعتیادیة وغیر

االعتیادیة، الجبائیة وغیر الجبائیة، مع توضیح تاریخ ھاتھ 
ط أو الموارد وتوقع مستقبلي یغطي المدة الزمنیة للمخط

 المشروع
o  العقارات المختلفة، لیس من زاویة التمویل، بل االستغالل

إلنجاز المشاریع المختلفة (أراضي، أو بنایات إداریة، أو 
 مناطق خضراء)

 استراتیجیاً (المعلومات المتعلقة بباقي مجاالت تدخل البلدیة) •
o المشاریع المنجزة في نفس المجاالت ذات األولویة 
o أو التي بصدد اإلنجاز المشاریع المبرمجة 
o  استراتیجیات توفیر الخدمات المختلفة (التصرف في

 النفایات، وصیانة البنیة التحتیة، وغیرھا)

 جغرافیاً (المعلومات ذات البعد الجغرافي) •
o  تقسیم البلدیة إلى مناطق واضحة على

 خریطة البلدیة
o توضیح األماكن الریفیة والحضریة 
o المرافق الحیویة المختلفة 
o ر الخدمات البلدیة والبنیة التحتیة توف 

 دیمغرافیاً (وصف متساكني المنطقة البلدیة) •
o كثافة السكان و المساكن على الخریطة 

اجتماعیاً (المعلومات المتعلقة بخصوصیات  •
 البلدیة)

o المجموعات الھشة وخصوصیاتھا 
o  العادات والسلوكیات الصحیة

 واالجتماعیة وغیرھا
 اقتصادیا  •

o قتصادي خصائص النسیج اال 
o  المرافق االقتصادیة البلدیة وفرص

 تطویرھا
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 المشاریع تحدیدالخطوة الثالثة: 

وصف المشاریع المختلفة التي قد تغیّر من واقع المواطنین حسب الحاجیات التي تم تحدیدھا في الخطوة تكمن أھمیة ھاتھ المرحلة في 
رھا للمشاركین د المعلومات التي وجب توفییتحدالخطوة الثانیة. یتم أیضاً األولى، وحسب التشخیص الفني والتقني الذي تمت صیاغتھ في 

یشمل وصف المشروع الجانب التقني (مدة اإلنجاز، تفاصیل المشروع التقنیة، ومیزانیة لقرار كافة، حول مشروع بلدي ما. في أخذ ا
ً أثره االجتماعي واالقتصادي والبیئي، السلبي أو اإلیجابي ، بربط واضح ومرحلة تحدید االحتیاجات، ومرحلة المشروع)، وأیضا

 تشخیص الواقع. ستمثّل ھاتھ المعلومات أساس اختیار المشروع، متابعة إنجاز المشروع إن تم اختیاره، ثم أساس تقییم أثره.

 وما أثره؟المالئم ما ھو المشروع : السؤل المركزي

الكاملة لومات المع حاجیات المجموعات المختلفة، ثم وصفھا بطریقة توفرئمة لل على تحدید المشاریع المالابة على ھذا السؤاترتكز اإلج
، والتي تسمح بتتبع تنفیذه إن تم اختیاره، وعلى آثار المشروع المنتظرة، والتي تسمح بتقییمھ بعد خصائص المشروع المختلفة حول

 إنھائھ.

قبل المجموعات المختلفة، والتشخیص الفني والتقني للبلدیة. بعض إن صیاغة المشاریع ھي نقطة تقاطع ما تم تحدیده من حاجیات من 
الحاجیات تتم االستجابة لھا بمشاریع واضحة، مثالً الحاجة إلى التنویر العمومي تتم تلبیتھا عن طریق مشروع یزید من النقاط الضوئیة، 

مشروع، الختیار المناطق التي سیتم فیھا تطبیق ال أو صیانة النقاط الضوئیة الموجودة، فتكتفي البلدیة بتشخیصھا الفني والتقني
، خاصة عندما اً اعتیادیةواإلمكانیات اللوجیستیة والمالیة المتاحة للقیام بذلك. إال أن االحتیاجات لیست دوماً بالوضوح التام، ولیست دوم

ریاضة تلبیتھ بمشاریع مختلفة، كفضاءات الة تحدید االحتیاجات على نطاق واسع وشامل. فالحاجة لفضاءات ترفیھ مثالً تتم تتم خطو
المغطاة أو في الھواء الطلق، أو المنتزھات، أو المناطق الخضراء المعشبة، وھاتھ مشاریع مختلفة تتطلب إمكانیات مختلفة حسب 

ّر متساكني حي یض تشخیص البلدیة. بعض االحتیاجات أیضاً تتطلب تلبیتھا تعاوناً مع السلطة المركزیة ، كإیجاد حل لمصّب عشوائي
ً مع بلدیات مجاورة، كبناء مسلخ بلدي، حیث تتعاون البلدیة مع بلدیات مجاورة لتوفیر األرض والتمویل،  معیّن، أو تتطلب تعاونا

 للسوق ھیئةتوغیرھا. من الحاجیات ما تتطلب االستجابة إلیھ مشاریع مختلفة، كالحاجة إلى التنمیة االقتصادیة. فیمكن اقتراح مشروع 
 البلدیة، أو بناء فضاءات تجاریة، أو توفیر مصادر تمویل للمشاریع الصغرى من قبل میزانیة البلدیة. 

في حالة فضلى، یتم اللجوء إلى تحدید أولویات الحاجیات التي تم استشفافھا من المجموعات المختلفة بطریقة تشاركیة حسب تشخیص 
لویات التي والخطوة األولى والثانیة على العموم حسب آلیات متعددة لیتم اختیار األالبلدیة. فقبل صیاغة المشاریع، یتم عرض نتائج 

. تكمن أھمیة ھاتھ الخطوة في الحاجیات غیر التقلیدیة، والتي تطلب صیاغة مشاریع غیر واختیارھا ستتم بناًء علیھا صیاغة المشاریع
 تقلیدیة أو معتادة كما ذكر أعاله.

 یمكن اعتماد الخطوات التالیة لصیاغة المشاریع:، بة المذكورة أعالهإذا لم یتم اللجوء للمقار

تحدید المقدار المالي الذي سیتم تخصیصھ للحاجیات التي تم تحدیدھا في الخطوة األولى، ویمكن للمقدار المالي أن یكون جزءاً  .1
 ي بلدیة من توفیر كل المبلغ المالي الالزممن مخطط متعدد السنوات، أو سنوي، وأن یكون متعدد المصادر. تطبیقیاً، لن تتمكن أ

لتحقیق كل الحاجیات التي تم تحدیدھا، لذا، وجب على البلدیة تحدید سلّم أولویات. یمكن وضع ھذا السلّم بالتعاون مع المجتمع 
 ؛ةموم بالوسائل المختلف. وجب التواصل حول سلّم التقییم واألولویات التي تم تحدیدھا مع الع7 عدد المدني، أو االستئناس بالملحق

صیاغة المشاریع الممكنة لالستجابة إلى الحاجیات ذات األولویة حسب سلّم التقییم. یفضل القیام بھذه الخطوة بمقاربة تشاركیة.  .2
یمكن فتح مجال تلقي مقترحات المشاریع من قبل العموم في المجاالت ذات األولویة، أو التشاور مع مكونات المجتمع المدني في 

 مشاریع تقترحھا البلدیة، أو غیرھا من السبل؛
 التواصل حول المشاریع عن طریق نشر بطاقات المشاریع التي تحتوي على المعلومات التالیة: .3

 خصائص المشروع: •
o  التفاصیل التقنیة للمشروع (مثال: بناء مسبح بلدي مغطى بمساحة محددة ومرافق محددة كدورات المیاه

 ومأوى سیارات وغیرھا)؛
o یزانیة المشروع، وھي تشمل مجموع تكالیف إحداث المشروع، وفرص تمویلھ المختلفة، والكلفة حسب كل م

 مرحلة من مراحل المشروع؛
o  مدة اإلنجاز، وھي المدة الالزمة إلنجاز المشروع إن توفرت اإلمكانیات المادیة كافة، ویمكن توزیع مدة

 اإلنجاز حسب مراحل المشروع المختلفة؛
o مشروع التقنیة، كالبیئیة أو الجیولوجیة أو االجتماعیة، ویمكن االستئناس بخبراء في ھذا خصوصیات ال

 المجال.
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 آثار المشروع: •
o  األثر االجتماعي، كدور المشروع في مجموعات محددة أو المجتمع ككل لتكریس مبادئ محددة أو تلبیة

 تدعیم وإدماج مجموعات ھشة ومھمشة؛حاجات أو ترسیخ حقوق أو 
o االقتصادي المحلي أو توفیر فرص عمل لمجموعات  االقتصادي، كدور المشروع في تعزیز النسیج األثر

 محددة أو تشجیع االستثمار؛
o ،األثر البیئي 
o ،األثر الصحي 
o ،األثر األمني 
o .وغیرھا 

 لفة، حیث یأتيوجب التنصیص على أن آثار المشروع ذات صلة مباشرة بالخطوة األولى، وھي تحدید احتیاجات المجموعات المخت
 األثر المرجو كنتیجة للحاجة التي تم التوصل إلیھا عن طریق مختلف اآللیات المذكورة آنفاً.

یتم جمع المعلومات المتعلقة بخصائص المشروع من البلدیة باألساس، استناداً على مشاریع أخرى مماثلة تم إنجازھا في البلدیة أو في 
 المساھمة في تحدید خصائص المشروع إن كان رائداً أو نموذجیاً.بلدیات أخرى، ویمكن لمتدخلین آخرین 

أما المعلومات المتعلقة بآثار المشروع، فمن األفضل تحدیدھا بآلیة تشّرك المستفیدین المباشرین من المشروع، ألنھا ما سیتم االعتماد 
 ت المفتوحة.. یمكن اللجوء آللیة مجموعات التركیز، أو االجتماعاعلیھ لتقییم أثر المشروع

تتم صیاغة بطاقة المشروع بطریقة مواطنیة، أي متاحة للمواطن المھتم غیر المختص، ویشمل ھذا وضوح المفردات والمعلومات 
 نموذجاً لبطاقة مشروع. 8تجدون في الملحق عدد  الكمیة.

  : بطاقات مشاریعالمخرجات

 قارنة بین المشاریع بطریقة موضوعیة.شابھة لكي یتمكن المھتم من المتیفضل توفیر بطاقات مشاریع م
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 ملخص الخطوة الثالثة: تحدید المشاریع

 ماھو الھدف من ھذه الخطوة؟

وصف المشاریع المختلفة التي قد تغیّر من واقع المواطنین حسب الحاجیات التي تم تحدیدھا في الخطوة األولى، وحسب التشخیص 
 ي الخطوة الثانیة.ف صیغلذي للبلدیة االفني والتقني 

 ؟خالل تنفیذ الخطوة ماھي األخطاء التي یجب تالفیھا

 تحدید مشاریع ال تستجیب للحاجیات التي عبّرت عنھا الفئات المختلفة في الخطوة األولى، •
 تحدید مشاریع تتجاوز إمكانیات البلدیّة، •
 اریع،عند تحدید المشعدم األخذ بعین االعتبار ماورد بالتشخیص الفنّي والتقني  •
 ،عدم تضمین البطاقات للوصف التقني واألثار المترتّبة عن المشاریع •
 العموم.لدى صیاغة بطاقات مشاریع تقنیّة ومعقّدة غیر مفھومة  •

 ماھو السؤال المركزي الذي على البلدیّة االجابة علیھ من خالل ھذه الخطوة؟

 ما ھو المشروع المالئم وما أثره؟ 

 ؟كیف یتّم تطبیق ھذه الخطوة

تحدید المقدار المالي الذي سیتم تخصیصھ للحاجیات التي تم تحدیدھا في الخطوة األولى، ویمكن للمقدار المالي أن یكون  .1
 جزءاً من مخطط متعدد السنوات، أو سنوي، وأن یكون متعدد المصادر. 

ة تشاركیة. القیام بھذه الخطوة بمقارب صیاغة المشاریع الممكنة لالستجابة إلى الحاجیات ذات األولویة حسب سلّم التقییم. یفضل .2
یمكن فتح مجال تلقي مقترحات المشاریع من قبل العموم في المجاالت ذات األولویة، أو التشاور مع مكونات المجتمع المدني 

 في مشاریع تقترحھا البلدیة، أو غیرھا من السبل؛
 واثاره. لى خصائص المشروعالتواصل حول المشاریع عن طریق نشر بطاقات المشاریع التي تحتوي ع .3

 ماھي مخرجات ھاتھ الخطوة؟

 بطاقات مشاریع 
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 : نموذج سلّم تحدید األولویات7الملحق 

 ما ھي الحاجیات األكثر تقاطعاً بین المجموعات المختلفة؟ .1
 ى.یوضح ھذا السؤال مدى تبني المجموعات للحاجیات المختلفة، فیتم وضع كل الحاجیات المخرجة من الخطوة األول

ت  6 5 4 3 2 1 الحاجیات 
المجموعا

 

       1المجموعة 

       2المجموعة 

       3المجموعة 

       4المجموعة 

       5المجموعة 

 ما ھي الحاجیات األوسع أثراً؟ .2
 جوانب مختلفة عند تطبیقھا. تجدر اإلشارة إلى أنھ تم حذف الحاجة األقل تقاطعاً. یوضح ھذا السؤال أثر تلبیة الحاجة في كل جوانبھ الممكنة، حیث تكون الحاجات األوسع أثراً ھي التي تمسّ 

 بیئي صحي تعلیمي تنموي أمني اقتصادي األثر 

ت 
الحاجیا

ضلیاً 
تفا

 1       

2       

3       

4       

5       

 جب تلبیتھا ؟بالنسبة للحاجیات األكثر تقاطعاً واألوسع أثراً، في أي المناطق یمكن وی .3
 حاجة األقل أثراً.یوضح ھذا السؤال االنتشار الجغرافي للحاجات األوسع أثراً واألكثر تقاطعاً بین المجموعات المختلفة. تجدر اإلشارة إلى أنھ تم حذف ال

 6 5 4 3 2 1 المناطق 

ت 
الحاجیا

ضلیاً 
تفا

 1       

2       

3       

4       
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4.  ً  بالحاجات األكثر تقاطعاً واألوسع أثراً؟ أي المناطق أقل تمتعا
 الخدمة، خاصة في البلدیات الكبرى.یوضح ھذا السؤال أولویة توفیر الحاجة جغرافیاً. في حالة عمومیة الحاجة، یمكن لھذا السؤال أن یساھم في تحدید مكان توفیر الحاجة أو 

 (أعلى مقدار) 6 5 4 3 2 (أقل مقدار) 1 مدى توفّر الحاجة  

المناطق
 

1       

2       

3       

4       

5       

7       

 

ي المجموعات المختلفة. یھدف ھذا السلم إلى ترتیب األولویات الت إن سلّم تحدید األولویات یقترح طریقة موضوعیة لتحدید أولویة االحتیاجات التي تم التطرق إلیھا في الخطوة األولى وھي تحدید احتیاجات

 ومكان تطبیق ھاتھ الحاجیات. ّرقت إلیھا المجموعات المختلفة استناداً إلى ثالثة عوامل: مدى تقاطع الحاجیات بین المجموعات المختلفة، وأثر تحقیق ھاتھ الحاجیات، تط

مختلفة)، فتمّكن اإلجابة علیھ من تحدید الحاجیات األكثر تقاطعاً في المجموعات یرّكز السؤال األول على الحاجیات التي تم توثیقھا في تقریر الخطوة األولى ( تحدید الحاجیات من المجموعات ال .1

 المختلفة. 

لمتعدد لھا، ا لحاجیات إن تم تلبیتھا، وھو یقیس باألساس األثربالمرور للسؤال الثاني، یمكن اختیار الحاجیات األكثر تقاطعاً، أو اعتماد كافة الحاجیات دون انتقاء. یرّكز السؤال الثاني على أثر ا .2

 ویمّكن من ترتیبھا تفاضلیاً بناًء على ذلك. 

یئة، ال: لو كانت الحاجیات متعلقة بالبنیة التحتیة، والبأما السؤال الثالث، فیضفي جانباً جغرافیاً على الحاجیات، وتمّكن اإلجابة علیھ من ترتیب الحاجیات تفاضلیاً حسب أثرھا جغرافیاً. (مث .3

 د مدى أولویة ھاتھ الحاجیات حسب المطالبة بھا في مناطق البلدیة المختلفة).والترفیھ، فیمكن تحدی

الحاجة إلى الترفیھ من أولویات المناطق حسب السؤال الثالث، أما السؤال الرابع، فیتعّمق في أولویة الحاجة جغرافیاً، ویقیّمھا كمیاً حسب مقدار توفر الحاجة حسب مناطق البلدیة. (مثال: لو كانت  .4

السؤال على كافة الحاجیات، أو االكتفاء نھ یتم تقییم ھاتھ الحاجة في المناطق حسب توفرھا كقرب منطقة ما من منتزه مجاور أو صالة ریاضة أو غیرھا، من عدمھ). یمكن تطبیق ھذا فإ

كثر تفاضلیة حسب األسئلة الساببالحاجیات األ
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 : نموذج بطاقة مشروع8الملحق 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------اسم المشروع    

ص المشروع
صائ

خ
 

 الوصف التقني للمشروع
 

 

 

 الوصف المالي للمشروع

 المیزانیة الكلیة: -

 المیزانیة حسب الوحدة: -

 الكلفة حسب المرحلة: -

 فرص التمویل: -

 روعرزنامة إنجاز المش

 المدة الخطوة
  دراسة المشروع

  طلب العروض

  التنفیذ

  استالم المشروع

 خصوصیات المشروع
 

 

آثار 
المشروع
 

 األثر االجتماعي
 المؤشرات الوصف

  

 المؤشرات الوصف األثر االقتصادي
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 األثر البیئي
 المؤشرات الوصف
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 عختیار المشرولخطوة الرابعة: اا

مواطني موضوعي ومفتوح، یبنى على معلومات متاحة من الخطوات السابقة نقاش لتفسح المجال تكمن أھمیة ھاتھ المرحلة في أنھا 
مثّل ھاتھ ت. المواطنینن من واقع لمشاریع التي قد تحسّ احتیاجات المجموعات المختلفة في البلدیة، وتشخیص واقع البلدیة، واوھي 

 میزانیة ما في مشروع ما، لذا حسن توثیقھا من مقومات المساءلة الناجعة مستقبالً.الخطوة تعلیل استثمار 

 ما ھو المشروع األمثل؟: السؤل المركزي

ترتكز ھاتھ الخطوة باألساس على حسن تقدیم المعلومات المذكورة، وعلى حسن إدارة النقاش، ووضوح آلیة أخذ القرار. أي خلل في 
ً على منسوب الثقة مستقبالً، وعلى مشاركة ھاتھ الركائز قد یؤدي إلى س وء إدارة توقعات المواطنین والمواطنات، مما یؤثر سلبا

تضبط مشاركة المواطنین والمواطنات في اختیار المشاریع البلدیة عوامل مختلفة ومتغیرات عدة، منھا حجم  المواطنین بشكل عام.
واطنین، المشاریع الجاریة والمنجزة، مراكمة المقاربة التشاركیة، وغیرھا. لذا، المیزانیة المخصصة لالستثمار والمفتوحة لمشاركة الم

 یجب أن تالئم آلیة مشاركة المواطنین في أخذ القرار المتعلق بالمشاریع، واقع البلدیة. 

قرب شارة، وھي األتندرج آلیات اختیار مشروع ما بطریقة تشاركیة ضمن طیف الدیمقراطیة التشاركیة، حیث أدنى درجاتھ ھي االست
 یمكن تبویب آلیات التشاركیة كالتالي:إلى الدیمقراطیة التمثیلیة، وأعالھا االستفتاء، أو الدیمقراطیة المباشرة. 

االستشارة، وھي اآللیات التي تمّكن البلدیة من جمع المعلومات من المجموعات المختلفة دون التزام باالستجابة إلیھا،  )1
اً فقط. إن تحدید احتیاجات المجموعات المختلفة، كما تم التنصیص علیھ في الخطوة األولى من بل یكون االلتزام سیاسی

 ھذا الدلیل، من أمثلة االستشارة التي تقوم بھا البلدیة؛
التشاور، وھي اآللیات التي تمّكن البلدیة والمواطنین والمجتمع المدني من النقاش وتبادل المعلومات واآلراء حول  )2

(المشروع) في فضاءات مخصصة لھذا النقاش، كالجلسات المفتوحة، أو الجلسات التمھیدیة واضحة  موضوع معین
تفتح ھاتھ الدرجة من التشاركیة فضاًء أوسع لالعتماد على الحجج في النقاش، إال أنھ ال التزام من البلدیة الموضوع. 

ر بالضرورة، بل نقاشھ، واألمر یعود في نھایة األمر فیھا ألخذ القرار بطریقة تشاركیة ألنھا ال ترمي إلى توحید القرا
 إلى البلدیة؛

التعاون، وھي اآللیات التي تضع البلدیة والمواطنین في نفس مستوى أخذ القرار، فیؤخذ القرار بموافقة المشاركین دون  )3
 لبلدیة وفي مكونات المجتمعاعتراض مبدئي، أو باإلجماع. تتطلب ھاتھ الدرجة من التشاركیة مقداراً ھاماً من الثقة في ا

 المدني المتعاونة معھا؛
تفویض أخذ القرار، وھي اآللیات التي یأخذ فیھا المواطنون القرار بشكل مباشر عن طریق التصویت على القرارات  )4

عوض المجلس البلدي. یحدد الدستور ومجلة الجماعات المحلیة آلیة تفویض أخذ القرار واضحة، وھي االستفتاء، إال 
ھ یضبطھا بعدد محدد من المرات، وخطوات ذات عالقة بالھیئة العلیا المستقلة لالنتخابات. یمكن اللجوء إلى تفویض أن

أخذ القرار دون اللجوء إلى آلیة االستفتاء، حیث یصّوت المواطنون على المشاریع، ویقوم المجلس البلدي بالمصادقة 
ھ اآللیة ھي األكثر رواجاً في السنوات األخیرة، إال أنھ وجب الحذر على ما اختارتھ أغلبیة المشاركین. لئن كانت ھات

من مدى تمثیلیة المواطنین المشاركین في التصویت، على أال یضبط ھذا بنسبة المشاركین فقط، بل بمدى تمثیلیتھم 
 للمجموعات المحددة في الخطوة األولى، وھي خطوة تحدید االحتیاجات. 

على ضرورة تشاور المجلس البلدي والمجتمع المدني على آلیة الدیمقراطیة التشاركیة  29ة في الفصل تنّص مجلة الجماعات المحلی
 ً ي بالمجلة، یجب أن یتشاور المجلس البلدي والجمعیات المسجلة فالتي سیتم اللجوء إلیھا في تحدید برامج التنمیة والتھیئة. استئناسا

من المجلة، على آلیة أخذ القرار التي سیتم اللجوء إلیھا. یمكن أن تكون اللجنة  30ل سجل المجتمع المدني، والمنصوص علیھ في الفص
البلدیة القارة، و التي تعنى بالدیمقراطیة التشاركیة، الفضاء األمثل للتشاور، وذلك عن طریق دعوة مكونات المجتمع المدني لحضور 

 خلق ھیاكل مختلفة عن تلك الموجودة والتي تسیّر كافة مجاالت تدّخل البلدیة.ن ھذا الخیار البلدیة من تفادي اجتماع في ھذا الصدد. یمكّ 

 ، والمشاریع التي تم اختیارھا: خطة أخذ القرار بطریقة تشاركیةالمخرجات
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 ملخص الخطوة الرابعة: اختیار المشاریع

 ماھو الھدف من ھذه الخطوة؟

في  لبلدیة امات متاحة من الخطوات السابقة، الى جانب تعلیل استثمار المجال لنقاش مواطني موضوعي ومفتوح، یبنى على معلوفسح 
 .دون غیره مشروع ما

 ؟خالل تنفیذ الخطوة ماھي األخطاء التي یجب تالفیھا

 عدم تشریك المواطنین ومكّونات المجتمع المدني، •
 سوء إدارة النفاش مع الفئات المستھدفة، •
 ثل للبلدیّة،غموض منھجیّة أخذ القرار حول المشروع األم •
 عدم تحدید الیات مشاركة المواطنین. •

 ماھو السؤال المركزي الذي على البلدیّة االجابة علیھ من خالل ھذه الخطوة؟

 ؟ماھو المشروع األمثل

 كیف یتّم تطبیق ھذه الخطوة؟

ار زانیة المخصصة لالستثمحجم المی على غرارتضبط مشاركة المواطنین والمواطنات في اختیار المشاریع البلدیة عوامل مختلفة 
والمفتوحة لمشاركة المواطنین، المشاریع الجاریة والمنجزة، مراكمة المقاربة التشاركیة، وغیرھا. لذا، یجب أن تالئم آلیة مشاركة 

 المواطنین في أخذ القرار المتعلق بالمشاریع، واقع البلدیة. 

ذلك و االستشارة والتشاور، التعاون وتفویض أخذ القراراألنسب من  تشاركیةالیات الدیمقراطیة ال اعتمادللبلدیّة خالل ھاتھ الخطوة 
لدى تحدید االلیات التي ستمكن البلدیة من اختیار المشروع األمثل یجب أال تكون نسبة  بالتشاور مع المواطنین والمجتمع المدني.

للمجموعات المختلفة التي تّم تحدیدھا في خطوة تحدید بل یجدر ضمان تمثیلیّة واسعة للتقییم المعیار األوحد  مشاركة المواطنین
 االحتیاجات.

 ماھي مخرجات ھاتھ الخطوة؟

 : خطة أخذ القرار بطریقة تشاركیة، والمشاریع التي تم اختیارھاالمخرجات

 

 متابعة المشاریعالخطوة الخامسة: 

وفي ھذا جانب تعلیمي مھم، وجانب بناء ثقة یساھم في تضع المواطن صلب عملیة تطبیق القرار، تكمن أھمیة ھاتھ المرحلة في أنھا 
توضیح أسباب تأخر تنفیذ المشاریع إن وجد. ترتكز ھاتھ المرحلة باألساس على الشفافیة في عملیة أخذ القرار وتوفیر المعلومات 

 المتعلقة بجوانب المشروع المتفق علیھا في بطاقة وصف المشروع، وتعدیلھا إن ثبتت حاجة لذلك.

 ھل یسیر تنفیذ المشروع مثلما خطط لھ؟: ؤل المركزيالس

بشكل دوري وبطریقة موحدة. توفر العملیة التقلیدیة ألخذ القرار فرص المعلومات  توفیرترتكز اإلجابة على ھذا السؤال أساساً على 
لبلدیة ادة على الحضور تتبع للمشاریع ادوریة قارة لتوفیر ھاتھ المعلومات، كالدورات العادیة والجلسات التمھیدیة، والتي یتلى فیھا ع

الجاریة أو المبرمجة. یمكن تعدیل ھذا التتبع لیتماشى وبطاقة المشروع المتفق علیھا في المرحلة السابقة، فتصبح المعلومة متوفرة 
 بمتابعة الجلسة والحقاً بنشر المحضر.

ً تخصیص جلسات متابعة للمشاریع، في صلب عمل اللجان ذات  الصلة، أو لجنة الدیمقراطیة التشاركیة، أو في لجان یمكن أیضا
مشتركة، على أن تكون الجلسات دوریة، مفتوحة، ومعلنة قبل مدة لتضمن مشاركة المھتمین، وأن یتم نشر ھاتھ المعلومات بعد انعقاد 

 الجلسة. 
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 ل أكبر، كالبث المباشر للجلسات.یجدر التأكید على أنھ یمكن اللجوء إلى وسائل اتصال مختلفة لضمان وصول المعلومة بشك

ً لضمان وج ب التذكیر أن الغایة من توفیر المعلومات ومتابعة المشاریع لیست من أجل الشفافیة فقط (وھو ھدف مھم)، ولكن أیضا
أال تصبح ونزاھة عملیة تطبیق المشروع (من تمویل وصفقات وغیرھا)، وللتعاون على تجاوز التحدیات أو العراقیل مع كافة المھتمین، 

 ھاجس البلدیة فقط، بمجلسھا وإدارتھا.

 .محاضر جلسات تستند على بطاقات المشاریع بطور اإلنجاز: المخرجات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	28	

 ملخص الخطوة الخامسة: متابعة المشاریع

 ماھو الھدف من ھذه الخطوة؟

ضمان افة الى باإلض .أسباب تأخر تنفیذ المشاریع إن وجدساھم في توضیح توضع المواطن صلب عملیة تطبیق القرار بھدف بناء ثقة 
 مین.تعاون على تجاوز التحدیات أو العراقیل مع كافة المھتالنزاھة عملیة تطبیق المشروع ، و

 ؟خالل تنفیذ الخطوة ماھي األخطاء التي یجب تالفیھا

 انعدام التواصل حول مدى تقدّم تنفیذ المشروع، •
 التأخر أو العراقیل التي تحول دون تنفیذ المشروع، انعدام الشفافیة حول أسباب •
 ،اقصاء المواطنین والمجتمع المدني من متابعة تقدّم التنفیذ •
 االقتصار على االلیات التقلیدیّة للمتابعة على غرار الدورات العادیّة •

 ماھو السؤال المركزي الذي على البلدیّة االجابة علیھ من خالل ھذه الخطوة؟

 ؟ذ المشروع كما خطط لھھل یسیر تنفی

 كیف یتّم تطبیق ھذه الخطوة؟

العادیّة رات على غرار الدو للمتابعةحیث تفّضل المزاوجة بین الوسائل التقلیدیّة یجب توفیر المعلومات بشكل دوري وبطریقة موحدة. 
مقراطیة جان ذات الصلة، أو لجنة الدیجلسات متابعة للمشاریع، في صلب عمل اللللبلدیة، مع إضافة الیات أخرى كتخصیص  والتمھیدیّة

التشاركیة، أو في لجان مشتركة، على أن تكون الجلسات دوریة، مفتوحة، ومعلنة قبل مدة لتضمن مشاركة المھتمین، وأن یتم نشر ھاتھ 
 المعلومات بعد انعقاد الجلسة. 

 ماھي مخرجات ھاتھ الخطوة؟

 نجازمحاضر جلسات تستند على بطاقات المشاریع بطور اإل

 تقییم المشاریعالخطوة السادسة: 

تنفیذه، استناداً على بطاقة  ةتكمن أھمیة ھاتھ المرحلة في أنھا تعطي المواطن فرصة ھامة للتأكد من صحة القرار الذي تم أخذه، وجود
ییم المشاریع لمرجو. حسن تقالمشروع المتفق علیھا في مرحلة سابقة. تقییم المشاریع یقیم جودة إنجاز الجانب التقني، وتحقیق األثر ا

 یحّسن من المشاریع المستقبلیة، ویوفر فرصة الستخالص الدروس لكافة المتدخلین.

 : ھل تم تنفیذ المشروع كما تم االتفاق علیھ، وھل األثر كما توقعنا؟السؤل المركزي

وال یمكن االكتفاء بالمعلومات الرسمیة فقط، بل  بدقة ومن زوایا متعددة،ترتكز اإلجابة على ھذا السؤال أساساً على توفیر المعلومات 
بالمشروع. یمكن أن تستند عملیة تقییم المشاریع من جانب األثر وجودة  –نظریاً  –وجب توفیر خط إمداد لمعلومات من الجھة المنتفعة 

ن، األولى عند یتم التقییم في مرحلتی اإلنجاز على نفس آلیات مرحلة تحدید االحتیاجات، وعلى آلیات تتبع المشاریع في جانبھا التقني.
، وھي إنجاز المشروع أو إحدى مراحلھ األساسیة (مثالً تعبید طریق من عدة طرقات)، والثانیة عند دخول المشروع قید االستعمال

 ً لمرجو. لتأكد من وقوع األثر ا. تقییم المرحلة األولى مھم للتأكد من جودة التنفیذ، والمرحلة الثانیة مھمة لدوریة تتم مادام المشروع قائما
 یتم االستناد على بطاقة المشروع، وتضمین المخرجات في تقریر تقییمي لكل مشروع. في المرحلتین،

یھا فإن التدقیق المجتمعي ھو اآللیة المواطنیة األمثل لتقییم إنجاز المشروع وأثره، وھو آلیة یقودھا المجتمع المدني ال البلدیة، وتلتزم 
 توفیر المعلومات الالزمة لحسن التقییم. في حالة غیاب بادرة تدقیق مجتمعي، یمكن للبلدیة أن تبادر بتنظیم عملیة التقییم. البلدیة ب

بالنسبة إلى المرحلة األولى، وھي تقییم جودة التنفیذ، یمكن للبلدیة أن تنظم فرص تقییم عن طریق اآللیات المتاحة في القانون للعموم 
 دیة:للتفاعل مع البل
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 سجل المقترحات، فیتم تذكیر العموم بأنھ بإمكانھم مدّ البلدیة بآرائھم حول إنجاز المشروع؛ •
 الجلسة التمھیدیة، ویمكن تخصیص جزء من جدول األعمال لتقییم إنجاز مشروع ما؛ •
مخصصاً لتقییم اجتماع اللجنة المختصة في مجال المشروع، فیمكن أن یكون اجتماعھا مفتوحاً وأن یكون جدول األعمال  •

 المشروع؛
 تنظیم سبر آراء كما تم وصفھ في الخطوة األولى. •

 یجب تذكیر المواطنین دوماً ببطاقة المشروع، وأن تضّمن نتائج التقییم في تقریر ینشر للعموم.

، كمجموعات ت الخطوة األولىبالنسبة إلى المرحلة الثانیة، وھي تقییم وقوع األثر المرجو من المشروع، فیمكن للبلدیة االستناد على آلیا
المشروع.  تم تحدیدھا في بطاقةالتركیز، والجلسات المفتوحة، أو الخبراء والمختصین. یرتكز التقییم باألساس على المؤشرات التي 

، وھي لجنة مھمةمن مجلة الجماعات المحلیة آلیة تقییم  78لمشاریع المتعلقة بإحداث مرافق عامة أو تھیئتھا، یوفر الفصل فیما یخص ا
 .متابعة مشتركة، فیھا ممثلین عن المجتمع المدني، ومجلس البلدیة، وإدارتھا. یتم اللجوء إلى ھاتھ اآللیة بناء على طلب المجتمع المدني

 تضّمن نتائج التقییم في تقریر المرحلة األولى، ویتم تحیینھ إن كان تقییم األثر دوریاً.

 اً على مخرجات التقییم، وعلى النقاط التالیة:یحتوي تقریر التقییم في مرحلتیھ دوم

 ، سواء المتعلقة بالمشروع تقنیاً، أو تنفیذه، أو طریقة تسییره؛الدروس المستخلصة •
 ره).رقعة أثر المشروع، أو تكراره، وغیالخطوات القادمة (كوضع خطة للصیانة، أو االستغالل، أو توسیع  •

 : تقریر تقییم مفّصلالمخرجات

قییم ھو نقطة التحام حلقة المشروع الكاملة، ونشره یستجیب إلى ما اقترحنا في تشخیص واقع البلدیة، أن یكون نشراً كامالً إن تقریر الت
 وجزئیاً لكي تجلب اھتمام المتابعین، وتضمن وصول المعلومة إلیھم.
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 ملخص الخطوة السادسة: تقییم المشاریع

 ماھو الھدف من ھذه الخطوة؟

صائبا، والتأكد من جودة تنفیذه، استناداً على بطاقة  اء الفرصة للمواطنین والبلدیة لتقییم ما إذا كان المشروع الذي تّم اختیارهإعط
ة، ، وتحقیق األثر المرجو، كما یمكن من التخطیط جیّدا للمشاریع المستقبلیللمشروع نجاز التقنياإلجودة مكن من قیس ی تقییمالالمشروع. 

 الدروس المستخلصة. بناء على

 ؟خالل تنفیذ الخطوة ماھي األخطاء التي یجب تالفیھا

 عدم توفیر المعلومات الكفیلة بالقیام بتقییم موضوعي للمشروع، •
 عدم نشر التقییم الذي تّم اعداده، •
 منع التقییم المواطني واالكتفاء بالتقییم الرسمي لمصالح البلدیّة. •

 لدیّة االجابة علیھ من خالل ھذه الخطوة؟ماھو السؤال المركزي الذي على الب

 : ھل تم تنفیذ المشروع كما تم االتفاق علیھ، وھل األثر كما توقعنا؟

 كیف یتّم تطبیق ھذه الخطوة؟

 على التأّكد من جودة التنفیذ ویمكن االعتماد فیھابغرض یتم التقییم في مرحلتین، األولى عند إنجاز المشروع أو إحدى مراحلھ األساسیة 
 على غرار سجل المقترحات، الجلسات التمھیدیة، اجتماعات اللجان. قانونیةااللیات ال

ً  فتتم، أما عن المرحلة الثانیة من التقییم وع األثر للتأكد من وق عند دخول المشروع قید االستعمال، وھي دوریة تتم مادام المشروع قائما
 توحة وعبر االستعانة بخبراء مختصین.وذلك باعتماد مجموعات التركیز، الجلسات المف المرجو

 كما یمكن أن یكون التقییم بمبادرة من المجتمع المدني ال البلدیة وذلك عبر الیة التدقیق المجتمعي.

 ماھي مخرجات ھاتھ الخطوة؟

یحتوي على الدروس المستخلصة من المشروع والخطوات القادمة. تقریر تقییم مفّصل
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 والتقییم : نموذج خطة المتابعة9الملحق 

  اسم المنّسق

 األطراف المساھمة (إن وجدت)

 

 

 

  المشاریع التي تم اختیارھا

مصادر المعلومات التي ستستند 
 علیھا متابعة المشاریع

o الجلسات العادیة ومحاضرھا 
o  اجتماعات اللجان ومحاضرھا 
o محاضر خاصة بتتبع المشاریع 

o  الجلسات التمھیدیة ومحاضرھا 
o وریة خاصة بتتبع المشاریعلقاءات د 
o  :أخرى------------------------------

- 

التواصل حول إنجاز المشاریع وتقییم 
 األثر

o وسائل التواصل االجتماعي 
o  (... ،رادیو واب) اإلعالم البدیل 
o رسائل الكترونیة موجھة 

o  (...،اإلذاعة، التلفزة) اإلعالم التقلیدي 
o الموقع االلكتروني 
o اجتماع مفتوح 

(حسب  مؤشرات أثر المشاریع
 بطاقات المشاریع)

 المؤشرات األثر

  

مصادر المعلومات التي سیستند 
 علیھا تقییم المشاریع

o الجلسات العادیة ومحاضرھا 
o  اجتماعات اللجان ومحاضرھا 
o الجلسات التمھیدیة ومحاضرھا 
o لجان تقییم مشتركة 

o  استبیان أو سبر آراء 
o موعات تركیزمج 
o لقاءات دوریة خاصة بتقییم المشاریع 
o  :أخرى------------------------------

- 
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