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 قدمةم
 

ية مر مركز التكوين ودعم اللا ية،المؤسسات الداعمة  هو أحدكز مسؤولية  هتقع على عاتق للامركز
حيث يمثل التدريب أحد أهم ، عبر إنجاز الخطط والبرامج الملائمة المحلية في تعزيز منظومةالاسهام 

ية للجماعات المحلية  قدرات الموارددعامات تنمية  تدريبية  برامجوذلك عبر أدائها وفاعليتها، رتقاء بللإالبشر
 تتطلبهز قدراتهم المهنية، وفقا لما يالأداء الجيد وتعز  تحقيقتمكن مسؤولي واطارات الجماعات المحلية من 

 الوظائف من كفاءات ومهارات. 
ية برنامج نشاطه ومن هذا المنطلق أعد  ، بعد 2021لسنة  التدريبيمركز التكوين ودعم اللامركز

ستئناس بالإمع كل المصالح المعنية، وكذلك  قالتدريبية بالتنسيقيام بعملية تحديد وتحليل للحاجيات ال
حول منظومة التدريب وتنمية  2020أوت  9مؤرخ في  6بالمواضيع المدرجة بمنشور رئاسة الحكومة عدد 

ية بعنوان سنة   .2021قدرات الأعوان العموميين وإعداد مخططات التكوين السنو
   

منتفعا بحجم يبلغ 17277لفائدة نشاطا تكوينيا  511 2021لسنة  التدريبيهذا البرنامج يتضمن 
يعها حسب النوع والأهداف  ،منتفع/يوم43717 ينقسم إلى مجموعة من البرامج الفرعية التي تختلف في توز

   :والمحتوى والمنتفعين وهي تتفرع كما يلي
منتفعا بحجم يبلغ  5507نشاطا تكوينيا لفائدة  259 ازيتضمن إنجللتكوين، البرنامج الرئيسي  .1

 منتفع/يوم،13107
ية والحوكمة  الذي يندرج البرنامج السنوي لدعم قدرات البلديات .2 في إطار برنامج التنمية الحضر

 منتفع /يوم، 15600منتفعا حجم يبلغ  7800لفائدة  ا تدريبيانشاط 120 ويتضمن إنجاز ،المحلية
يةمرافقة مسار اللام .3 مؤرخ في  2018لسنة  29مقتضيات القانون الأساسي عدد  تطبيقو ركز

 2000لفائدة تدريبيا  انشاط 25برمجة  ويتضمن ،بمجلة الجماعات المحلية المتعلق 2018ماي 9
 منتفع /يوم، 4000منتفا بحجم يبلغ 



 

 

2 Sana  2021التكوين برنامج                    

      sana                        2021لسنة 

 
 5250غ منتفعا حجم يبل 1750لفائدة  تدريبيانشاطا  70 ويتضمن ،البرنامج الجهوي للتكوين .4

 منتفع/يوم،
ية ويتضمنبرنامج تكوين أعوان وإطارات  .5 منتفعا  570لفائدة تدريبا نشاطا  37 الإدارة المركز

 منتفع/يوم.  1710بحجم يبلغ 
 

 مختلفة: صيغ  ثالتدريبية بثلاوسيتم إنجاز هذه البرامج والأنشطة هذا 
 يا  :التدريب الحضوري يا بمقر المركز أو جهو يين عن التكوين من قبل المسؤولمركز ين الجهو

تنامي  مما يتلاءم مع بالتنسيق مع المسؤولين المحليين للتكوين بجهاتهم وبدعم من المركز
هامة التحولات الناتج عن الالاحتياجات التدريبية لمسؤولي واطارات الجماعات المحلية 

للإلمام و ،ليةالمسندة اليها بمقتضى مجلة الجماعات المحالجديدة  والمسؤوليات والصلاحيات
الجيد بمتطلبات هذه الإصلاحات واكتساب القدرة على تجسيمها في واقع التصرف 

مكانيا الى  أقربكلما كانت فعاليات التدريب تنظيميا ولوجستيا فالبلدي والجهوي. 
تحسنت  ناحية وكلماهم في تكاليف التدريب من أالجمهور المعني به، كلما تحقق اقتصاد 

 .ية للتدريب من ناحية ثانيةالفاعلية التنظيم
  ن تطبيق العديد من المضامين التدريبية يتطلب مصاحبة ميدانية أذلك  الميدانية،المرافقة

و التطوير أين تتوفر المستلزمات والظروف الواقعية لتطبيق التحسين أفي مواقع العمل 
امل الصعوبة التنظيمي موضوع التدريب. ومن مزايا هذا الأسلوب الوقوف ميدانيا على عو

 شكال تجاه الممارسة التطبيقية. الإومواطن 
  بينت الظرفية الاستثنائية التي مرت بها بلادنا جراء جائحة كورونا حيث التدريب عن بعد

مكن من مواصلة يفي ضمان التواصل التدريبي مع الجماعات المحلية، مما هذا الأسلوب  أهمية
 .ومتطلبات هذا الظرف الاستثنائي نشاطات التدريب بنسق معقول يراعي ضغوطات
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 البرامج الفرعية

 

 البرنامج الرئيسي للتكوين 1

 البرنامج السنوي لدعم القدرات 2

 مرافقة مسار الالمركزيةبرنامج  3

 البرنامج الجهوي للتكوين 4

 للتكوين املركزيالبرنامج  5
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 البرنامج الرئيسي للتكوين        

 الدورات التكوينية .1

 اوايع املحاور/ امل
عدد 

 األنشطة 

عدد املشاركين/ 

 نشاط 

مدة 

 النشاط
 منتف  ياوم عدد املشاركين

I I.    علاوم اإلدارة وتقنعات التصرف الحديث 

 300 100 3 25 4 القعادة املحلعة 1

 300 100 3 25 4 التصرف في املشاري  املماولة في إطار التعاون الدولي  2

 300 100 3 25 4 المركزي الدولي إعداد وتنفعذ اتفاقعات التعاون ال 3

 300 100 3 25 4 املفاويات الدولعة 4

       II.       التصرف اإلداري 

 300 100 3 25 4 صعاغة وإعداد ملفات املشاركة في طلبات املشاري  الدولعة 5

 300 100 3 25 4 إرساء نظم التدقعق الداخلي باملصالح العماومعة 6

 300 100 3 25 4 التكاوين عن بعد وآلعات هندسة التكاوين 7

     III.    التصرف املالي واملحاسبي 

 300 100 3 25 4 الرقابة الالحقة على ميزانعات البلديات 8

 300 100 3 25 4 التصرف في األساواق البلدية  9

 300 100 3 25 4 التصرف في امليزانعة حسب األهداف 10

 300 100 3 25 4 ات اإلداريةوالعرب التصرف في أسطاول السعارات 11

 300 100 3 25 4 البلدية تسعير املرافق العامة والتصرف في األمالك 12

     IV.    الحاوكمة الحضرية والتعمير 

 300 100 3 25 4 التهعئة الترابعة والتعمير 13

 300 100 3 25 4 التناوير العماومي 14

 300 100 3 25 4 التصرف في الطرقات 15

 300 100 3 25 4 خططات البلدية للتنمعةامل 16

       V.   اإلعالمعة واإلدارة اإللكترونعة 

 240 80 3 20 4 السالمة املعلاوماتّعة 17

 240 80 3 20 4 إدارة وسالمة الشبكات اإلعالمعة 18

 240 80 3 20 4 إدارة شبكات التاواصل االجتماعي 19

 240 80 3 20 4 املكتبعة 20

 5760 1920  -  - 80 الجملة
 

 المكونينتكوين  .2

 املحاور/ املاوايع   
عدد 

 األنشطة 

عدد 

 املشاركين/نشاط 

مدة 

 النشاط
 منتف  ياوم عدد املشاركين

 120 40 3 20 2 تقنعات التنشعط والتدريب الحضاوري وعن بعد 1

 120 40 3 20 2 صعاغة السندات البعداغاوجعة واألدلة العملعة  2

 120 40 3 20 2 إدارة النزاعات 3

 120 40 3 20 2 إدارة األزمات 4

 60 20 3 20 1 لناوع االجتماعي ل املستجعبةالتخطعط والبرمجة  5

 60 20 3 20 1 املستجعبة للناوع االجتماعيامليزانعة املحلعة  6

 120 40 3 20 2 تقنعات التحلعل املالي 7

 120 40 3 20 2 إدارة املعلاومات والاوثائق اإللكترونعة 8

 840 280 - - 14 الجملة
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 الملتقيات والندوات واأليام الدراسية .3

 املحاور/ املاوايع 
عدد 

 األنشطة 

عدد املشاركين/ 

 النشاط

مدة 

 النشاط
 منتف  ياوم عدد املشاركين

 270 270 1 90 3 ياوم املسؤول عن التكاوين 1

 270 270 1 90 3 ياوم املكاون  2

 270 270 1 90 3 2021قاناون املالعة  3

 270 270 1 90 3 املعرف الاوحعد 4

 1080 1080 -   - 12 الجملة

 البلديات المحدثة مرافقة .4

 املحاور/ املاوايع   
عدد 

 األنشطة 

عدد املشاركين/ 

 نشاط  
 منتف  ياوم عدد املشاركين مدة النشاط

 1700 340 5 10 34 التصرف اإلداري  1

 1700 340 5 10 34 التصرف املالي 2

 1700 340 5 10 32 لفني التصرف ا 3

 5100 1020 -   - 102 الجملة

 تأهيل المنتدبين الجدد .5

 املحاور/ املاوايع   
عدد 

 األنشطة 

عدد 

 املشاركين/نشاط 
 مدة النشاط

عدد 

 املشاركين
 منتف  ياوم

 1050 210 5 21 10 الحديثقعادة والتصرف اإلداري ال 1

 1050 210 5 21 10    التصرف اإلداري  2

 1050 210 5 21 10 لتصرف املاليا  3

 1050 210 5 21 10 التصرف الفني  4

 970 191 5 20 10 في البلديات املستعملةاملنظاومات اإلعالمعة  5

 5155 1031 -  -  50 الجملة

 الشرطة البيئية: أعوانتكوين  .6

 املحاور/ املاوايع   
عدد 

 األنشطة 

عدد 

 املشاركين/نشاط 
 مدة النشاط

عدد 

 يناملشارك
 منتف  ياوم

 الجانب القاناوني لجهاز الشرطة البعئعة 1

5 

50 2 

256 512 
 2 50 حفظ الصحة 2

 2 50 املخالفات البعئعة 3

 2 56 والتاواصل االتصال 4

 512 256 - - 5 الجملة
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 الدورات التكوينية    

 
 

 

 املحاور/ املاوايع 

I I.     الحديثعلوم اإلدارة وتقنيات التصرف 

 القيادة املحلية 1

 التصرف في املشاريع املمولة في إطار التعاون الدولي  2

 إعداد وتنفيذ اتفاقيات التعاون الالمركزي الدولي  3

 املفاوضات الدولية 4

II.      التصرف اإلداري 

 صياغة وإعداد ملفات املشاركة في طلبات املشاريع الدولية 5

 لداخلي باملصالح العموميةإرساء نظم التدقيق ا 6

 وآليات التكوين عن بعد هندسة التكوين 7

III.    التصرف املالي واملحاسبي 

 الرقابة الالحقة على ميزانيات البلديات 8

 التصرف في األسواق البلدية  9

 التصرف في امليزانية حسب األهداف 10

 التصرف في أسطول السيارات والعربات اإلدارية 11

 البلدية سيير املرافق العامة والتصرف في األمالكت 12

IV.   الحوكمة الحضرية والتعمير 

 التهيئة الترابية والتعمير 13

 التنوير العمومي 14

 التصرف في الطرقات 15

 املخططات البلدية للتنمية 16

V.   اإلعالمية واإلدارة اإللكترونية 

 السالمة املعلوماتيّة 17

 مة الشبكات اإلعالميةإدارة وسال 18

 إدارة شبكات التواصل االجتماعي 19

 املكتبية 20
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 القيادة املحلية
 األهداف

 ،التمعيز بين القعادة واإلدارة على املستاوى املحلي

 ،ممارسة القعادة الداخلعة داخل البلدية

 .ممارسة القعادة الخارجعة لصالح املاواطنين

 المحتوى

 دة عن اإلدارةتعريف القعادة وتمعيز القعا، 

 أدوار القائد على املستاوى املحلي، 

 أنماط القادة، 

 القعادة املاوقفعة، 

 تحلعل الشخصعات القعادية، 

 التعامل م  املرؤوسين، 

 مهارات التفاويض،  

 التاواصل م  املاواطنين. 

 المستهدفة الفئات
 رؤساء البلديات، 

  محلعةإطارات، 
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 التصرف في املشاريع 

 تعاون الدولياملمولة في إطار ال
 األهـداف

تدععم قدرات املشاركين في حاوكمة التصرف في املشاري  املماولة في إطار التعاون الدولي 

التماويالت املخصصة لها  واستهالكمن خالل إحكام البرمجة والتنفعذ واملتابعة 

 والتقععم.    

  المحتوى
  دولي،الاملماولة في إطار التعاون  اإلطار القاناوني إلدارة املشاري 

  الدولي،املماولة في إطار التعاون  مفاهعم إدارة املشاري 

  الدولي،املماولة في إطار التعاون  في إدارة املشاري  ن املتدخلاو 

 إجراءات تصمعم وتنفعذ ومتابعة وتقععم املشاري  املماولة في إطار التعاون الدولي. 

 ن،تصاور وبرمجة املشاري  والبرامج وفقا للحاجعات وتاوجهات املانحي 

  مشروع، /إعداد بطاقة برنامج 

  متابعة تنفعذ البرامج واملشاري  وصرف التماويالت املخصصة لها وإعداد تقارير املتابعة

 الفنعة واملالعة،

 الفئات المستهدفة
 رؤساء البلديات، 

  مركزية،إطارات 

 إطارات محلعة، 

 .إطارات جهاوية 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 Sana  2021التكوين برنامج                    

      sana                        2021لسنة 

 اد وتنفيذ اتفاقياتإعد                                       

 الدولي يالتعاون الالمركز 

 

 األهداف
تمكين املشاركين من آلعات وإجراءات دف  التعاون الدولي الالمركزي واستثمار البرامج 

 الدولعة للتماويل.

التعاون الالمركزي الدولي،  اتفاقعاتإلعداد مختلف أناواع  املشاركينتدععم قدرات 

ابعة والتقععم بما يضمن االستفادة الفعلعة منها وعدم والسهر على تنفعذ بناودها واملت

 االقتصار على التعاطي معها بصفة ظرفعة.

 المحتوى
  فرص التعاون الدولي الالمركزي،و تقنعات وآلعات 

 ،مجاالت التعاون الدولي الالمركزي 

 ،إجراءات التعاون الدولي الالمركزي 

  لي الالمركزي الطرق الفنعة املعتمدة لتكاوين ملفات التعاون الدو. 

 :إجراءات إعداد ملف التعاون الدولي 

 مشروع إعالن ناوايا للتعاون، ةإعداد وثعق 

  إطارية للتعاون، اتفاقعةمشروع إعداد وثعقة 

  برنامج تعاون،إعداد وثعقة 

  بطاقة مشروعإعداد.  

 وي  برامج عمل تضبط بصفة مدققة أوجه التعاون ومجاالته، 

   تنفعذها،شتركة املمكن برامج ومشاري  التعاون املوي 

 التنفعذ والتقععمو تابعة امل 

  تجارب مقارنة في التعاون الدولي الالمركزي.  

 الفئات المستهدفة

  مركزية،إطارات 

 إطارات محلعة، 

 .إطارات جهاوية 
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 املفاوضات الدولية
 األهـداف

 املانحة. األطراف الدولعةتعزيز القدرة التفاويعة للمشاركين م  

 اكتشافعلى  القدرةاكتساب و فعالة  اتفاقعاتالتفاوض على من فنعات كين تمكين املشار 

 ، وحسن التعامل معها فاويينباملماواطن القاوة والضعف الخاصة 

 المحتوى .
 خصائص املاوقف التفاوض ي، 

 املبادئ الرئيسعة للتفاوض الفعال، 

  تفاوض الفعالللاملكاونات األساسعة، 

  فاوياتامل خاللإدارة التاوترات، 

  احل التفاوضمر، 

 وتعزيز النفاوذديد تح، 

  التعاقدي االتفاقتحديد الغرض من، 

  أفضلاتفاقعات تطاوير مهارات الاوساطة لبناء، 

  الصعبة،التفاوض م  الشخصعات 

  التفاوض ي. السلاوكأخالقعات 

 الفئات المستهدفة
 رؤساء البلديات، 

  مركزية،إطارات 

 إطارات محلعة، 

 .إطارات جهاوية 
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 صياغة وإعداد ملفات                                   

 في طلبات املشاريع الدولية   املشاركة
 

 األهـداف
تعزيز قدرات املشاركين في مجال إعداد ملفات املشاركة في طلبات املشاري  الدولعة وفقا 

 للمعايير املنصاوص عليها يمن إعالن طلبات املشاري  الدولعة.

 المحتوى

 التماويل روطوأنماط وش دراسة املماولين، 

  املماوليناستهداف أفضل، 

 طلبات املشاري ،  متابعة 

 ،اختعار الطلب األنسب 

  ملفات املشاركة في طلبات املشاري  الدولعةصعاغة،  

 مصطلحات مفعدة، 

 املرحلة التحضيرية، 

  املشاركة في طلبات املشاري  الدولعة ملف مخططإعداد، 

 املنطقي للمشروع اإلطار، 

 واستدامته استمرارية املشروع، 

 ،الكلفة التقديرية 

 تحرير طلب مشاري  دولي. 

 الفئات المستهدفة

  مركزية،إطارات 

 إطارات محلعة، 

 .إطارات جهاوية 
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 إرساء نظم التدقيق الداخلي

 باملصالح العمومية                                                 

 األهـداف

للتدقعق الداخلي للتصرف من  ساء منظاومةمن اكتساب القدرة على إر  تمكين املشاركين

 أجل:

  اإلجراءاتالتأكد من صحة العملعات وأنظمة املعلاومات املتعلقة بكفاءة وفعالعة مختلف 

 ،اإلدارية واملالعة م  يمان دقتها ونزاهتها

  م  رف   بشكل منضبط ومتاوافق م  أهداف البلدية ةالتشغعلعالتأكد من سير العملعات

  ،ةالتشغعلعالكفاءة 

 كشف العملعات التشغعلعة غير القاناونعة داخل البلدية، 

 .اتخاذ إجراءت تصحعحعة تساعد على تطاوير األداء والقعام بالتحسينات املطلاوبة 

 المحتوى    

 منظاومة التدقعق الداخلي، 

 الرقابة والتدقعق، 

 أهداف التدقعق الداخلي، 

 األطراف الفاعلة في منظاومة التدقعق الداخلي، 

 تدقعق الداخليأدوات ال، 

 خطة التدقعق الداخلي املبنعة على املخاطر. 

 الفئات المستهدفة
 رؤساء البلديات، 

  مركزية،إطارات 

 إطارات محلعة. 



 

 

13 Sana  2021التكوين برنامج                    

      sana                        2021لسنة 

  نهندسة التكوي

 وآليات التكوين عن بعد
 األهداف

مستاويات كل مرحلة والتدريب على  التكاوين وتحديدهندسة  مكين املشاركين من دورةت

 العمل املعتمدة.ائل وس وإنتاجاستعمال 

 الكبار وقاواعد تفاعل املجماوعات.تعلعم  بعداغاوجعالتعرف على من اتمكين املشاركين 

 تمكين املشاركين من آلعات التكاوين عن بعد.

 المحتوى
 :دورة هندسة التكاوين 

  لتشخعصامصادر  فمختلو  التكاوينعة االحتعاجاتتشخعص وتحلعل، 

 تصمعم البرنامج التكاويني،  

 برامج التكاوينعة،تنفعذ ال  

 عة،تقععم برامج التكاوين 

 ووسائل والتاوقعت والبرمجة، التنشعط)أدوات  للنشاط التكاويني جاوانب التحضيريةال 

 (، العرض

  في تعملة الحديثة املس التسعير واملناهجتقنعات  تدريبعة:دورة  جازإن معلاومات حاول

 ،الكبار وقاواعد تفاعل املجماوعاتتعلعم بعداغاوجعا  ،مجال

 املرافقة املعدانعة والتكاوين عن بعدو  ناواع التكاوين: التكاوين الحضاوريأ، 

 .آلعات التكاوين عن بعد 

 الفئات المستهدفة

 تكاوين،عن الاون الجهاوياون املسؤول 

  عن التكاوين اون املحلع املسؤولاون. 

 



 

 

14 Sana  2021التكوين برنامج                    

      sana                        2021لسنة 

 الرقابة الالحقة 

 على ميزانيات البلديات
 األهـداف

ا والهعاكل املعنعة بإجرائها ووسائل وطرق تاويعح أسس الرقابة الالحقة وأطر ممارسته

ممارستها من خالل ما تقتضعه الضاوابط القاناونعة الخاصة بإعداد وتنفعذ امليزانعة 

املؤرخ في  2018لسنة  29وختم امليزانعة واملدرجة بالقاناون األساس ي عدد 

 واملتعلق بمجلة الجماعات املحلعة. 2018انجاو 09

  المحتوى
 عليها:اد امليزانعة واملصادقة الخاصة بإعد الضاوابط  

 الضاوابط الشكلعة واإلجرائعة،  

 الضاوابط القاناونعة. 

 امليزانعة:الخاصة بتنفعذ  الضاوابط  

 .الضاوابط الخاصة بإبرام النفقات 

  االعتماداتالضاوابط القاناونعة املتعلقة بتحاويل. 

 .الضاوابط املتعلقة بتنقعح امليزانعة 

 لي:املاعلى التصرف  االعتراض مجاالت 

 االعتراض في مرحلة اعداد امليزانعة، 

  .االعتراض في مرحلة تنفعذ امليزانعة 

 الفئات المستهدفة
 رؤساء البلديات، 

 بالاواليات رؤساء دوائر الشؤون البلدية، 

   املال الجهاوية أماناتعن  ممثلاون، 

 ،الكتاب العاماون للبلديات 

 القباض. 



 

 

15 Sana  2021التكوين برنامج                    

      sana                        2021لسنة 

 التصرف في األسواق البلدية
  األهـداف

القاواعد واألسس القاناونعة املتعلقة بالتصرف في األساواق واملسالخ  ملشاركين منتمكين ا

الراجعة للجماعات املحلعة ساواء بطريقة مباشرة أو عن طريق اللزمة واملدرجة بالقاناون 

 .واملتعلق بمجلة الجماعات املحلعة 2018ماي  09املؤرخ في  2018لسنة  29األساس ي عدد 

  المحتوى
 

 اوني والترتعبي للتصرف في األساواق واملسالخ البلدية: اإلطار القان 

 تعريف األساواق واملسالخ.

 ،التصرف في االساواق واملسالخ

  : البلديةاالشكالعات املتعلقة بالتصرف في األساواق • 

 االشكالعات املتعلقة بالتصرف املباشر في األساواق واملسالخ. 

 سالخ عن طريق اللزمة.ات املتعلقة بالتصرف في األساواق واملاالشكالي 

  اللزمة،املبادئ األساسعة إلبرام 

 اإلعداد املادي للزمة، 

 صعغ وإجراءات منح اللزمات، 

 وثائق اللزمة، 

  اللزمة تنفعذآثار. 

 الفئات المستهدفة

  بالاواليات البلديةرؤساء دوائر الشؤون. 

 العاماون للبلديات، كتابال 

  باملجالس البلدية جان املالعةلرؤساء، 

 تفقدية العامة لاوزارة الشؤون املحلعة والبيئةــ ال، 

 القباض. 

 

 



 

 

16 Sana  2021التكوين برنامج                    

      sana                        2021لسنة 

 التصرف في امليزانية 

  حسب األهداف
 األهـداف 

منظاومة التصرف في امليزانعة بتمكين املشاركين من القاواعد واألسس القاناونعة املتعلقة 

 .حسب األهداف

  المحتوى
  منظاومة التصرف حسب األهدافعلى  تاريخعةملحة،  

  األهدافحسب  امليزانعة فيلتصرف دواعي ا، 

  األهداف،لتصرف في امليزانعة حسب ل اإلطار القاناوني والتشريعي  

 لتصرف في امليزانعة حسب األهداف،منظاومة ا 

  في امليزانعة حسب األهداف فالتصر بمفاهعم مرتبطة، 

 األهدافحسب  امليزانعة فيلتصرف ل األساسعة املبادئ، 

  مليزانعة حسب األهدافالتصرف في ا أدوات وآلعات، 

 الفئات المستهدفة
 رؤساء البلديات، 

 إطارات مركزية، 

  للبلدياتالكتاب العاماون، 



 

 

17 Sana  2021التكوين برنامج                    

      sana                        2021لسنة 

 السيارات التصرف في أسطول                                              

 والعربات اإلدارية                                            
 األهـداف 

  ،اإلداريةالسعارات والعربات ن طرق التصرف في أسطاول تمكين املشاركين م

استهالك الاوقاود من خالل استعمال حسن التصرف ومراقبة املشاركين على  تدريب

 .AGILISالبطاقة البترولعة الذكعة 

  المحتوى
 تسجعل السعارات والعربات اإلدارية، 

  السعارات والعربات اإلداريةإعادة تسجعل 

  استعمالهاوأوجه  بات اإلداريةالسعارات والعر تخصعص، 

  وصعانتها، السعارات والعربات اإلداريةتعهد 

  عند حدوث العطب أو تاوقعه، السعارات والعربات اإلداريةإصالح 

  السعارات والعربات اإلداريةاألحداث الطارئة التي تجد على، 

  السعارات والعربات اإلداريةالتفاويت في، 

  البطاقات الذكعة للتزود باملحروقات  استعمالو مراقبة استهالك الاوقاودAGILIS.  

 عملعة التزودالخاصة بمتابعة ومراقبة رقمعة النظاومة امل، 

 الفئات المستهدفة

 إطارات مركزية، 

  للبلدياتالكتاب العاماون، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

18 Sana  2021التكوين برنامج                    

      sana                        2021لسنة 

 تسيير املرافق العامة                                  

 البلدية والتصرف في األمالك
 األهـداف

التركعبات التعاقدية )اللزمات، الصفقات، الشراكة وتفاويض تمكين املشاركين من 

باعتماد مقاربات مقارنة ترتكز  املحلعةفي تسعير املرافق  األنسبواآللعات املرافق العامة( 

 على مبدأ االمتعاز التفايلي لكل آلعة.

ت املحلعة وترشعد تمكين املشاركين من إحكام السعطرة والتصرف في ممتلكات الجماعا

 استغاللها وتاوظعفها. 

  المحتوى
  املحلعةمبادئ تسعير املرافق العامة 

  ةالعامة املحلعآلعات التصرف في االمالك ، 

 البلدي امللك استغالل عند املعتمدة الترتعبعة اإلجراءات، 

 البلدي، امللك في بالتصرف املكلفة املصالح تنظعم 

 قبته وحمايتهومرا البلدي امللك متابعة عملعات، 

 البلدي، العمل في االستراتعجي التخطعط أدوات استعمال كعفعة  

 البلدي. بامللك النزاعات املرتبطة 

 الفئات المستهدفة
 رؤساء البلديات، 

 الكتاب العاماون للبلديات 

  بالبلديات الفنعة املصالحأعاوان. 

 



 

 

19 Sana  2021التكوين برنامج                    

      sana                        2021لسنة 

 التهيئة الترابية والتعمير
 األهـداف

 تنمعة الشاملة واملندمجة وفقا لتخطعط ترابي استراتعجي.ال أسستمكين املشاركين من 

لضمان  يتمكين املشاركين من فنعات التصرف الرشعد في املجالين الترابي والعمران

 إستعمال محكم للماوارد.

  المحتوى
 ،التهعئة والتنمعة الترابعة 

 التعمير: 

 للتعمير، ةاملبادئ والتراتيب العام 

 العمرانعة مثال التهعئة والتنمعة و  تنسعقي بين البلدياتاملثال ال :التخطعط العمراني

 .والتثمين املحافظةو 

 ،التحكم العقاري 

 والتنمعة العمرانعة، ةعملعات التهعئ 

 ،التقسعم 

 .الصندوق الاوطني لتماويل التهعئة 

 البناء: 

 ،التراتيب العامة للبناء 

 الشهادة في صبغة عقار، 

  البناءرخصة، 

 ،ترمعم البناء 

 رخصة الهدم. 

 العقوبات املتعلقة بالبناء: 

 ،مراقبة التهعئة العمرانعة 

 ،العقاوبات املتعلقة بمخالفة األحكام الخاصة بالتقسعمات 

 أحكام رخص البناء. العقاوبات املتعلقة بمخالفة 

 الفئات المستهدفة
 رؤساء البلديات، 

 الكتاب العاماون للبلديات، 

  بالبلديات الفنعة املصالحأعاوان. 

 



 

 

20 Sana  2021التكوين برنامج                    

      sana                        2021لسنة 

 يمالتنوير العمو
 األهـداف

تمكين املشاركين من االستخدام الناج  لتقنعات التحكم في الطاقة وآلعات ترشعد 

 ،استهالكها في شبكات التناوير العماومي

 عتماد التقنعات الحديثة في التناوير العماومي،على إ املشاركينتدريب 

 .العماوميصعانة شبكات التناوير  تمكين املشاركين من آلعات

 

  المحتوى
 التحكم في الطاقة تقنعات، 

 آلعات ترشعد استهالك الطاقة في شبكات التناوير العماومي، 

 العماومي،في شبكات التناوير  إستعمال الطاقات املتجددة 

 العماومي،في شبكات التناوير  إستعمال التقنعات الحديثة 

  شبكات التناوير العماوميصعانة، 

  في مجال التناوير العماوميمؤشرات األداء، 

  ائط التناوير العماومي بمختلف مكاوناته،تطبعقات رسم خر 

 ،التلاوث الناجم على استعمال الطاقة 

 يبط اإلمكانعات املتاحة للحد من التلاوث. 

 الفئات المستهدفة

 ،الكتاب العاماون للبلديات 

  بالبلديات الفنعة املصاحأعاوان. 

 



 

 

21 Sana  2021التكوين برنامج                    

      sana                        2021لسنة 

 التصرف في الطرقات
  األهداف

 تمكين املشاركين من تقنعات التصرف في الطرقات،

 ميزانعةاإلستراتعجي وتحديد األولاويات في يبط  التخطعطآلعات من  املشاركينتمكين 

 ،خدمات الطرقات

 للطرقات،الصعانة الاوقائعة  وتنفعذبرمجة تمكين املشاركين من 

 استخدام تطبعقات رسم خرائط الطرقات  مناملشاركين تمكين 

  المحتويــات

  ي  البلدية،اإلطار القاناوني املعتمد في إنجاز املشار 

  الطرقات،القاواعد واألطر التقنعة لتصمعم 

  وانجازها،مشاري  التعبعد 

  ،تقنعات تركيز العالمات املرورية في شبكة الطرقات 

 البلدية،إنجاز املشاري   فياون املتدخل 

  الدراسة وصاوال  ذمن البلديةالطرقات  إنجازفي  املتدخلين العماومين بينالتنسعق طرق

 .للتنفعذ

  خاصة(إنجاز الطرقات بصفة  )مشاري املالي والفني في املشاري  البلدية التصرف، 

  ،أناواع الصعانة املعتمدة للعناية بالطرقات 

  الطرقاتتقنعات صعانة، 

  املشاري  الطرقعةتقععم . 

  الفئات المستهدفة

 أعاوان املصاح الفنعة بالبلديات. 

 باملجالس البلدية. رؤساء لجان األشغال 

 
 
 
 



 

 

22 Sana  2021التكوين برنامج                    

      sana                        2021لسنة 

 البلدية للتنمية املخططات
 األهـداف

  ستدامةم في مجال هندسة برامج تنمعة محلعة قدراتهمطاوير تتمكين املشاركين من 

  ،تتجاوز املدى القصير

  وتقععم وُمتابعة في مجال إعداد وتنفعذ  قدراتهمتمكين املشاركين من تطاوير

 
ُ
 ،البلدية للتنمعةخططات امل

  المحتوى
  فها،وأهدا ةاملخططات البلدية للتنمعتعريف 

  للتنمعة ةالبلدي اتاملخططإعداد،  

  للتنمعة،املخططات البلدية تماويل 

  للتنمعة،املخططات البلدية تنفعذ 

   للتنمعة،املخططات البلدية ومتابعة تقععم  

  للتنمعة،املخططات البلدية مراقبة 

 ور املخطط البلدي في تنمعة البلدية وتطاويرهاد، 

  للتنمعة.البلدية ملخططات إعداد افي املتدخلة األطراف 

 الفئات المستهدفة

 ،رؤساء البلديات 

 الكتاب العاماون للبلديات، 

 

 

 



 

 

23 Sana  2021التكوين برنامج                    

      sana                        2021لسنة 

  السالمة املعلوماتيّة   
 األهداف 

 املعلاوماتعة وكعفعة تركعب بالسالمة الخاصة املخاطر تمكين املشاركين من معرفة

 املمارسات في بأفضل والتحسيس اإلعالمعة املعدات لسالمة والتطبعقات الالزمة املعدات

 ،املعلاوماتعة السالمة مجال

 المحتوى

 املعلاوماتعة، األنظمة سالمة مجال في املخاطر تشخعص 

 بالحماية والتطبعقات الخاصة النظام اختعار، 

 ذوتنفع تركعب Fire Wall، 

 املعلاوماتعة، السالمة في املمارسات أفضل 

 الفئات المستهدفة

 .مهندساو اإلعالمعة بالبلديات 

 اإلعالمعة بالبلديات. فنعاو 

 
 



 

 

24 Sana  2021التكوين برنامج                    

      sana                        2021لسنة 

 إدارة وسالمة الشبكات
  األهداف

ماهعتها وعناصرها  املعلاوماتاكتساب املشاركين مهارات إدارة وسالمة الشبكات و 

 واستراتعجعاتها.

 المحتوى

  وسالمة الشبكات عناصره، أمـــنعناصر 

 ،عملعات املعلاومات املتصلة بسالمة الشبكات 

 التقنعة، وأسالعبهاالهجمــات واالعتداءات  وأناواع ضعفال ونقاط والتهديدات املخاطر 

  .وسائل األمن التقنعة 

 الفئات المستهدفة

 .مهندساو اإلعالمعة بالبلديات 

 .فنعاو اإلعالمعة بالبلديات 



 

 

25 Sana  2021التكوين برنامج                    

      sana                        2021لسنة 

 إدارة شبكات    

 التواصل االجتماعي       
 األهداف 

 ،ءة وفاعلعةإدارة ماواق  التاواصل االجتماعي بكفاتمكين املشاركين من تقنعات 

وتاوزيعه على  للجمهاور املستهدف صناعة محتاوى مناسبتمكين املشاركين من القدرة على  

 االجتماعي، التاواصلشبكات الحسابات املختلفة على 

مهارات االتصال األساسعة إلدارة شبكات التاواصل االجتماعي تمكين املشاركين من 

 باحترافعة.

 المحتوى

 االجتماعيالتاواصل  شبكاتإدارة  ةماهع، 

  التاواصل االجتماعي شبكاتأهمعة إدارة، 

 ،أدوات إدارة حسابات شبكات التاواصل االجتماعي 

 التاواصل االجتماعي شبكاتمن التاواجد على  الهدف، 

 شبكات التاواصل االجتماعيملستهدف من الجمهاور ا، 

  التاواصل االجتماعي شبكاتالحالي على  الاوي تقععم، 

 ل االجتماعيتطاوير حسابات شبكات التاواص، 

 حماية حسابات شبكات التاواصل االجتماعي، 

  شبكات التاواصل االجتماعي الجعد على حتاوى كعفعة صناعة امل املحتاوى:كتابة،  

 مراقبة ردود األفعال واملحادثات املختلفة على شبكات التاواصل االجتماعي، 

  راقبها باستمرار.م يجبالبعانات واملؤشرات التي 

 دهايحدتم تالنتائج م  األهداف التي  ملقارنة املش تقرير عة إعدادكعف، 

  تعديل خطة املحتاوى بناء على النتائجكعفعة. 

 الفئات المستهدفة
  بالبلديات، التاواصل االجتماعي شبكاتبإدارة املكلفاون 

  باإلدارات املركزية.التاواصل االجتماعي  بإدارة شبكاتاملكلفاون 

 

 

 

 



 

 

26 Sana  2021التكوين برنامج                    

      sana                        2021لسنة 

 املكتبية
 

 األهداف 
ن على التحكم في تقنعات املكتبعة من خالل إحكام استعمال املنظاومات تدريب املشاركي

 .واستغاللها بالشكل األمثل

 المحتوى

 ،محتاوى املنظاومات املكتبعة وطرق استعمالها 

  املكتبعة،كعفعة استغالل املنظاومات 

 ،منظاومة معالجة النصاوص 

 ،منظاومة الجداول 

 ،منظاومة قاواعد البعانات 

 .منظاومة العرض 

 لمستهدفةالفئات ا
 .األعاوان املكلفاون بالرقن



 

 

27 Sana  2021التكوين برنامج                    

      sana                        2021لسنة 

         

 تكوين املكونين

 

 

  

 

 املحاور/ املواضيع ع/ر 

 تقنيات التنشيط والتدريب  1

 صياغة السندات البيداغوجية واألدلة العملية  2

 إدارة النزاعات 3

 إدارة األزمات 4

 التخطيط والبرمجة املستجيبة للنوع االجتماعي  5

 املحلية املستجيبة للنوع االجتماعيامليزانية  6

 تقنيات التحليل املالي 7

 إدارة املعلومات والوثائق اإللكترونية 8



 

 

28 Sana  2021التكوين برنامج                    

      sana                        2021لسنة 

 تقنيات التنشيط والتدريب 
 األهداف:

 :القدرة علىاملشاركين اكتساب 

 اإلعداد البعداغاوجي واملادي لدورة تدريبعة،

 التاواصل الفعال م  املشاركين أثناء الدورة،

 مال تقنعات وأدوات التدريب.حذق استع

 المحتوى:
 خاصعات املتدرب الكهل، 

 التدريب التشاركي، 

 مهارات التاواصل للمدرب، 

 اإلعداد البعداغاوجي لدورة تدريبعة، 

 تقنعات وأدوات التدريب، 

 مخطط تنشعط الدورة التدريبعة. 

 

 الفئات المستهدفة

 .مكاوناون 

 
 



 

 

29 Sana  2021التكوين برنامج                    

      sana                        2021لسنة 

 صياغة السندات البيداغوجية 

 واألدلة العملية
 األهداف

 تمكين املشاركين من مهارات:

 تحرير سندات بعداغاوجعة للدورات التدريبعة،

 إعداد األدلة العملعة في املجال البلدي،

 تضمين املهارات العملعة والتدريبعة يمن وثعقة تألعفعة مرجععة.

 المحتوى
 ،تحديد أهداف السند البعداغاوجي/الدلعل العملي 

 /الدلعل العملي،بناء هعكلة السند البعداغاوجي 

 ،جم  املراج  العلمعة والعملعة 

 ،تاولعد األفكار 

 ،تحرير محتاوى السند البعداغاوجي/الدلعل العملي 

 ،دراسات الحاالت العملعة والاويععات التطبعقعة 

 .تدقعق ومراجعة املحتاوى 

 الفئات المستهدفة

 ة.الخبراء واملدرباون املكلفاون بإعداد السندات البعداغاوجعة واألدلة العملع 
 



 

 

30 Sana  2021التكوين برنامج                    

      sana                        2021لسنة 

 إدارة النزاعات 
 األهداف

 تمكين املشاركين من:

 ،فهم النزاع ومكاوناته

 ،تطبعق منهجعة تحلعل النزاعات

 ،اعتماد مقاربة مالئمة إلدارة النزاعات

 .تقنعات إدارة النزاعات إكساب

 البرنامج

 مفهاوم النزاع، 

 تطاور النزاع، 

 تحلعل النزاع، 

 مختلف املقاربات تجاه النزاع، 

 عاتالنزا إدارة، 

 نماوذج ديسك DISC. 

 الفئات المستهدفة

 .إطارات محلعة وجهاوية ومركزية 

 

 



 

 

31 Sana  2021التكوين برنامج                    

      sana                        2021لسنة 

 إدارة األزمات
 األهداف

 ،قبل حدوثها املستقبلي وتاوق  األزمة التخطعط

 األزمة،تعامل م  لل االفتراض يبناء السينارياو 

 وقاوعها.قبل  األزمةاب بعالج أس

 المحتوى

 ،أناواع األزمات 

 ،مراحل األزمة 

  مة،تاوق  األز 

 ،التعامل م  األزمة 

 ،أدوات إدارة األزمة 

 .التاوقي من األزمات 

 الفئات المستهدفة

  وبلدية. مركزيةإطارات 



 

 

32 Sana  2021التكوين برنامج                    

      sana                        2021لسنة 

 التخطيط والبرمجة

 ستجيبة للنوع االجتماعيملا
 األهداف 

ودوره إدماج مقاربة الناوع االجتماعي في التخطعط والبرمجة تمكين املشاركين من منهجعة 

 .جمع  املاواطنينفي التنمعة بين  املساواةوتحقعق لتمعيز على أشكال ا في القضاء

 المحتوى

  املنتخبة في الهعئات  املرأةتفرض تمعيزا إيجابعا لدعم حضاور النصاوص التشريععة التي

 املحلي، ي الاوطني والجهاو  املستاوى لحاوكمة على ا وهعاكل

   عاكل الحاوكمة على وه املنتخبةالهعئات  يالفعلعة فومشاركتها  املرأة تمثعلعةآلعات رف

 واملحلي،  ي الاوطني والجهاو  املستاوى 

 االجتماعي في التخطعط  عمقاربة الناو والكفاءات في مجال إدماج  تآلعات تحفيز القدرا

 والبرمجة.

  االجتماعي مستجعب للناوعمخطط اتصالي وطني منهجعة إعداد. 

  االجتماعي عمقاربة الناو  جمأسسة وإدماآلعات  ممتابعة وتقععنظام. 

 والرجل للقعادة وأخذ القراراملرأة برنامج لدعم قدرات هجعة إعداد من، 

  االجتماعي املستجعب للناوع للتخطعط تقععمالو آلعات املتابعة. 

 

 الفئات المستهدفة

  مركزيةإطارات، 

  بلدية.إطارات 



 

 

33 Sana  2021التكوين برنامج                    

      sana                        2021لسنة 

 امليزانية املحلية

 االجتماعي للنوع ةاملستجيب 
 األهداف

 وأهمعتها في تقععمللناوع االجتماعي  املستجعبة مليزانعةتمكين املشاركين من منهجعة إعداد ا

وظروفهم  واألشخاص ذوي اإلعاقةآثار املاوازنات على أوياع املرأة والرجل والشباب 

 .املعيشعة طعلة دورة عمر امليزانعة بداية من اإلعداد إلى التنفعذ وحتى املراقبة والختم

 المحتوى
 أهمعة ميزانعة الناوع االجتماعي، 

  لناوع االجتماعياملستجعبة لم امليزانعة مفهاو، 

  االجتماعي،امليزانعة املستجعبة للناوع منهجعة إعداد 

 االجتماعي،امليزانعة املستجعبة للناوع راحل إعداد م 

  املحلعة، املالعةفي امليزانعة املستجعبة للناوع االجتماعي مجال تطبعق 

 

 

 الفئات المستهدفة

 ،إطارات مركزية 

 .إطارات بلدية 



 

 

34 Sana  2021التكوين برنامج                    

      sana                        2021لسنة 

 نيات التحليل املاليتق
 األهداف

 

واملالعة في إتخاذ القرارات اإلدارية ودوره التحلعل املالي مفهاوم املشاركين من معرفة  تمكين

 ،للبلدية

 .املالي املحللوظائف و املالي التحلعل  على منهجعة تدريب املشاركين

 المحتوى

 تاريخعة عن التحلعل املالي وأسباب نشأته ملحة، 

 عمي للتحلعل املالياإلطار املفاه، 

 ومنهجعة التحلعل املالي أهداف ، 

  لبلدية.ا في إتخاذ القرارات التحلعل املاليدور 

  املالي،وظائف املحلل 

 :أناواع التحلعل املالي 

 التحلعل القبلي للاوي  املالي، 

 التحلعل حسب املؤشرات، 

 التحلعل البعدي. 

 الفئات المستهدفة

 ة املحلعة،باملالع ةاإلطارات البلدية املكلف 

 .الكتاب العاماون للبلديات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

35 Sana  2021التكوين برنامج                    

      sana                        2021لسنة 

 إدارة املعلومات 

 والوثائق اإللكترونية
 األهداف

 

التمكن من تقنعات استغالل وحفظ وصعانة الاوثائق االلكترونعة استعدادا لدخاول 

 الشبكة الاوطنعة حيز االستغالل

 المحتوى

 تعريف الاوثعقة وعناصرها وأناواعها، 

 ترونعةمفهاوم األرشفة اإللك، 

 أهداف األرشفة اإللكترونعة، 

 مراحل األرشفة اإللكترونعة، 

  اإلشكالعات والتحديات والحلاول. 

 الفئات المستهدفة

 اإلطارات املركزية 

  بالبلديات. اإلطارات املكلفة بالتصّرف في الاوثائق واألرشعف  

  

 

 

 

 

 
 



 

 

36 Sana  2021التكوين برنامج                    

      sana                        2021لسنة 

 

 امللتقيات والندوات 

 واأليام الدراسية 
 

 

 يعاملحاور/ املواض ع/ر

 يوم املسؤول عن التكوين 1

 يوم املكون 2

 2021قانون املالية  4

 املعرف الوحيد 5



 

 

37 Sana  2021التكوين برنامج                    

      sana                        2021لسنة 

 

 مرافقة البلديات املحدثة
 
 

 

 

 املحاور/ املواضيع ع/ر 

 التصرف اإلداري 1

 التصرف املالي 2

 التصرف الفني  3



 

 

38 Sana  2021التكوين برنامج                    

      sana                        2021لسنة 

 

 الجدد تأهيل املنتدبين

 

  
 

   

 

 املحاور/ املواضيع ع/ر

 الحديثوالتصرف اإلداري قيادة ال 1

    التصرف اإلداري 2

 التصرف املالي  3

 التصرف الفني  4

 في البلديات املستعملةاملنظومات اإلعالمية  5



 

 

39 Sana  2021التكوين برنامج                    

      sana                        2021لسنة 

 

 

 تكوين أعوان الشرطة البيئية

 
 

 

 

 

 املحاور/ املواضيع ع/ر

 الجانب القانوني لجهاز الشرطة البيئية 1

 حفظ الصحة 2

 املخالفات البيئية 3

 والتواصل االتصال 4



 

 

40 Sana  2021التكوين برنامج                    

      sana                        2021لسنة 

  

 

 

 البرنامج السنوي لدعم القدرات 
 الحضرية والحوكمة املحلية برنامج التنمية

  

 املحاور/ املاوايع   
عدد 

 الدورات 

عدد 

 املشاركين/دورة  

مدة 

 الدورة

عدد 

 املشاركين
 منتف  ياوم

          I            تحسين الخدمات املسداة           

 1040 520 2 65 8 جاز برنامج االستثمار البلدي التشاركيإعداد وان 1

 1040 520 2 65 8 الصفقات العماومعة 2

 1300 650 2 65 10 الشراء على الخط 3

4 
 النظافةمجال  مجهاود البلدية في

 واملخطط البلدي للتصرف في النفايات 
8 65 2 520 1040 

 1040 520 2 65 8 املخطط الثالثي للصعانة إعداد وتنفعذ 5

        II             املشاركة والشفافعة           

 1040 520 2 65 8 النفاذ إلى املعلاومة 6

 1300 650 2 65 10 إدارة االجتماعات على الخط 7

      III            )تحسين املاوارد )البشرية واملادية           

 1040 520 2 65 8 استغالل بطاقات الاوصف الاوظعفي 8

 1300 650 2 65 10 املاوازنة االجتماععة في التصرف في املاوارد البشرية 9

 1040 520 2 65 8 املصنف املرجعي واملقاربة بالكفايات 10

 1300 650 2 65 10 لاوحات القعادة في التصرف البلدي 11

 1040 520 2 65 8 تعبئة املاوارد 12

 1040 520 2 65 8 تطهير الدياون  13

 1040 520 2 65 8 األداءتقععم  14

 15600 7800     120 الجملة



 

 

41 Sana  2021التكوين برنامج                    

      sana                        2021لسنة 

 برنامجإعداد وانجاز 

 التشاركياالستثمار البلدي  
  األهداف

 

االستثمار السناوي للبلديات  برنامجتعريف املشاركين بمنهجعة تشريك املاواطنين في إعداد 

  .الفني واملالي ومختلف مراحل إعداده وتنفعذه

 المحتوى

  لبلدي،ا ي االستثمار  لبرنامجاكعفعة إعداد 

  االستثماري البلدي البرنامجمراحل إعداد: 

 ،األعمال التحضيرية 

 ،التشخعص الفني واملالي 

 ،الجلسة العامة التشاركعة األولى 

 ،جلسات املناطق 

 ،الجلسة العامة التشاركعة الثانعة 

 التقععماملتابعة، و  التنفعذ، التخطعط،اإلعداد،  التشخعص،: املنهجعة التشاركعة، 

  البلدي التشاركي، ي االستثمار  لبرنامجمراحل التنفعذ املالي 

  البلدي التشاركي، ي آلعات حسن التنفعذ املالي للمخطط االستثمار 

 المستهدفة: اتالفئ

 رؤساء البلديات، 

 ،الكتاب العاماون للبلديات 

 بالبلديات أعاوان وإطارات املصالح املالعة. 

 

 



 

 

42 Sana  2021التكوين برنامج                    

      sana                        2021لسنة 

 الصفقات العمومية
   األهـداف

 ،وتنفعذهاإبرامها عقدها و  وإجراءاتالقاناوني للصفقات العماومعة  من اإلطارتمكين املشاركين 

 المحتوى

 ،املخطط التقديري للصفقات العماومعة وعالقته بمؤشرات تقععم األداء 

 املخطط التقديري للصفقات العماومعة إعداد وتنفعذ،  

  جدول قعادة متابعة تنفعذ الصفقات العماومعة 

 وكعفعة إعداده،طلب العروض  لفمكاونات م 

  العماومعة، وإبرام الصفقاتإجراءات عقد  

 طرق خالص املزود والضمانات املطلاوبة، 

  وتنفعذها،حاوكمة الصفقات العماومعة 

 املبادئ العامة التي تنظم إبرام وتنفعذ الصفقات العماومعة، 

  العماومعة،االستثناءات للشراء عن طريق الصفقات 

  العماومعة الصفقات وتنفعذمراقبة إبرام، 

 جدول قعادة متابعة تنفعذ الصفقات العماومعة، 

 العماومعة، الصفقات إنجاز في التأخير خطايا  

 والنزاع. الختم 

 المستهدفة: اتالفئ

 رؤساء البلديات، 

 ،الكتاب العاماون للبلديات 

  بالبلدات املصالح املالعةأعاوان وإطارات. 

 



 

 

43 Sana  2021التكوين برنامج                    

      sana                        2021لسنة 

 الخط علىالعمومي  الشراء

 TUNEPSمنظومة  
   األهـداف

 ،الخطالعماومي على  القاناوني وإجراءات الشراءاإلطار  تمكين املشاركين من

 .TUNEPSمنظاومة الشراء العماومي على الخط  استغالل تدريب املشاركين على

 

 المحتوى

 اإلطار القاناوني الخاص بالشراء العماومي على الخط، 

  ،التعريف بمنظاومة الشراء العماومي على الخط 

 ت اإللكترونعة للشراءات العماومعةاإلجراءا، 

 مقارنة إجراءات الشراء العماومي على الخط م  اإلجراءات العادية، 

 الهعاكل املتدخلة في الشراء العماومي على الخط،  

 آلعات تركيز منظاومة الشراء عن بعد،  

 املؤسسات النماوذجعة 

 العراقعل  

 شروط النجاح  

 لعماومي على الخطالاوظائف الرئيسعة التطبعقعة للشراء ا عرض، 

 اإلعالن عن طلبات العروض  

 تسجعل املزودين  

 تسجعل املشترين العماومعين  

 الشراء العماومي على الخط، الخاص بمنظاومةدلعل اإلجراءات  عرض 

 المستهدفة: اتالفئ
 ،الكتاب العاماون للبلديات 

 بالبلديات أعاوان وإطارات املصالح املالعة. 

 

 



 

 

44 Sana  2021التكوين برنامج                    

      sana                        2021لسنة 

  فةمجهود البلدية في مجال النظا

 فاياتالنللتصرف في  البلديواملخطط 
   األهـداف

لتحسين جاودة خدمات النظافة تمكين املشاركين من اكتساب القدرات العملعة والفنعة 

 . لذلكوسائل النقل املخصصة استغالل وحسن 

 ،في النفايات للتصرفاملخطط البلدي  إعدادتدريب املشاركين على 

لتقنعات الحديثة املستغلة في يبط مسالك جم  مكين املشاركين من التعرف على ات

  ونقل النفايات. 

لتعرف على إيجابعات خاوصصة خدمات جم  ونقل النفايات تمكين املشاركين من ا

 .املنزلعة واملشابهة من خالل عرض تجارب في الغرض

 المحتوى

 لعة،عالقة مجهاود البلدية في مجال النظافة ببرنامج التنمعة الحضرية والحاوكمة املح 

  داء،كعفعة تقدير مجهاود البلدية في مجال النظافة وعالقته بمؤشرات تقععم األ 

 النفايات، في للتصرفالبلدي املخطط  إعداد  

 ،طرق مبتكرة للتصرف في النفايات 

 .إحتساب نسبة الفضالت املنزلعة واملشابهة املرفاوعة 

 ،متابعة وسائل النقل املخصصة للنظافة 

 نفايات املنزلعة واملشابهةطرق التقلعص من كمعة ال، 

 التقنعات الحديثة املستغلة في يبط مسالك جم  ونقل النفايات، 

 خاوصصة خدمات جم  ونقل النفايات املنزلعة، 

 ( 2030-2020اإلستراتعجعة الاوطنعة للتصرف املندمج في النفايات املنزلعة واملشابهة)، 

 النظافة خدمات لتحسين النماوذجعة بالتجارب التعريف. 

 المستهدفة: اتفئال

 رؤساء البلديات، 

 ،الكتاب العاماون للبلديات 

 باملجالس البلدية رؤساء لجان النظافة، 

  النظافة واملعدات مصالحأعاوان. 
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 إعداد وتنفيذ 

 املخطط الثالثي للصيانة
  ألهـدافا 

إعداد من خالل وصعانتها تمكين املشاركين من كفايات ترشعد استغالل ممتلكاتها  

  .يةر عملعات الصعانة واملتابعة الدو الثعة للصعانة وتنفعذها في شكل مخططات ث

  المحتوى

  عالقة إعداد املخططات الثالثعة للصعانة ببرنامج التنمعة الحضرية والحاوكمة

 املحلعة،

 ،منهجعة إعداد املخططات الثالثعة للصعانة 

    للممتلكات البلدية،املبادئ والقاواعد الخاصة بالصعانة الاوقائعة 

 ،املمتلكات البلدية املعنعة بالصعانة 

   املمتلكات البلدية، استغالللتحسين  الدوريةالطرق الفنعة للصعانة واملتابعة 

  ي املمتلكات البلدية لترشعد التصرف فالقعادة  ولاوحاتكعفعة إعداد البطاقات

 وصعانتها ومتابعنها.

 المستهدفة: اتالفئ
 ،الكتاب العاماون للبلديات 

  تلصعانة بالبلديابااملكلفاون. 
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 النفاذ الى املعلومة
 األهداف

  تعريف املشاركين بمقتضعات القاناون األساس ي املتعلق بحق النفاذ إلى املعلاومة

والاوثائق اإلدارية وكل النصاوص ذات العالقة، وذلك في إطار يمان حق كل شخص 

 املعلاومة ولتعزيز مبدأ الشفافعة. إلىطبععي أو معناوي في النفاذ 

 كين املشاركين من مؤشر تقععم آداء البلديات املرتبط بالنفاذ إلى الاوثائق اإلدارية تم

والعالقة بين تنفعذ القاناون األساس ي للنفاذ إلى املعلاومة وبرنامج التنمعة الحضرية 

 والحاوكمة املحلعة.

 المحتوى
  ،عالقة النفاذ إلى املعلاومة ببرنامج التنمعة الحضرية والحاوكمة املحلعة 

 قة النفاذ إلى املعلاومة ومبدأ الشفافعة، عال 

 من الهعكل املعني نشر املعلاومة بمبادرة، 

 النفاذ إلى املعلاومة بمطلب، 

 املعلاومة، إلى النفاذ مطلب تقديم إجراءات 

  ّاملعلاومة، إلى النفاذ مطلب على الرد 

 املستاوجبة، املعالعم 

 املعلاومة، إلى النفاذ حق استثناءات 

 قة كلالهع قرارات في الطعن
ّ
 بالنفاذ، بحق املتعل

 فا
ّ
 املعلاومة، إلى بالنفاذ ملكل

 املعلاومة إلى النفاذ هعئة. 

 المستهدفة: اتالفئ
  بالبلدات،الى املعلاومة املكلفاون بالنفاذ 

 بالبلدياتبالنفاذ إلى املعلاومة  املكلفين مساعدو. 



 

 

47 Sana  2021التكوين برنامج                    

      sana                        2021لسنة 

 إدارة االجتماعات على الخط 
  األهـداف

اإلجراءات على الخط من خالل التدريب على  اعاتالقدرة على إنجاح االجتم اكتساب

 .بصاورة أكثر فعالعة جتماعالتي تساعد على عقد اال  العملعة

  المحتوى
 والشكل واملستاوى. من حعث املدة أو الزمن مفهاوم االجتماعات 

 عناصر االجتماع الفعال، 

   االجتماعات،أناواع 

  األعضاء،أنماط سلاوك 

  لفة من األعضاء في االجتماعاملخت التعامل م  األنماطكعفعة، 

 تقععم االجتماع. 

   االجتماعات على الخط،أهمعة 

 على الخط الرئيسعة لعملعة إدارة االجتماعات املراحل: 

 مرحلة ما قبل انعقاد االجتماع. األولى:ملرحلة ا 

  مرحلة أثناء االنعقاد االجتماع. الثانعة:املرحلة 

  مرحلة ما بعد االنعقاد. الثالثة:املرحلة 

 الفئات المستهدفة
 ،رؤساء البلديات 

 ،الكتاب العاماون للبلديات 

 البلدية. باملجالس رؤساء اللجان 
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 استغالل بطاقات الوصف الوظيفي
  األهـداف

عداد واستغالل بطاقات الاوصف الاوظعفي م  تحديد إاملشاركين من القدرة على  تمكين

عتمدة في مجال التصرف في املاوارد امل البطاقاتز بعنها وبين بقعة أناواع يخصائصها والتمع

 .البشرية

 ىالمحتو
 ،أسس وتقنعات تحلعل بطاقات الاوصف الاوظعفي 

 ،املقاربة بالكفايات واعتماد بطاقات الاوصف الاوظعفي 

 :مجاالت استعمال بطاقات الاوصف الاوظعفي 

 التكاوين 

 االنتداب 

 ،تحسين مناخ العمل 

 ...تحديد الحاجعات من املعدات للعمل البلدي 

 المستهدفة: اتئالف
 الكتاب العاماون للبلديات، 

 بالبلديات التصرف في املاوارد البشرية إطارات مصالح. 
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 املوازنة االجتماعية في التصرف     

 في املوارد البشرية                 
 األهـداف 

 القدرة على: منتمكين املشاركين 

  البشرية،وظعفة املاوارد لدور  ومدى مالءمتهاأنماط تسعير املاوارد البشرية تحديد 

 االجتماعي ومراقبة التسعيراالجتماععة في التشخعص  املاوازنةمؤشرات  استخدام، 

  البلديةفي تسعير االجتماععة  املاوازنةدور تحديد. 

 ىالمحتو

 ة للبلدية،املسؤولعة االجتماعع 

  ماهعة تسعير املاوارد البشرية، 

   االجتماععة املاوازنةماهعة، 

  االجتماععة ازنةاملاو كعفعة إعداد، 

  االجتماععة املاوازنةمؤشرات، 

 االجتماععة املاوازنةمؤشرات  استخدامات. 

 المستهدفة: اتالفئ

 رؤساء البلديات، 

 ،الكتاب العاماون للبلديات 

 بالبلديات إطارات مصالح التصرف في املاوارد البشرية. 
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 املصنف املرجعي

 واملقاربة بالكفايات 
  ألهـدافا    

التصنعف املرجعي للمهن وتحديد املقاربة بالكفايات و كين من معرفة تمكين املشار 

في معدان وأهمعتها  مهامه وتدريبهم على إجراءات إعداد البطاقات الاوصفعة للمهن

 تنظعم وإدارة املاوارد البشرية.

 ىالمحتو    
 ،املقاربة بالكفايات 

 ،مبادئ التصنعف املرجعي للاوظائف  

  تابعتها، وم فعة للمهن وتحععنهاالاوصبطاقات الأسالعب إعداد 

 .مراقبة إعداد البطاقات الاوصفعة للمهن 

  املصنف املرجعي للمهن واملقاربة بالكفاياتاستعماالت، 

  املصنفتحديد االحتعاجات وتقععم األداء في مجال إدارة املاوارد البشرية على أساس 

 للمهن واملقاربة بالكفايات، املرجعي

 المستهدفة: اتالفئ
 العاماون للبلديات، الكتاب 

 بالبلديات إطارات مصالح التصرف في املاوارد البشرية. 
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 لوحات القيادة في التصرف البلدي
 األهـداف 

القعادة وأهمعتها في العمل  لاوحاتتمكين املشاركين من التعرف على مفهاوم ومقاومات 

  البلدي.

  ىالمحتو
 القعادة ومقاوماتها، لاوحات 

  القعادة، اتلاوح نماذجالقعادة:  لاوحةماهعة 

 أداة ملراقبة التسعيرك القعادة  لاوحة،  

  القعادة لاوحةوتقديم تصمعم محتاوى ، 

  االستعمال التطبعقي للاوحة القعادة القعادة: لاوحةفعالعة،  

  باإلدارة املاوجاودةاملعلاوماتعة  وعالقتها باألنظمةدور لاوحة القعادة، 

  وإتخاذ القرارات. مكانة لاوحة القعادة في التسعير  

 المستهدفة: اتالفئ

 رؤساء البلديات، 

 العاماون للبلديات، الكتاب 

. 
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 تعبئة املوارد
 األهداف

نهم على جانب تمكإتمكين املشاركين من تحسين مهاراتهم وقدراتهم في مجال تعبئة املاوارد 

 من املقتضعات القاناونعة واإلجرائعة الخاصة بهذا املجال. 

  المحتوى

 واملفاهعم. املصطلحات 

 إلطار القاناوني والترتعبي.ا 

  جبائعة وغير جبائعة(. )ماواردمكاونات املاوارد الذاتعة 

 .تقنعات تشخعص النقائص املرتبطة باإلستخالصات 

 .تقنعات ترتيب األولاويات ويبط أهداف االستخالص 

 .آلعات املتابعة والتقععم 

 بعة تقنعات تعديل االستراتعجعات على ياوء املخرجات املسجلة في مجال املتا

 والتقععم.

 المستهدفة: اتالفئ

 رؤساء البلديات، 

 ،الكتاب العاماون للبلديات 

 .أعاوان وإطارات املصالح املالعة بالبلديات 
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 تطهير الديون
  األهداف

اكتساب املشاركين مهارات إحكام تطهير الاوي  املالي بالبلديات والقدرة على وي  

 برنامج لتطهير الدياون.

  المحتوى

  واملفاهعم املصطلحات. 

 اإلطار القاناوني والترتعبي. 

 ،تشخعص ويععة الدياون ومسبباتها وتأثيراتها على الاوي  املالي للبلدية 

 ،كعفعة وي  برنامج لتصفعة الدياون 

  في تصفعة الدياون  اعتمادهاتقنعات التحلعل املالي ويبط هاوامش التصرف املمكن. 

  اإلجراءات الخاصة باوي  استراتعجعات تصفعة الدياون. 

 آلعات املتابعة والتقععم. 

  تقنعات تعديل االستراتعجعات على ياوء املخرجات املسجلة في مجال املتابعة

 والتقععم.

 دراسة حاالت تطبعقعة. 

 المستهدفة: اتالفئ
 ،الكتاب العاماون للبلديات 

 .أعاوان وإطارات املصالح املالعة بالبلديات 
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 الجماعات املحلية   أداء تقييم
  األهـداف

 تقععم ومؤشرات ببرنامج التنمعة الحضرية والحاوكمة املحلعة، وإجراءات املشاركينيف تعر 

 املحلعة. بالجماعات األداء

  المحتوى
 املحلعة، بالجماعات األداء تقععم تعريف نظام  

 املحلعة، بالجماعات األداء تقععم نظام أهداف 

 املحلعة، بالجماعات األداء تقععم في املتدخلة األطراف 

 املحلعة، بالجماعات األداء تقععم وآجال لمراح 

 املحلعة. بالجماعات األداء لتقععم السناوية الرزنامة 

 المستهدفة الفئات
 ،رؤساء البلديات 

 ،الكتاب العاماون للبلديات 

 بالبلديات بملف تقععم األداء اون املكلف. 
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 مرافقة مسار الالمركزيةبرنامج 
  2018لسنة  29 القانون األساسي عددتطبيق مقتضيات 

 بمجلة الجماعات املحلية املتعلق 2018ماي  9ؤر  في امل
 املحاور/ املاوايع   

عدد 

 األنشطة

عدد 

املشاركين/ 

 النشاط 

مدة 

 النشاط

عدد  

 املشتركين 
 منتف  ياوم

 I    القاناوني والترتعبياملجال 

 320 160 2 80 2 الضبط اإلداري لرئيس البلدية          1

 320 160 2 80 2 الترتعبعة للبلديةالسلطة  2

 320 160 2 80 2 الرقابة القضائعة على أعمال البلدية 3

4 
وبين  تنازع االختصاص ببن الجماعات املحلعة

 الجماعات املحلعة والسلطة املركزية
2 80 2 160 320 

 320 160 2 80 2 النزاعات البلدية في املجال املالي واإلداري         5

 II  جال االقتصادي والتنمعة املستدامةامل 

 160 80 2 80 1 حفز االستثمار تطبعقا ملبدأ التمعيز اإليجابي 6

 160 80 2 80 1 التساويق الترابي 7

 160 80 2 80 1 االقتصاد االجتماعي والتضامني  8

 160 80 2 80 1 االنتقال الطاقي والطاقات املتجددة 9

 160 80 2 80 1 النقل الحضري املستدام 10

 160 80 2 80 1 املدن الذكعة 11

III  الديمقراطعة التشاركعة والحاوكمة املفتاوحة 

 320 160 2 80 2 الديمقراطعة التشاركعة والحاوكمة املفتاوحة 12

 320 160 2 80 2 التاواصل واإلعالم املحلي 13

 160 80 2 80 1 التعاون والشراكة بين البلديات 14

  VI املجال املالي 

 320 160 2 80 2 صندوق دعم الالمركزية 15

 320 160 2 80 2 النظام املالي للجماعات املحلعة 16

 4000 2000     25 املجماوع
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 الضبط اإلداري لرئيس البلدية
 األهداف

ووسائل الضبط اإلداري  هوأناواعه وخصائص تمكين املشاركين من ماهعة الضبط اإلداري 

 .مجلة الجماعات املحلعة فقو لرئيس البلدية وحدوده 
 المحتوى

  وسلطاته،ماهعــة الضبط اإلداري 

 اإلداري  وأهداف الضبطناواع أ، 

 معيز الضبط اإلداري عن أناواع الضبط األخرى ت، 

  اإلداري  وحـــــــــــــــــدود الضبــط سائلو:               

  والبشريــةوسـائل الضبط اإلداري املادية،                     

 ةوســــائل الضبط اإلداري القاناونع، 

  .الرقابة على قرارات الضبط اإلداري 

 البلدية، اإلداري لرئيس الضبط  خصائص 

 لرئيس البلدية، اإلداري  الضبط مجاالت 

 المستهدفة الفئات

 رؤساء البلديات 

  للبلديات الكتاب العاماون  
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 السلطة الترتيبية للبلدية
 األهداف

جلة مل طبقا ختصاص السلطة املحلعة ومجاالتها وكعفعة تفاويضهاامن تمكين املشاركين 

 .الجماعات املحلعة
 المحتوى

 اختصاص السلطة الترتعبعة، 

 تفاويض السلطة الترتعبعة، 

 مجاالت السلطة الترتعبعة، 

 القرارات الترتعبعة واملبادئ والحقاوق القاناونعة.  

 المستهدفة الفئات

 رؤساء البلديات، 

 لدياتالكتاب العاماون للب، 

 باملجالس البلدية رؤساء لجان الشؤون املالعة.  
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 الرقابة القضائية 

 على أعمال البلدية
 األهداف

ضّمنة من تمكين املشاركين 
ُ
إجراءات الرقابة القضائعة على أعمال الجماعات املحلعة امل

مكالتاونس ي ومجلة  دستاور بال ن الجماعات املحلعة بهدف تيسير عمل السلطة املحلعة والتَّ

   من االستجابة السريعة والناجعة لرغبات الجهة التي تسهر على تسعيرها.

 المحتوى
 :املحكمة اإلدارية 

 إختصاص املحكمة اإلدارية في النزاعات املتعلقة بالجماعات املحلعة، 

 ،إجراءات التقاض ي أمام املحكمة اإلدارية بشأن اعمال الجماعات املحلعة 

 لعة أمام القاض ي اإلداري،املح تالطعن في قرارات الجماعا 

 اإلداري. ءحق الجماعات املحلعة في اللجاوء للقضا 

 :محكمة املحاسبات 

 املحاسبات على تصرف الجماعات املحلعة،حكمة مل مجاالت الرقابة املالعة 

  الجماعات املحلعة تصرفملحكمة املحاسبات على أشكال الرقابة املالعة، 

 لسلطتها الرقابعة على  محكمة املحاسبات اآلثار التي يمكن أن تترتب عن ممارسة

 تصرف الجماعات املحلعة.

 المستهدفة الفئات

 رؤساء البلديات، 

  للبلديات الكتاب العاماون.  
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 تنازع االختصاص ببن الجماعات املحلية، 

 وبين الجماعات املحلية والسلطة املركزية 
 األهداف 

صالحعات باملتعلقة مجلة الجماعات املحلعة بمقتضعات تعريف املشاركين 

 ة.الجماعات املحلع

 المحتوى
 الجماعات املحلعة،تنفرد بمباشرتها التي ذاتعة الصالحعات ال 

 نقاولة من السلطة املركزيةاملصالحّعات ال، 

 شتركة م  السلطة املركزيةاملصالحّعات ال، 

 شروط وإجراءات تنفعذ الصالحعات املشتركة، 

   من السلطة املركزية بين مختلف أصناف الصالحعات املشتركة واملنقاولة تاوزي

 ،الجماعات املحلعة على أساس مبدأ التفري 

  املحكمة اإلدارية في تنازع االختصاص بين الجماعات املحلعة والسلطة املركزية دور. 

 المستهدفة الفئات

 رؤساء البلديات، 

 الكتاب العاماون للبلديات.  



 

 

60 Sana  2021التكوين برنامج                    

      sana                        2021لسنة 

 النزاعات البلدية 

 في املجال املالي واإلداري
 األهداف

ومن التطبعقات النزاعات البلدية في املجال املالي واإلداري  إجراءات منتمكين املشاركين 

  اإلداري،نظر فيها القاض ي يالقضائعة في املجاالت التي 

 المحتوى
 التقنعات االجرائعة النزاععة أمام املحكمة االدارية ومحكمة املحاسبات، 

  عملعة للمستشار البلديتاوفير قاعدة بعانات مطعمة بتطبعقات، 

  الحعنعةتكاوين قاعدة تفاعلعة بين الخبراء والبلديات لالستشارة. 

 المستهدفة اتالفئ

 رؤساء البلديات، 

 الكتاب العاماون للبلديات.  



 

 

61 Sana  2021التكوين برنامج                    

      sana                        2021لسنة 

 حفز االستثمار 

 تطبيقا ملبدأ التمييز اإليجابي
 األهداف

ملقتضعات تبعا البلدية من أناواع وآلعات الرقابة القضائعة على أعمال تمكين املشاركين 

 .الجماعات املحلعةمجلة 
 المحتوى

 ،التمعيز اإليجابي 

  ،منظاومة تحسين مناخ األعمال وتحفيز االستثمار املحلي 

 آلعات تحفيز االستثمار املحلي. 

 المستهدفة الفئات

 رؤساء البلديات، 

 الكتاب العاماون للبلديات.  



 

 

62 Sana  2021التكوين برنامج                    

      sana                        2021لسنة 

 التسويق الترابي
 األهداف

الجهاوي  ءاآللعات الفنعة واالستراتعجعة لتساويق وإشهار الفضاتمكين املشاركين من 

االستثمار والتطبعقات املعدانعة للتساويق الترابي في املجاالت االقتصادية واملحلي لجلب 

 والثقافعة والبعئعة.
 

 المحتوى
  التساويق الترابي للبلديات،مفهاوم 

 ي واملحلي لجلب الجهاو  ءاآللعات الفنعة واالستراتعجعة لتساويق وإشهار الفضا

 االستثمار،

 للتساويق الترابي في املجاالت االقتصادية والثقافعة والبعئعة. التطبعقات املعدانعة 

 المستهدفة الفئات

 رؤساء البلديات، 

 باملجالس البلدية رؤساء لجان الشؤون املالعة واالقتصادية ومتابعة التصرف. 



 

 

63 Sana  2021التكوين برنامج                    

      sana                        2021لسنة 

 االقتصاد االجتماعي والتضامني
 األهداف

 .محفزات ومعاوقات االقتصاد التضامني إدراكمن شاركين تمكين امل

 االقتصاد التضامني.في دف   البلدياتدور  تطاويرإكساب املشاركين القدرة على 
 المحتوى

 ،دور البلديات في دف  االقتصاد التضامني 

 ،االقتصاد التضامني: املحفزات واملعاوقات 

 .آفاق االقتصاد التضامني في تاونس 

 المستهدفة فئاتال

  البلديات،رؤساء 

 باملجالس البلدية رؤساء لجان الشؤون املالعة واالقتصادية ومتابعة التصرف، 

 باملجالس  رؤساء لجان الشؤون االجتماععة والشغل وفاقدي السند وحاملي اإلعاقات

 .البلدية



 

 

64 Sana  2021التكوين برنامج                    

      sana                        2021لسنة 

 االنتقال الطاقي 

 والطاقات املتجددة
 األهداف

الحراري  املتجددة وتقنعات العزل ت معرفة تكناولاوجعا الطاقاتمكين املشاركين من 

 ،األنسب

 .الطاقة ومتابعة استعمالإكساب املشاركين القدرة على مراقبة  

 المحتوى
 التحديات الطاقعة، 

 االنتقال الطاقي بالبلديات، 

 برامج االنتقال الطاقي املتاحة للبلديات.  

 للمباني ةالحراريالطاقة  ملراقبة تنفعذ قاوانيني تدقعق الطاقال 

 ة عمل التحكم في الطاقة خط 

 المستهدفة الفئات

  البلديات،رؤساء 

  البلديات،مهندساو وفنعاو 

 باملجالس البلدية رؤساء لجان األشغال والتهعئة العمرانعة . 



 

 

65 Sana  2021التكوين برنامج                    

      sana                        2021لسنة 

 النقل الحضري املستدام
 األهداف

والتحديات املطروحة في مجال النقل الحضري وإيجاد القضايا تمكين املشاركين من 

 .لحعاة أفضل وآلعات حاوكمته املمكنة للنهاوض به اتخعار الحلاول وال
 المحتوى

  النقل الحضري في مجال  والتحديات املطروحةالقضايا،  

  الحلاول املمكنة(،)الحضري خعارات سعاسة النقل 

  الحضري.حاوكمة النقل 

  أفضل.النقل الحضري املستدام لحعاة 

 المستهدفة الفئات

  البلديات،رؤساء 

  البلدية،باملجالس  التهعئة العمرانعةرؤساء لجان األشغال و 

 باملجالس البلدية رؤساء لجان املرور. 



 

 

66 Sana  2021التكوين برنامج                    

      sana                        2021لسنة 

                   املدن الذكية 
 األهداف

البنعة التحتعة التقنعة  من حعث تاوفرمفهاوم املدينة الذكعة تمكين املشاركين من 

 .والتطبعقات الذكعة واالندماج املجتمعي في املنظاومة الذكعة
 المحتوى

  ت املدينة الذكعةمجاال، 

 ة،تجارب مستاوحاة من التجارب العاملع  

 التكناولاوجعا الرقمعة املطبقة في املدن، 

 آفاق املدن الذكعة في تاونس.  

 المستهدفة الفئات

 ،رؤساء البلديات 

 البلديات،مهندساو وفنعاو اإلعالمعة ب 

 ديةباملجالس البل باملجالس البلدية رؤساء لجان األشغال والتهعئة العمرانعة . 

 



 

 

67 Sana  2021التكوين برنامج                    

      sana                        2021لسنة 

  الديمقراطية التشاركية

 والحوكمة املفتوحة
 األهداف

 واعتماد مجلة الجماعات املحلعةوفق  التشاركعة آلعات الديمقراطعةتمكين املشاركين من 

 .تسعير الشأن املحليالحاوكمة املفتاوحة في 

 المحتوى
 املفتاوحة،ديمقراطعة التشاركعة والحاوكمة لل اإلطار القاناوني 

  اطعة التشاركعة،مفهاوم الديمقر 

  ،مفهاوم الحاوكمة املفتاوحة 

 التشاركعة،الديمقراطعة  آلعات 

  الديمقراطعة التشاركعةرهانات، 

 ،أهداف الديمقراطعة التشاركعة 

  الديمقراطعة التشاركعة،مععقات تطبعق 

 مقتضعات الديمقراطعة التشاركعة املحلعة: أمثلة عن تطبعق 

 عة،برنامج التنمعة الحضرية والحاوكمة املحل 

 ،برنامج االستثمار البلدي التشاركي 

 املخطط البلدي للتصرف في النفايات. 

 المستهدفة الفئات

 رؤساء البلديات، 

 الكتاب العاماون للبلديات، 

 باملجالس البلدية رؤساء لجان الديمقراطعة التشاركعة والحاوكمة املفتاوحة.  



 

 

68 Sana  2021التكوين برنامج                    

      sana                        2021لسنة 

 التواصل واإلعالم املحلي
 األهداف

 ومخاطبة وسائلإجراء الحاوارات الصحفعة و  التاواصل اتمن مهار املشاركين ن يتمك

 اإلعالم.

 المحتوى
 ،التاواصل م  املاواطنين ووسائل اإلعالم املحلي 

 ،مهارات التعامل م  وسائل األعالم 

  في مؤسسات الدولة واملجتم  املدني،  واالتصالالدور الجديد لإلعالم 

  املسؤول اإلداري م  وسائل العراقعل والعاوائق التي تتسبب في فشل التاواصل بين

 ،اإلعالم

  الاوطنعة والجهاوية واملحلعة،  اإلعالمتصنعف وسائل 

 األشكال الصحفعة، 

  االستراتعجعة االتصالعة للبلدية.كعفعة إعداد 

 المستهدفة الفئات

 ،رؤساء البلديات 

 ،الكتاب العاماون للبلديات 

 .باملجالس البلدية رؤساء لجان اإلعالم والتاواصل والتقععم 



 

 

69 Sana  2021التكوين برنامج                    

      sana                        2021لسنة 

 التعاون والشراكة بين البلديات
 األهداف

 مجاالتواألسس القاناونعة و  واملبادئ الرئيسعةالتعرف على املفهاوم تمكين املشاركين من 

 .الهعلى األشكال املمكنة و  التعاون بين البلدياتالشراكة و 

 المحتوى
 تعاون بين البلدياتشراكة والاألسس القاناونعة لل، 

 ت،هعاكل التعاون بين البلديا 

  بين البلديات، الشراكة والتعاون  مجاالت 

 ،حدود الشراكة والتعاون بين البلديات 

  التعاون بين البلديات،الشراكة و آلعات 

  بين البلديات وإجراءات الشراكة والتعاون طرق، 

 البلديات، نوالشراكة بي واإلدارة وماوارد التعاون  التصرف إجراءات 

  التعاون بين البلدياتالشراكة و عاوائق. 

 المستهدفةالفئات 

 ،رؤساء البلديات 

 ،الكتاب العاماون للبلديات 

 باملجالس البلدية رؤساء لجان الشؤون املالعة واالقتصادية ومراقبة التصرف . 

 



 

 

70 Sana  2021التكوين برنامج                    

      sana                        2021لسنة 

 صندوق دعم الالمركزية
 األهداف

دعم الالمركزية والتساوية والتعديل  صندوق على التعرف من تمكين املشاركين 

 2021يمن قاناون املالعة لسنة  علعه حلعة املصادقوالتضامن بين الجماعات امل

 .في إطار تطبعق أحكام مجلة الجماعات املحلعة وذلك

 المحتوى
  دعم الالمركزية والتساوية والتعديل والتضامن بين الجماعات املحلعة تماويل صندوق 

  في صندوق دعم الالمركزية والتساوية والتعديل والتضامن بين الجماعات املحلعةدور: 

 عبئة املاوارد املالعة للجماعات املحلعة وتدععم قدراتها للتصرف أو في إطار تماويل ت

 ،الصالحعات املشتركة أو املنقاولة من السلطة املركزية

  جابهة األعباء املحماولة على الجماعات املحلعة ومساعدتها على تأمين مختلف حاجعاتم 

 ي،متساكنيها وتحسين إطارهم الحعات

  املالي بين الجماعات املحلعة في إطار تكريس مبدأ التضامن بعنها وذلك  الحد من التفاوت

 .ماوياوععة تعتمد مبدأ التمعيز اإليجابي على أساس مقاييس

 المستهدفةالفئات 

 ،رؤساء البلديات 

 الكتاب العاماون للبلديات، 

  باملجالس البلديةرؤساء لجان الشؤون املالعة. 



 

 

71 Sana  2021التكوين برنامج                    

      sana                        2021لسنة 

 املالي للجماعات املحلية النظام

 هدافاأل
 مجلة الجماعات املحلعة وفقاملحلعة النظام املالي للجماعات املشاركين من تمكين 

 .التاونس ي الدستاور التصرف املالي للجماعات املحلعة على ياوء  ومختلف جاوانب

 المحتوى
 القاواعد العامة للميزانعة وماواردها، 

  عتمادات املحالة من قبل الدولةاال، 

 لراجعة للجماعات املحلعةبالغ واملستحقات اامل إستخالص، 

 تباويب املاوارد، 

 اعتمادات الجماعات املحلعة ونفقاتها، 

 إعداد امليزانعة واملصادقة عليها، 

 تنفعذ امليزانعة وختمها، 

 المستهدفةالفئات 
 ،رؤساء البلديات 

 ،الكتاب العاماون للبلديات 

 باملجالس البلدية رؤساء لجان الشؤون املالعة.  

 



 

 

72 Sana  2021التكوين برنامج                    

      sana                        2021لسنة 

 

 لتكوينالبرنامج الجهوي ل
 

 املحاور/ املاوايع   
عدد 

 األنشطة 

عدد املشاركين/ 

 نشاط 

مدة 

 النشاط

عدد 

 املشاركين
 منتف  ياوم

 225 75 3 25 3 إجراءات فسخ الصفقات العماومعة 1

 225 75 3 25 3 ترشعد الصفقات والشراءات العماومعة 2

 225 75 3 25 3 رقمنة املرافق العماومعة لتحسين جاودة الخدمات 3

 225 75 3 25 3 إرساء نظم التدقعق الداخلي باملصالح العماومعة 4

 225 75 3 25 3 الرقابة على النفقات العماومعة  5

 225 75 3 25 3 أخطاء التصرف وطرق التحكم فيها 6

 225 75 3 25 3 التصرف في امليزانعة حسب األهداف  7

 225 75 3 25 3 وختم امليزانعة إعداد وتنفعذ 8

 225 75 3 25 3 وإجراءات استخالص الدياون البلدية  تقنعات 9

 225 75 3 25 3 الجباية املحلعة وتحسين االستخالص 10

 225 75 3 25 3 تقنعات التحلعل املالي 11

 225 75 3 25 3 تاوظعف واستخالص املعلاوم على املؤسسات 12

 225 75 3 25 3 التهعئة العمرانعة أمثلة 13

 225 75 3 25 3 واملخالفات العمرانعةالتخطعط العمراني  14

 225 75 3 25 3 النزاعات العقارية  15

 225 75 3 25 3 تطاوير مهارات االستقبال والتاواصل 16

 225 75 3 25 3 تقنعات االتصال وفض النزاعات 17

 225 75 3 25 3 القعادة اإلدارية 18

 150 50 3 25 2 التعريف باإلمضاء ومطابقة النسخ لألصل  19

 150 50 3 25 2 رساوم الحالة املدنعة  إحكام تحرير 20

 150 50 3 25 2 التصرف في الاوثائق واألرشعف 21

 150 50 3 25 2 التصرف في املحجاوزات 22

 150 50 3 25 2 التصرف في املعدات ووسائل النقل 23

 150 50 3 25 2 في الاوظعفة العماومعة يالنظام التأديب 24

 150 50 3 25 2 ترقعة والعطل في الاوظعفة العماومعة االنتداب وال 25

 150 50 3 25 2 املهنعة في الاوظعفة العماومعة  األخالقعاتمدونة  26

 1750       70 املجموع

 



 

 

73 Sana  2021التكوين برنامج                    

      sana                        2021لسنة 

 

 للتكوين املركزيالبرنامج 
 برنامج تكوين أعوان وإطارات وزارة الشؤون املحلية والبيئة .1

 

  
 االنشطة التكاوينعة

عدد 

 االنشطة

 املشاركين عدد

   نشاط/

فترة 

 التكاوين

عدد 

 املشاركين
 منتف  ياوم

 45 15 3 15 1 التصرف في املخاطر وإدارة األزمات 1

 45 15 3 15 1 تقنعات التفاوض 2

 45 15 3 15 1 تطاوير مهارات االستقبال املباشر والهاتفي 3

 45 15 3 15 1 تقنعات التاواصل 4

 45 15 3 15 1 (2زء تقنعات إعداد أدلة اإلجراءات )ج 5

 30 10 3 10 1 تقنعات إعداد بطاقة الاوصف الاوظعفي  6

 45 15 3 15 1 كعفعة إعداد لاوحات القعادة 7

 60 20 3 20 1 هندسة التكاوين  8

 45 15 3 15 1 أخطاء التصرف اإلداري واملالي  9

 30 10 3 10 1 إعداد أدلة اإلجراءات: املناظرات والترقعات  10

 45 15 3 15 1 طعط االستراتعجيالتخ 11

 60 20 3 20 1 إدارة املشاري   12

 45 15 3 15 1 تقنعات التحرير اإلداري وإعداد التقارير السناوية 13

 60 20 3 20 1 رقمنة املرافق العماومعة لتحسين جاودة الخدمات 14

 45 15 3 15 1 حاوكمة الصفقات العماومعة 15

 45 15 3 15 1 الرقابة اإلدارية واملالعة 16

 60 20 3 20 1 التصرف في امليزانعة حسب األهداف 17

 30 10 3 10 1 حاوكمة التصرف في أسطاول السعارات  18

 60 20 3 20 1 الصحة والسالمة املهنعة 19

 30 10 3 10 1 السعاقة املقتصدة للطاقة 20

 30 10 3 10 1 نظام التغطعة االجتماععة والتقاعد 21

22 
األثاث واملعدات اإلدارية والتصرف في  تقنعات جرد

 التماوين
1 15 3 15 45 

 120 40 3 20 2 املكتبعة اإلعالمعة   23

 45 15 3 15 1 سير انجاز مهمات التفقد والبحث 24

 26 الجملة
  

385 1155 
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 برنامج التكوين في مجال التصرف في امليزانية حسب األهداف .2

 االنشطة التكاوينعة  
عدد 

 ةاألنشط

 عدد املشاركين

 /نشاط  

فترة 

 التكاوين

عدد 

 املشاركين
 منتف  ياوم

 45 15 3 15 1 األداء املاوحد لبرنامج القعادة واملساندة إطار 1

 45 15 3 15 1 املقاربة باملسارات 2

 45 15 3 15 1 عقاود األهداف ومتابعتها تقععمها إعدادكعفعة  3

 45 15 3 15 1 إدارة املخاطر  4

 45 15 3 15 1 االجتماعيللناوع  املستجعبةنعة امليزا 5

 45 15 3 15 1 معثاق التصرف 6

 45 15 3 15 1  برمجة النفقات على املدى املتاوسط 7

 45 15 3 15 1 الرقابة املعدلة 8

 45 15 3 15 1 تباويب النفقات 9

 45 15 3 15 1 رقابة التصرف 10

 45 15 3 15 1 األداءمفاهعم  11

 495 165     11 الجملة
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 الفهرس

 الصفحة العنوان

  1 املقدمة

  4 البرنامج الرئيس ي للتكوين

I 6 الدورات التكاوينعة  

  7 القعادة املحلعة  1

  8 التصرف في املشاري  املماولة في إطار التعاون الدولي  2

  9 إعداد وتنفعذ اتفاقعات التعاون الالمركزي الدولي  3

  10 املفاويات الدولعة 4

  11 إعداد ملفات املشاركة في طلبات املشاري  الدولعةصعاغة و  5

  12 إرساء نظم التدقعق الداخلي باملصالح العماومعة 6

  13 وآلعات التكاوين عن بعد هندسة التكاوين 7

  14 الرقابة الالحقة على ميزانعات البلديات 8

  15 التصرف في األساواق البلدية  9

  16 التصرف في امليزانعة حسب األهداف 10

  17 في أسطاول السعارات والعربات اإلدارية التصرف 11

  18 تسعير املرافق العامة والتصرف في األمالك البلدية 12

  19 التهعئة الترابعة والتعمير 13

  20 التناوير العماومي 14

  21 التصرف في الطرقات 15

  22 املخططات البلدية للتنمعة 16

  23 السالمة املعلاوماتّعة 17

  24 إدارة وسالمة الشبكات اإلعالمعة 18

  25 إدارة شبكات التاواصل االجتماعي 19

  26 املكتبعة 20

II 27 تكاوين املكاونين  

  28 تقنعات التنشعط والتدريب الحضاوري وعن بعد 1

  29 صعاغة السندات البعداغاوجعة واألدلة العملعة  2

  30 إدارة النزاعات 3

  31 إدارة األزمات 4

  32 التخطعط والبرمجة املستجعبة للناوع االجتماعي  5

  33 املحلعة املستجعبة للناوع االجتماعي امليزانعة 6

  34 تقنعات التحلعل املالي 7

  35 إدارة املعلاومات والاوثائق اإللكترونعة 8

III 36 امللتقعات والندوات واأليام الدراسعة  

IV 37 مرافقة البلديات املحدثة  

V 38 تأهعل املنتدبين الجدد  

VI 39 ةتكاوين أعاوان الشرطة البعئع  
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  40 برنامج دعم قدرات البلديات

  41 عداد وانجاز برنامج االستثمار البلدي التشاركيإ 1

  42 الصفقات العماومعة 2

  43 الشراء على الخط 3

  44 النظافة واملخطط البلدي للتصرف في النفاياتمجال مجهاود البلدية في  4

  45 املخطط الثالثي للصعانة 5

  46 النفاذ إلى املعلاومة 6

  47 إدارة االجتماعات على الخط 7

  48 اوصف الاوظعفياستغالل بطاقات ال 8

  49 املاوازنة االجتماععة في التصرف في املاوارد البشرية 9

  50 املصنف املرجعي واملقاربة بالكفايات 10

  51 لاوحات القعادة في التصرف البلدي 11

  52 تعبئة املاوارد 12

  53 تطهير الدياون  13

  54 تقععم األداء 14

افقة مسار الالمركزية   55 برنامج مر

  56 دية         الضبط اإلداري لرئيس البل 1

  57 السلطة الترتعبعة للبلدية 2

  58 الرقابة القضائعة على أعمال البلدية 3

  59 تنازع االختصاص ببن الجماعات املحلعة وبين الجماعات املحلعة والسلطة املركزية 4

  60 النزاعات البلدية في املجال املالي واإلداري         5

  61 يجابيحفز االستثمار تطبعقا ملبدأ التمعيز اإل  7

  62 التساويق الترابي 8

  63 االقتصاد االجتماعي والتضامني  9

  64 االنتقال الطاقي والطاقات املتجددة 10

  65 النقل الحضري املستدام 11

  66 املدن الذكعة 12

  67 الديمقراطعة التشاركعة والحاوكمة املفتاوحة 13

  68 التاواصل واإلعالم املحلي 14

  69 التعاون والشراكة بين البلديات 15

  70 صندوق دعم الالمركزية 19

  71 النظام املالي للجماعات املحلعة 20

  72 البرنامج الجهوي للتكوين

  73 البرنامج املركزي للتكوين

  73 برنامج تكاوين أعاوان وإطارات وزارة الشؤون املحلعة والبيئة 1

  74 برنامج التكاوين في مجال التصرف في امليزانعة حسب األهداف 2



5, Rue Lilas- Mutuelle ville -1002 Tunis

e-training.cfad.tn

CFAD Tunisie

intranet.collectiviteslocales.gov.tn

cfad@cfad.tn

71 845 479 

71 845 428 - 71 845 473 


