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المهام والمسؤوليات
 لعمل مجالس المحافظات

والبلدية والمحلية في األردن

دليل ارشادي ألعضاء وعضوات المجالس
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"إن طموحـــي لبلدنا وشـــعبنا كبير ألن هذا ما تســـتحقونه. ولكي نحقـــق أهدافنا ونواصل 
بناءنـــا لوطننا فإن ســـيادة القانون هي األســـاس الذي نرتكز إليه والجســـر الذي يمكن أن 
ينقلنا إلى مســـتقبل أفضل. وأطلب من كل مواطن أن يعبر عن حبه لبلدنا العزيز من خالل 
احترامه لقوانينه، وأن يكون عهدنا بأن يكون مبدأ ســـيادة القانون األســـاس في ســـلوكنا 

وتصرفاتنا"
الورقة النقاشية السادسة

لجاللة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين. 
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الطبعة األولى
 إعداد شركة احملفزون للتدريب 

مراجعة وتدقيق اللجنة الفنية املمثلة عن الوزارات والهيئات ذات العالقة

هذه املطبوعات بدعم من برنامج متكني النساء في صنع القرار في الشرق 
األوســـط املنفذ من قبل (GIZ) بتفويض من الـــوزارة االحتادية للتعاون 

.(BMZ) االقتصادي والتنمية االملانية
إن اآلراء الـــواردة في هذه املادة هي آراء املؤلفـــني فقط وال متثل بالضرورة 

 BMZ و/أو GIZ السياسة الرسمية أو موقف
تعود حقوق امللكية للجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة.

LeadLead
STRENGTHENING
WOMEN IN DECISION MAKING
IN THE MIDDLE EAST
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تقدمي : 

يهــدف هــذا الدليــل إلــى ارشــاد عضــوات/ اعضــاء اجملالــس )احملافظــات، البلديــة واحملليــة( 
ــي  ــة ف ــإدارة احمللي ــة ل ــريعات الناظم ــي التش ــا ف ــوص عليه ــؤوليات املنص ــام واملس بامله
االردن، ســواء فــي قانــون البلديــات رقــم )43( لســنة 2015 أو قانــون الالمركزيــة رقــم )49( 

لســنة 2015 واألنظمــة والتعليمــات الصــادرة ســنداً لهــا.

ــذا  ــه ه ــد ب ــذي أع ــت ال ــي الوق ــة ف ــوم الالمركزي ــق مفه ــة أن تطبي ــن حقيق ــم م بالرغ
ــب أن  ــس يج ــذه اجملال ــني ه ــا ب ــة فيم ــون العالق ــزة، ولك ــرة وجي ــذت فت ــد أخ ــل ق الدلي
يعتمــد علــى منهــج التكامليــة والتشــاركية فــي إجنــاز املهــام واملســؤوليات الــواردة فــي 
النصــوص القانونيــة. فأننــا نعلــم بأنــه ال يوجــد بعــد شــكال أو آليــات تنفيذيــة واضحــة 
تترجــم تسلســل اإلدارة احملليــة بشــكلها احلديــث بوجــود ثالثــة مجالــــــــس تتشــكل 
ــة  ــة واحمللي ــس البلدي ــات، ومجال ــس احملافظ ــي مجال ــني وه ــاب والتعي ــا باالنتخ عضويته
وترتبــط قرارتهــا التنمويــة وخططهــا مــع اجملالــس التنفيذيــة التــي تتشــكل عضويهــا 
ــد  ــة.  لق ــي اململك ــة ف ــلطة التنفيذي ــع الس ــي تتب ــات الت ــات واجله ــني للمؤسس بالتعي
حــاول هــذا الدليــل توضيــح املســارات التنمويــة واملاليــة مــا بــني اجملالــس، ويضــع تصــورا 
مبســطا لالجــراءات املتسلســلة لبعــض املهــام املوكلــة ضمــن القوانــني منهــا كيفيــة 
ــات  ــات، واملوازن ــل االحتياج ــداد دلي ــة اع ــتراتيجية وكيفي ــة واإلس ــط التنموي ــداد اخلط اع
اخلاصــة باحملافظــات بــدًء مــن اجمللــس احمللــي مــروراً باجمللســني البلــدي والتنفيــذي وصــوالً 

إلــى إقرارهــا مــن قبــل مجلــس احملافظــة. ويتكــون الدليــل مــن :

الباب األول : شرح املهام العضاء اجملالس املنتخبة و كيفية ادائها .

الباب الثاني: املسارات التنموية و آليات العمل في اجملالس واللجان املنبثقة عنها 

الباب الثالث : احلوكمة و اإلدارة احمللية .

منهجية اعداد الدليل : 

اعتمــد فــي اعــداد الدليــل املنهــج التحليلــي للنصــوص القانونيــة املتعلقــة بالالمركزيــة 
ــا،  ــادرة مبقتضاه ــات الص ــة والتعليم ــة واألنظم ــات والالمركزي ــي البلدي ــاً قانون خصوص
اضافــة لألدلــة اإلجرائيــة املعتمــدة مــن عــدد مــن الــوزارات مثــل وزارة الداخليــة وزارة املالية 
ــة  ــة، فضــالً عــن املمارســات العمليــة وخاصــة فــي اجملالــس البلدي ووزارة الشــؤون البلدي
باعتبارهــا جتربــة متجــذرة تاريخيــاً وكذلــك اللقــاءات املباشــرة ومقابــالت شــخصية مــع 
عــدد مــن عضــوات واعضــاء مثلــوا مجالــس احملافظــات ومجالــس البلديــة حاليــاً أو ســابقاً 

وأيضــا اجملالــس احملليــة مــن محافظــات جــرش، عجلــون، مأدبــا والكــرك. 

امللخص التنفيذي :

إن اللجنــة الوطنيــة االردنيــة لشــؤون املــرأة تســعى لرفــع أداء عضــوات وأعضــاء اجملالــس 
املنتخبــة )مجالــس احملافظــات ،اجملالــس البلديــة ،اجملالــس احملليــة وتشــجيعهم علــى إجنــاز 
املهــام املطلوبــة منهــم / منهــن بكفــاءة؛  حيــث يتمحــور الدليــل االرشــادي حــول طبيعــة 
العمــل واملهــام واملســؤوليات املناطــة بــأدوار اجملالــس ومحاولــة موائمتهــا لتعكــس مــا هو 
متوقــع مــن العضــوات واألعضــاء، ويوضــح طبيعــة العمــل واملهــام املوكلــة لهــم /هــن 

وبيــان األدوار التكامليــة فيمــا بــني اجملالــس علــى مســتوى احملافظــة والبلديــات.

ــة  فــي املراحــل األوليــة العــداد الدليــل مت  االلتقــاء مــع عضــوات وأعضــاء مجالــس بلدي
ــاء  ــوات واعض ــني، وعض ــة حالي ــس بلدي ــاء مجال ــوات وأعض ــابقني، عض ــابقات وس س
ــني ، مــن أجــل  ــة حاليــني، وعضــوات واعضــاء مجالــس محافظــات حالي مجالــس محلي
ــراز املعوقــات التــي تواجههــن/م وحتــد مــن كفــاءة  ــى اب معرفــة تطلعاتهــم والتعــرف إل
العمــل وأداء املهــام الرئيســية، حيــث كأن املطلــب املتكــرر فــي معظــم اللقــاءات بأهميــة  

ــس. ــان تسلســل العمــل التنمــوي فــي إطــار كل مجل شــرح املهــام وبي

ــة  ــوم اإلدارة احمللي ــن  مفه ــل ضم ــات العم ــاليب وممارس ــض أس ــل بع ــذا الدلي ــرح ه يط
ــة   ــح اإلدارة احمللي ــرز مصطل ــث ب ــرة، حي ــي االردن ألول م ــة ف ــق الالمركزي ــع تطبي ــن واق م
ــني كافــة اجملالــس   ــي والتشــاركي مــا ب فــي احملافظــات و املقصــود فيهــا اجلهــد التكامل
)البلديــات ، اجمللــس التنفيــذي ، مجلــس احملافظــة ( مــروراً فــي اإلدارات القطاعيــة احلكومية، 
ــة  ــد املتاتي ــة وأســباب تطبيقهــا والفوائ ــي ملفهــوم اإلدارة احمللي حيــث مت توضيــح تفصيل

مــن جنــاح اإلدارة احملليــة فــي احملافظــات االردنيــة.

ثــم تنــاول الدليــل باســهاب مهــام عضــوات واعضــاء اجملالــس املنتخبــة ) مجلــس احملافظة 
ــل  ــة للعم ــريعات الناظم ــب التش ــية حس ــي( الرئيس ــس محل ــدي، مجل ــس البل ، اجملل
وحصــرا قانــون البلديــات 41/2015 واألنظمــة والتعليمــات الصــادرة عنــه، وكذلــك قانــون 
ــام  ــرح امله ــي أن تش ــث راع ــه، حي ــادرة عن ــة الص ــة واالدل ــة 49/2015 واألنظم الالمركزي
كممارســات فضلــى مــن التجــارب احملليــة واالقليميــة والدوليــة وخاصــة املهــام التنمويــة 
اجلديــدة فــي قانــون البلديــات 41/2015 وايضــا مهــام مجلــس احملافظــة وشــرحها بالكامل 
نظــرا حلداثــة تطبيــق فكــرة الالمركزيــة وعــدم وجــود ممارســات ســابقة جملالــس محافظات 

وعــدم اكتمــال األنظمــة اخلاصــة بعمــل مجالــس احملافظــات.

ويوجــز أهــم املســارات التنمويــة فــي اإلدارة احملليــة التــي تعنــى بجميــع اجملالــس بشــكل 
ــح دور  ــث مت توضي ــس، حي ــني اإلدارة و اجملال ــا ب ــاركية فيم ــج التش ــال نه ــل الكم متسلس
كل مجلــس وعالقتــه مــع اجملالــس األخــرى فــي املســار التنمــوي لعــدد مــن املهــام إلــي 
فصلهــا الدليــل، ومــن أجــل التيســير وااليضــاح مت ادراج اشــكال توضيحيــه تبــني املســار 

التنمــوي مــا بــني اجملالــس و مرتبطــة بــدور أو مهمــة اجمللــس.
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ــاء  ــرف االعض ــي ويتع ــي يع ــة ك ــة الناجح ــادئ اإلدارة احمللي ــة مب ــرح أهمي ــة مت ش ونهاي
ــا  ــتها واهدافه ــة وممارس ــف احلوكم ــال تعري ــا مث ــى اهميته ــني إل ــوات املنتخب والعض
املتمثلــة بزيــادة ثقــة املواطــن و حتســني جــودة اخلدمــات العامــة املقدمــة، وكذلــك األمــر 

ــي. ــوع االجتماع ــتجيبة للن ــة املس ــتدامة 2030 واملوازن ــة املس ــداف التنمي أله

ما يقدمه هذا الباب:
التعريف  باملهام أفقيا ما بـــني اجمللس البلدي واحمللي ثم 

عاموديا اجمللس التنفيذي ومجلس احملافظة 
حتليل املهام للمجالس حســـب التشـــريعات الناظمة 
لعملهـــا باالخص قانـــون الالمركزيـــة 49/2015 وقانون 

البلديات 41/2015 واألنظمة و التعليمات الصادرة. 
شرح على املهام اجلديدة املستحدثة في قانون البلديات 

وقانون الالمركزية. 

الباب االول

شرح املهام العضاء اجملالس 
املنتخبة وكيفية ادائها
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املهام الرئيسية املتقاطعة للمجالس في اإلدارة احمللية  :

ــات  ــاس مهم ــي باألس ــة وه ــر متقاطع ــام تعتب ــة مه ــية بأربع ــام الرئيس ــص امله تتلخ

ــدي، اجمللــس  ــع اجملالــس )مجلــس احملافظــة، اجمللــس التنفيــذي، اجمللــس البل مســندة جلمي

ــي: ــل بالتال ــي تتمث ــة، وه ــون الالمركزي ــات وقان ــون البلدي ــي قان ــا ورد ف ــك م ــي( وذل احملل

1-  التخطيط االستراتيجي والتنموي:

 وردت هذه املهمة وفقا للقوانني كما يلي

من قانون البلديات 2015/41قانون الالمركزية 2015/49 

اجمللس احمللياجمللس البلديمجلس احملافظةاجمللس التنفيذي

حيث كانت املهمة 

األولى من مهام 

اجمللس التنفيذي  

حسب املادة 5

كذلك املهمة 

األولى من مهام 

مجلس احملافظة  

حسب املادة 8

اجمللس البلدي كانت 

املهمة الثانية حسب 

املادة 5 من قانون 

البلديات 2015/41 .

مهام اجمللس احمللي 

كانت املهمة الثانية 

)ب( حسب املادة 6

2-  املوازنة : 

 وردت هذه املهمة وفقا للقوانني كما يلي

من قانون البلديات 2015/41قانون الالمركزية 2015/49 

اجمللس احمللياجمللس البلديمجلس احملافظةاجمللس التنفيذي

كانت املهمة الثالثة 

من مهام اجمللس 

التنفيذي  حسب 

املادة 5 ق

املهمة االثانية 

والثالثة من مهام 

مجلس احملافظة  

حسب املادة 8

وكذلك في اجمللس 

البلدي كانت املهمة 

األولى حسب املادة

في مهام اجمللس 

احمللي كانت املهمة 

)ر( حسب املادة 6

الفصل األول

املهام الرئيسية:
1-  التخطيط االستراتيجي والتنموي:

2 - املوازنة
3 - التنمية احمللية

4 - املشاركة اجملتمعية
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3- التنمية احمللية :

 أن جميــع املهــام الــواردة  املكلــف فيهــا اجملالــس حســب قانونــي البلديــات و الالمركزيــة 

ميكــن اعتبارهــا مهــام تنمويــة و لكــن توجــد بعــض املهــام علــى متــاس مباشــر و تكــون 

محــرك للتنميــة احملليــة و هــي كتالــي املهــام.

من قانون البلديات 2015/41قانون الالمركزية 2015/49 

اجمللس احمللياجمللس البلديمجلس احملافظةاجمللس التنفيذي

واملهام رقم ) 4 ، 5 

، 6 ، 7 ، 8 ، 10 ( من 

مهام مجلس احملافظة 

حسب املادة  8

 9، 6 ،5 ،4 ، 2 ،1 (

( من مهام اجمللس 

التنفيذي حسب 

املادة 5

املهام ) 2 ، 3، 4، 14 ، 

15 ، 6 ، 27، 30( وذلك 

حسب املادة 5

اجمللس احمللي فأن التنمية 

احمللية على ارتباط وثيق 

مع املهام ) أ ، ب ، ش ، ظ 

،ز ، ت ، خ ، ذ (.

4- املشاركة اجملتمعية :

أن تطبيــق جميــع املهــام املســندة إلــى جميــع اجملالــس يحتــاج إلــى مشــاركة مجتمعيــة 

ــع  ــي صن ــني ف ــاركة املواطن ــادة مش ــة بزي ــداف اإلدارة احمللي ــق أه ــل حتقي ــن أج ــة م فعال

ــى  ــإن عل ــه ف ــني، وعلي ــى املواطن ــة إل ــات املقدم ــودة اخلدم ــني ج ــك حتس ــرار، وكذل الق

اجملالــس جميعهــا العمــل علــى زيــادة املشــاركة اجملتمعيــة فــي مهامهــا ســيتم شــرح 

ــا  ــا وتفعيله ــى زيادته ــل عل ــي تعم ــب الت ــع اجلوان ــة وجمي ــاركة اجملتمعي ــوم املش مفه

ــة. ــورة إيجابي بص

ــى  بعــد  ــة أداء املهــام االربعــه ســيراعى شــرحها كممارســات فضل  خــالل شــرح كيفي

اطالعنــا علــى املمارســات املوجــودة واملطبقــة حاليــا فــي اجملالــس البلديــة، أو نتيجــة عــدم 

ــة أداء املهمــة ملهــام مجالــس احملافظــة  ــة أو ممارســات فضلــى  لكيفي توفــر شــرح أو ادل

نظــرا حلداثــة التجربــة حــني أْعــد هــذا الدليــل حيــث لــم ميضــي علــى اجــراء اإلنتخابــات 

فتــرة وجيــزة، أو مــن خــالل االطــالع علــى بعــض التجــارب االقليميــة و العامليــة.

ثــم ســيتم فــي بنــد منفصــل شــرح جميــع املهــام اخلاصــة فــي مجلــس احملافظــة، و فــي 

بنــد يليــه بعــض املهــام اخلاصــة فــي اجمللــس البلــدي ، أن املهــام املتعلقــة باجمللــس احمللــي 

ســيتم ذكــره فــي بنــد يلحــق مهــام اجمللــس البلــدي . 

2-  املمارسات فضلى: 

 املهمة األولى : التخطيط االستراتيجي .

ــى  ــع القــرار تركــز االهتمــام عل ــة لصن ــة منهجي ــو عملي ــتراتيجي هـ التخطيــط االسـ

ــا للعمـــل ومنهجــا شــفافا  ــارا عامـ ــا املهمــة وكيفيــة حلهــا. وهــي توفــر إطـ القضاي

لتحديــد األولويــات واتخــاذ خيارات حكيمة وتخصيص املـــوارد الـــشحيحة )مثـــل الوقـــت 

واملـــال واملهــارات( لتحقيــق األهــداف املتفــق عليهــا.

ــة  ــس احملافظ ــام مجل ــي مه ــى ف ــة أول ــتراتيجي كمهم ــط االس ــة التخطي ــت عملي بني

ــى  ــات التخطيــط القائمــة عل و مهــام اجمللــس البلــدي  مبجملهــا علــى أســاس أن عملي

املـــشاركة اجملتمعيــة تــؤدي إلــى قــرارات أكثــر فعاليــة وكفــاءة. و خاصــة عنــد مشــاركة 

األطــراف ذات العالقــة علــى نطاق واســع فــي التخطيــط التنموي، بحيث تـــشمل جميـــع 

قطاعـــات اجملتمــع، مبــا فــي ذلــك النســاء والشــباب وكبــار الســن والفقــراء – وكل هــؤالء 

يعــرض وجهــات نظـــر فريـــدة وقيمـــة لالحتياجــات والقيــم واألولويــات التنموية . 

ــرك  ــمولية تش ــة ش ــاركة عملي ــوي باملش ــتراتيجي التنم ــط االس ــة التخطي أن عملي

ــي :   ــال ف ــر وفع ــكل مباش ــة بش ــي احملافظ ــة ف ــراف ذات العالق األط

1. وضع رؤية ملستقبل اجملتمع في نطاق محلي متماشياً مع التوجهات الوطنية. 

2. حتديــد واختيــار مشــاريع عمليــة لتحقيــق تلــك الرؤيــة والتــي مــن شــأنها أن حتقــق 

مســتويات عادلــة ومتكافئــة للتنميــة علــى  مســتوى احملافظــات.

ــتراتيجي  ــط االس ــة التخطي ــن عملي ــة ع ــج الناجم ــاريع والبرام ــان أن املش 3. ضم

ــوارد. ــتخدام للم ــل اس ــل أفض ــة ومتث ــة ومنطقي ــة بعنايـ مدروس

4. دمــج وربــط جميــع اخلطــط والبرامــج واألنشــطة األخــرى التــي أنتجتهــا اجملتمعــات 

احملليــة فــي احملافظــة بشــكل مســتدام ويضمــن التأثيــر احلقيقــي علــى حيــاة املواطــن 

األردني.

ــط  ــاالت التخطي ــع مج ــاول جمي ــى تن ــوي إل ــتراتيجي التنم ــط االس ــدف التخطي يه

ــة،  ــات العام ــك: اخلدم ــي ذل ــا ف ــة، مب ــابكة ومترابط ــا متش ــي جميعه ــسية، وهـ الرئيـ

والتعليــم، والصحة، والتخطـــيط العمرانـــي، والنقـــل، والبنيــة التحتية، وتطويــر األعمال 

التجاريــة واملبــادرات، واملــوارد الطبيعيــة وحمايــة البيئــة. ويهــدف التخطيط االســتراتيجي 
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التنمــوي أيضــا إلــى أن يشــمل كافــة شــرائحه الواســعة مــن األطــراف ذات العالقــة مــن 

ــاع  ــرة، والقط ــة الصغي ــال التجاري ــركات، واألعم ــاص )الش ــاع اخل ــام ، والقط ــاع الع القط

غيــر الرســمي، والبنــوك(، والعمـــل )نقابـــات العمـــال، واالنقابــات املهنيــة(، واملنظمــات 

ــة(، أن ادراك  ــادة اجملتمعــات، واجملموعــات النســائية، واجلماعــات البيئي ــة )ق ــر احلكومي الغي

مصالــح جميــع األطــراف ذات العالقــة عــن طريــق عمليــة موحــدة سيســاعد علــى إيجــاد 

نهــج شــامل ومتكامــل ميكــن أن يــؤدي إلــى تنميــة واســعة النطــاق ومســتدامة.

أن عمليــة التخطيــط االســتراتيجي التنمــوي تعتمــد نهــج التشــاركية ونهــج التوافــق 

ــرائحه  ــة ش ــني بكاف ــات املواطن ــن احتياج ــرة ع ــط معب ــع خط ــير ووض ــل تيس ــن أج م

وكذلــك تطلعاتهــم وأمالهــم، و توفــر للجميــع فـــرصة التخطيــط ملســتقبل احملافظــة. 

حيــث أن مشــاركة األطــراف ذات العالقــة فــي عمليــة التخطيط هـــي أســاس دائــم التخاذ 

القــرارات االكثــر توافقــا وعــن احتياجــات و تطلعــات املواطنــني  ، وهــو مطلــب مهــم مــن 

أجــل ادامــة التخطيــط بنحــو فعــال فــي املســتقبل  .

ــى  ــق عل ــة التطبي ــتراتيجية  وقابلي ــط االس ــداف للخط ــق االه ــاح حتقي ــل جن ــن أج وم

املــدى الطويــل للخطــط االســتراتيجية، فــأن احملافظــات حتتــاج إلــى إدارة محليــة تتســم 

بالشــفافية وتطبيــق جميــع قواعــد الدميوقراطيــة، ومؤسســات عامــة كفؤة، وقـــدرة على 

حــل النزاعــات بشــكل بنـّـاء، ومشــاركة شــعبية فاعلــة. فعنــد توفــر ذلــك فأنه سيســاعد 

علــى تزويـــد اعضــاء اجملالــس املنتخبــة  مبعلومــات عــن كيفيــة إنفــاق األمــوال العامــة 

بشــكل كفــؤ، وتوجيــه املــوارد اخلاصــة لدعــم هـــذا اإلنفـــاق، وإعطـــاء الفئــات املهمشــة 

واألقــل حظــاً الفرصــة لكــي حتظــى باهتمــام فعــال بطريقــة بنــاءة. 

أن عمليــة التخطيــط االســتراتيجي التنمــوي تتــم مــن خــالل أربعـــة أســئلة أساســية 

متسلســة تباعــا و بالترتيــب:

1. ما هو الوضع احلالي األن ؟

2. الغايــة )إلــى مــاذا نصبــو / مــاذا نريــد نصــل ونحقق(؟ويفضــل إيجــاد مــا ال يقــل عــن 

خمســة أســباب جذريــة.

3. كيف ميكن حتقيق الغاية ؟

4. وهل حققنا الغاية ؟ 

ــة االســئلة  ــة شــاملة و  كفــؤة يجــب اجاب ــاء خطــة اســتراتيجية تنموي  ومــن أجــل بن

ــي  ــا ، و ه ــن اخلطــوات املتسلســلة تراتبي ــرة خطــوات م ــر عش ــك عب ــاله و ذل األربعــه أع

ــي : ــب كتال بالترتي

6- تقييم البدائل 1- التحضير و التجهيز لوضع اخلطة .

7- خطة العمل2- الشركاء و أصحاب املصلحة  

8- تطوير االستراتيجية ؟ 3- حتليل الوضع 

9- تقييم املشروع4- وضع الرؤية

10- الضبط و التطوير 5- القضايا )املشكلة( و االهداف

تاليــا ادنــاه جــدول يربــط مراحــل اعــداد اخلطــة االســتراتيجية بالتسلســل والترتيــب  مــع 

ــك مــع املهــام )النشــاطات( الواجــب تنفيذهــا  اخلطــوات العشــر الســابق ذكرهــا ،وكذل

بالترتيــب واخملرجــات مــن كل نشــاط .

وحدات التخطيط مع األنشطة املرتبطة بها

أدوات للمشاركةمهام االعضاء/العضواتاخلطواتاملرحلة

ما هو 

الوضع 

احلالي 

األن ؟

1. التحضير 

والتجهيز لوضع 

اخلطة .

1. 1 نشكل فريقاً للتخطيط

1. 2 ننظم الوضع ، نحصل 

على اإللتزام، نبني الثقة.

اجتماع تخطيط املشروع

1. 3 نصمم عملية 

التخطيط 

اجتماع خطة التنفيذ

2. الشركاء و أصحاب 

املصلحة  

حتليل األطراف ذات العالقة

2. 1 نحدد ونقيم األطراف 

ذات العالقة

#1 حتديد األطراف ذات العالقة

#2 جدول حتليل األطراف ذات العالقة.
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2. 2 نشكل مجموعة 

األطراف ذات العالقة.

2. 3 ننظم مجموعة األطراف 

ذات العالقة في التخطيط 

التنموي اإلستراتيجي 

للمحافظة.

#3 مرجعية األطراف ذات العالقة

        التخطيط باملشاركة

2. 4 نصمم ونتفق على 

أنشطة التخطيط 

باملشاركة

3. 1 جنري حتليالً للوضع في 3. حتليل الوضع

احملافظة.

اجتماع األطراف ذات العالقة ملراجعة 

البيانات.

#4 جمع البيانات لتحليل الوضع

#5 تقييم املنطقة احمللية

#6عينة ملسح مجتمعي

# 7 إرشادات العمل امليداني للتقييم 

السريع باملشاركة

3. 2 نعد مسودة التقرير 

التشخيصي.

# 8 قائمة محتويات التقرير 

التشخيصي.

قضايا وأهداف

3.3 نحلل نقاط القوة 

والضعف والفرص 

والتهديدات.

# 9 حتليل نقاط القوة والضعف 

والفرص والبدائل والتهديدات.

# 10 وضع رؤية

# 11  العمل مع القضايا واألهداف

# 12  جدول األهداف للميسرين

# 13 وضع أولويات األهداف

الغاية )إلى 

ماذا نصبو 

/ ماذا 

نريد نصل 

ونحقق(؟

4. 1 نضع الرؤية.4.وضع الرؤية

5.القضايا) املشكلة 

العامة( واألهداف

5. 1 جنري عصفاً ذهنياً ونحدد 

القضايا الرئيسية.

5. 2 نحول القضايا إلى 

أهداف.

5. 3 ننظم األهداف

5. 4 نضع مقاييس أداء 

األهداف

5. 5 نضع أولويات األهداف

كيف ميكن 

حتقيق 

الغاية ؟

تقييم البدائل

# 14 إيجاد البدائل6. 1 نحدد البدائل التنموية

# 15 تنظيم البدائل 

# 16 تقييم االبدائل – التحليل 

التقني

# 17 تقييم البدائل – حتديد األوزان

# 18 تقييم البدائل – حتليل القيمة 

النهائية

  وضع خطط العمل7. وضع خطة العمل

# 19 إطار وضع خطط العمل7. 1 نضع خطط العمل 

8.تطوير 

االستراتيجية

#20 حتليل القوى املؤثرة8. 1 نضع خطة التنفيذ

ورشة عمل رقم 6: املراقبة

# 21 إطار املراقبة8. 2 ننشىء إطار املراقبة

8. 3 نحدد ونقتني موارد 

التنفيذ ) إذا كان ضرورياً (

# 22 كتابة مقترحات املشاريع

8. 4 ننشىء مسودة 

استراتيجية

# 23 توثيق االستراتيجية

            مراجعة 

االستراتيجية

8. 6 اخلطة النهائية 

لالستراتيجية التنموية 

للمحافظة/البلدية
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وهل 

حققنا 

الغاية ؟

اجتماع األطراف ذات العالقة ملراجعة 9. 1 نوثق عملية التخطيط9.تقييم املشروع

املشروع.

# 24 خطوات عملية في التقييم.
9. 2 ننفذ تقييم املشروع

10. 1التوصيات، ودراسة 10.التطوير  

احلالة، وأفضل املمارسات

املهمة الثانية: اعداد املوازنة.

ــة خــالل  ــة الترجمــة العمليــة للخطــط العامــة التــي ســتنتهجها البلدي ــر املوازن تعتب
ــة مبــا تتضمنــه مــن توقعــات لــكل مــن النفقــات  ــر املوازن ســنة معينــة  ويعتبــر حتضي
ــح  ــار واض ــع اط ــب أوال وض ــك يج ــة، لذل ــن اإلدارة املالي ــية حلس ــزة اساس ــواردات ركي وال

ــب: ــك يج ــق ذل ــة، و لتحقي ــل املوازن وكام

مناقشة املوازنة

مــن اهــم جلســات اجمللــس التــي يناقشــه اجمللــس البلــدي واحمللــي هــي جلســات 
ــس  ــا للرئي ــس مبوجبه ــوكل اجملل ــة ي ــنوية للبلدي ــل س ــة عم ــر خط ــا تعتب ــة ألنه املوازن
ــن  ــد م ــك ال ب ــه لذل ــواردة في ــاريع ال ــج واملش ــود والبرام ــذ البن ــذي بتنفي واجلهازالتنفي

ــة. ــة البلدي ــة موازن ــد مناقش ــار عن ــني االعتب ــا بع ــور ألخذه ــض االم ــح بع توضي

مفهوم املوازنه :

تعــرف املوازنــة بأنهــا خطــة البلديــة لســنة ماليــة مقبلــة لتحقيــق األهــداف الوطنيــة 
ــا  ــي حتصله ــة الت ــغ املالي ــن املبال ــدى وتتضم ــط امل ــي متوس ــار مال ــن إط ــودة ضم املنش

ــرادات (  ــة ) اإلي البلدي

واملبالــغ التــي تنفقهــا ) النفقــات (. ففــي حــال جتــاوز اإليــرادات للنفقــات ينتــج مــا يطلــق 
عليــه )) وفــر املوازنــة (( وفــي حــال جتــاوز النفقــات لإيــرادات ينتــج مــا يطلــق عليــه ))عجــز 
ــدم  ــي تخ ــطتها الت ــا وأنش ــذ برامجه ــراض لتنفي ــة لالقت ــع البلدي ــذا يدف ــة (( وه املوازن

املواطــن.

مفاهيم اخرى

ــة  ــات املتوقع ــة للنفق ــة التفصيلي ــة البلدي ــدى: خط ــط امل ــاق متوس ــار اإلنف إط
ــط. ــدى املتوس ــالل امل خ

ــروع  ــداد مش ــنوياً إلع ــة س ــؤون البلدي ــر الش ــدره وزي ــالغ يص ــو ب ــة: ه ــاغ املوازن  ب
ــة  ــنة مالي ــة لس ــكيالت للبلدي ــدول التش ــروع ج ــة ومش ــة للبلدي ــة العام ــون املوازن قان
معينــة متضمنــاً اإلجــراءات التــي ســتتبعها البلديــة فــي إعــداد املوازنــة لســنة املوازنــة 
والتوقعــات الرئيســية والفرضيــات واإلجــراءات املاليــة التــي مت االســتناد إليهــا فــي إعــداد 
تقديــرات املوازنــة وكذلــك متضمنــاً ســقف اإلنفــاق احملــدد والتعليمــات الواجــب التقيــد 

بهــا مــن قبــل البلديــة عنــد إعــداد مشــروع موازنتهــا.

 ملحــق املوازنــة: هــو منــوذج جديــد ملحــق باملوازنــة يتــم إصــداره خــالل الســنة املاليــة 
فــي حــال اقتضــت املصلحــة العامــة صــرف نفقــات إضافيــة ليســت لهــا مخصصــات 
ــة مــن  ــة الســنوية وهــو مشــروط بوجــود مبلــغ مالــي حصلــت عليــه البلدي فــي املوازن
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ــة  ــة املصدق ــي املوازن ــابقاً ف ــور س ــر مذك ــراد غي ــراض أو أي إي ــاعدات أو االقت ــالل املس خ
ويصــدر امللحــق بقــرار مجلــس بلــدي ومصادقــة الوزيــر.

ــرادات  ــرد لصنــدوق البلديــة ســواء مــن القــروض أو املســاعدات واإلي وهــي املبالــغ التــي ت
ــوزع حســب  ــرادات الســنوي ويعمــل بهــا ملحــق وت ــد عــن املقــدر مــن بنــد اإلي التــي تزي
ــز  ــك العج ــديد ذل ــة تس ــة فاألولوي ــي املوازن ــزاً ف ــك عج ــة وإذا كان هنال ــى احلاج مقتض
ويعتبــر امللحــق بعــد تصديقــه مــن الــوزارة جــزءاً ال يتجــزأ مــن مشــروع املوازنــة الســنوية 

املصدقــة.

ــح وأي أمــوال  ــاح واملن ــد واألرب ــب والرســوم والفوائ ــع الضرائ ــرادات العامــة : جمي  اإلي
أخــرى تــرد للبلديــة.

ــود  ــة بن ــل كاف ــة لتموي ــود املوازن ــي بن ــة ف ــغ اخملصص ــي املبال ــة: ه ــات العام  النفق
ــنوية. ــة الس ــة البلدي ــب موازن ــمالية حس ــة والرأس ــات اجلاري النفق

املوازنة املستجيبة للنوع االجتماعي :

أن املفهوم الشامل و العلمي للموازنات املستجيبة للنوع االجتماعي يعكس االتي :

1. اســتراتيجية تأخــذ منظــور النــوع االجتماعــي بعــني االعتبــار عنــد صياغــة السياســات 
ــن  ــا يضم ــة ومب ــات احلكومي ــل اجله ــن قب ــة م ــات املالي ــد اخملصص ــد رص ــة، وعن الوطني

فعاليــة اإلنفــاق املبنيــى علــى أســاس النــوع االجتماعــي.

2. نهــج يهــدف إلــى تعزيــز العدالــة و اإلنصــاف بــني الرجــال بهــدف تعظيــم اإلســتخدام 
األمثــل للمــوارد احلكوميــة و حتقيــق الكفــاءة و الفاعليــة فــي رصــد اخملصصــات و اإلنفــاق  

وفــق النــوع االجتماعــي.

3. أداة لتحقيــق العدالــة فــي املاليــة العامــة) النفقــات , االيــرادات ( تأخــذ بعــني االعتبــار 
احتياجــات النــوع االجتماعــي , و تلبيــة توقعــات افــراد اجملتمــع نســاءاً و رجــاال.

مراحل املوازنةدور املوازنةاملوازنة

املوازنة ليست مجرد احتساب
للنفقات والواردات

املوازنة تشكل خطة عمل حتدد:
- األنشطة التي ستنفق عليها االبلدية

خالل سنة مالية معينة
القطاعات االقتصادية التي ستمول -

هذا اإلنفاق
املستفيدون املباشرون من -

اخلدمات العامة

تلعب املوازنة األدوار الرئيسية
التالية:

- توزيع املوارد على القطاعات
بحسب األولويات

اعادة توزيع الدخل والثروة-
حتقيق استقرار اقتصادي (

نسب -
النمو، العجز،..)

مرحلة التحضير/ 
التخطيط

مرحلة االقرار
مرحلة التنفيذ

مرحلة املراقبة والتدقيق

• أنهــا صــك أو بيــان أو برنامــج عمــل البلديــة، تقــّدر فيــه نفقــات وإيــردات البلديــة عــن 
ســنة مقبلــة تبــدأ فــي األول كانــون ثانــي وتنتهــي فــي كانــون األول  مــن كل ســنة.

• يتم إقراره من قبل مجلس البلدية، تصدقه وزارة البلديات.

• برنامج العمل يعني خطة عمل البلدية املستقبلية واستثماراتها. 

تصنيف املوازنة

التصنيفات الثالثة األساسية:

التصنيف اإلداري: من هي اإلدارة التي تنفق؟ 

التصنيــف االقتصــادي: مــا هــي طبيعــة اإلنفــاق؟ يتعلــق األمــر بالرواتــب أو النفقــات 	 
التشــغيلية أو االســتثمارية؟

التصنيــف الوظيفــي: مــا هــي الغايــة مــن اإلنفــاق؟ أي هــدف مــن اهــداف السياســة 	 

العامــة ســيتحقق؟ص

املؤشرات االقتصادية تؤثر على إعداد املوازنة:

ــة  ــار للمؤشــرات االقتصادي ــاه و االخــذ باإلعتب ــة يجــب اإلنتب عنــد الشــروع العــداد املوازن
التاليــة : 

• املوازنة تتأثر باإلقتصاد  احمللي وتؤثر فيه. 
• فرضيات واقعية وجدية متعلقة باالقتصاد الكلي 

• زيادة غالء املعيشة.
• زيادة النفقات بأغلبيتها مبقدار التضخم .

• زيادة اإلنفاق االستثماري مبا يعادل  %10.

• املتغيرات الواجب حتديدها :

• نسبة النمو
• نسبة التضخم

• الناجت احمللي

كيف تعد موازنة البلدية؟

1- تقدير النفقات : 

عنــد إعــداد وحتضيــر املوازنــة أن تكــون تقديراتهــا مطابقــة للواقــع بقــدر اإلمــكان، حتــى 



2425

تتمكــن مــن تنفيــذ السياســة املاليــة دون حــدوث أي اضطرابــات متعلقــة بزيــادة النفقــات 
ونقــص اإليــرادات عمــا هــو متوقــع و يتــم إعــادة تقديــر النفقــات فــي امليزانيــة بعــدة طــرق 

بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر , و هــي كتالــي :

1. النفقات اجلارية:

الصيانة	 اللوازم	 اإليجارات	 

احملروقات	 النظافة	 اخلدمات	 

الرواتب واألجور والعالوات	 

 وهــذه النفقــات توضــع بدقــة متناهيــة وتكــون مبالغهــا اقــرب إلــي الواقــع بنســبة )96 
-%98( . حيــث أن بنــد الرواتــب واألجــور والعــالوات يعبــئ بعــد إعــداد جــدول التشــكيالت 
ــة  ــزز للموازن ــر مع ــني ويعتب ــنوية للموظف ــالوات الس ــب والع ــة الروات ــه قيم ــذي يبين وال
مــع الكشــوفات التــي تنظــم بأســماء العمــال )املياومــة( وأجورهــم اليوميــة والشــهرية 
والســنوية وهــذا البنــد ال يعتمــد علــى تقديــر أخــر ســنتني ســابقتني ألنــه بنــد مبالغــه 
متغيــرة كل ســنة وحســب واقــع احلــال. أي تزيــد مخصصاتــه وال تنقــص حســب الشــواغر 

والتعيينــات التــي تتــم للســنة التــي تســبق ســنة املوازنــة.

ــة  ــزة والنظاف ــوازم واألجه ــات والل ــد اخلدم ــات بن ــد مخصص ــص رص ــا يخ ــا فيم   أم
والصيانــة واإليجــارات فأنــه يتــم رصــد مخصصاتهــا حســب مقتضــى احلــال. أي حســب 
حاجــة البلديــة ومــا يطــرأ مــن ظــروف ومســتجدات علــى البلديــة وحاجاتهــا مــن األثــاث 
واألجهــزة وصيانــة املبانــي واإليجــارات  حيــث يتــم اخــذ توصيــات اللجنــة التــي تشــكل 
قبــل إعــداد املوازنــة واملؤلفــة مــن مــدراء األقســام واملناطــق واملهندســني لدراســة حاجــات 
البلديــة املســتقبلية ممــا ذكــر بأعــاله لرصــد اخملصصــات الالزمــة لــه يتــم الشــراء حســب 

األصــول واألنظمــة النافــذه.

2. النفقات االجتماعية: 

الضيافة	 الدورات	 اإلعانات والهبات	 

املتفرقة / الطارئة	 األعياد واالحتفاالت	 

املساهمات في مجلس اخلدمات ومكب النفايات	 

ــات  ــا توصي ــى فيه ــة وتراع ــة الفعلي ــب احلاج ــا حس ــد مخصصاته ــات ترص ــذه النفق ه
ــة. ــداد املوازن ــل إع ــكلة قب ــة املش اللجن

3. نفقات الرأسمالية:

أ-التمويل:

فوائد البنوك التجارية	 فوائد احلساب املكشوف	 

فوائد أخرى	 فوائد القروض	 

ب- نفقات رأسمالية إدارية:

األجهزة واملعدات	 األثاث	 

شراء السيارات	 

ج- نفقات الرأسمالية خدمية:

جدران إستنادية	 خلطات إسفلتية	 فتح وتعبيد شوارع	 

إنشاء املباني	 أنشاء أرصفة واطاريف	 عمل مظالت	 

االستمالكات	 احلدائق واملنتزهات	 إنشاء املقابر وتسويرها	 

املالعب	 

د- نفقات رأسمالية استثمارية ومالية:

استمالكات لغايات إنشاء مشاريع استثمارية	 

استثمارات في الشركات	 املساهمة في رأس مال بنك التنمية	 

 ويراعــى عنــد رصــد مخصصــات النفقــات الرأســمالية لألخــذ بعــن االعتبــار املشــاريع 
ــات  ــا مخصص ــد له ــة وترص ــروع املوازن ــداد مش ــد إع ــذ عن ــد التنفي ــت قي ــي ال زال الت
ويعتبــر إلتــزام ســابق ويضــاف مــع اخملصصــات اجلديــدة املرصــودة لنفــس البنــد والغايــة 
ليتــم الصــرف منــه حســب األصــول وحتــى ال يكــون هنالــك جتــاوز للمخصصــات خــال 
الســنة املاليــة أو أن تضطــر البلديــة لعمــل نقــل مخصصــات لتغطيــة النقــص فــي 

اخملصــص الــذي حــدث نتيجــة ذلــك.
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ــي  ــات ف ــد اخملصص ــم رص ــروض: ويت ــن الق ــة م ــاريع املمول ــات املش و-  نفق
موازنــة البلديــة لســداد أقســاط القــروض املترتبــة علــى البلديــة بســبب 
ــك  ــد تل ــة وترص ــتثمارية للبلدي ــة واس ــاريع خدمي ــذ مش ــراض لتنفي اإلقت

ــل. ــة التموي اخملصصــات علــى موازن

• ما من قاعدة ثابتة في تقدير النفقات.

• النفقــات الثابتــة ســهلة ومعروفــة ويكفــي علــى ســبيل املثــال معرفــة عــدد 
املســتخدمني ورواتبهــم وزياداتهــم ملعرفــة نفقاتهــم خــالل الســنة املقبلــة.

• النفقــات املتقلبــة تقــدر وفقــا ملعطيــات الســنة الســابقة ولتحليــل ودراســات اخلبــراء 
واملهندســني وغيرهــا.

• ال تستطيع البلدية جتاوز أرقام االعتمادات املرصدة.

• مــن املهــم جــد اً تقديــر املوازنــة بأكبــر قــدر مــن اإلنطبــاق علــى الواقــع ألن كل ســوء  
فــي التقديــر ســينعكس ســلبأ عنــد التنفيــذ:

− اذا كانــت النفقــات مقــدرة باقــل ممــا هــي فــي الواقــع تكــون النتيجــة عجــز اً فعليــا 
وًحاجــة إلى اإلســتقراض.

− اذا كانــت الــواردات مقــدرة بأكثــر ممــا هــي فــي الواقــع تكــون النتيجــة عجــز اً فعليــا  
وحاجــة إلى اإلســتقراض.

− اذا كانــت النفقــات مقــدرة بأكثــر ممــا هــي فــي الواقــع تكــون النتيجــة حرمانــاً مــن 
نفقــات أخــرى كان مــن املمكــن تنفيذهــا.

− اذا كانــت الــواردات مقــدرة باقــل ممــا هــي فــي الواقــع تكــون النتيجــة حرمانــاً مــن 
تأمــني نفقــات معينــة.

2- تقدير االيرادات

تقدر االيرادات وفقا ملا يلي:

ــداد  ــنة إع ــابقة لس ــرة الس ــنة األخي ــي الس ــة ف ــة العادي ــرادات الذاتي ــالت االي • حتصي
ــة. املوازن

• حتصيالت الواردات الذاتية العادية في األشهر املنقضية من سنة إعداد املوازنة.

• التطورات واألوضاع اجلديدة املرتقبة في سنة املوازنة. 

• السياســة املاليــة واملــوارد اإلضافيــة املنــوي حتقيقهــا جــراء املشــاريع اجلديدة أو التوســع 
فــي املشــاريع قيــد التنفيذ.

ولذلــك مــن املهــم أن تناقــش موازنــة البلديــة بتــروي ومتهــل بحيــث يتــم الرجــوع لبعــض 
ــة و  ــن املقارن ــد م ــة ال ب ــة املالي ــوارد البلدي ــى م ــالع عل ــد اإلط ــني وعن ــراء و االخصائي اخلب
معرفــة االيــرادات فــي املوازنــات بالســنوات الســابقة فمعظــم االيــرادات يجــب أن يحصــل 

عليهــا زيــادة وإال فأننــا نعتبــر أن هنــاك خلــل فــي عمــل إداراة البلديــة يجــب مراجعتــه.

ــة زيادتهــا  ــرادات و كيفي ــام اإلي ــة أن نتســاءل عــن أرق ــد مناقشــة املوازن و مــن املهــم عن
ــة. ــد مــن معرفــة أوجــه اإلنفــاق فــي املوازن كذلــك ال ب

لذلــك البــد مــن التعــرف علــى مصــادر البلديــات املاليــة بالتفصيــل ليمكــن مراجعتهــا 
ــي  ــوع ف ــرص والتن ــذة الف ــن ه ــة م ــتفادة كادر البلدي ــدى إس ــة وم ــة املوازن ــد دراس عن
اإليــرادات ومراجعــة حتســن اإليــرادات مــن خــالل عمــل مقارنــة للموازنــة لثــالث ســنوات 
ــى  ــس عل ــا ينعك ــرادات مم ــن االي ــراد م ــادة كل اي ــرص زي ــة ف ــل ودراس ــى االق ــابقة عل س

ــني ــة للموظف ــة املقدم اخلدم

االيرادات املالية للبلديات:

2- ضريبة االبنيه واملسقفات1- عوائد احملروقات

4- رسوم رخص املهن واحملالت التجاريه3- رسوم االعالنات

6- مخالفات السير5- رسوم رخص األنشاءات

8- رسوم اخلضار والفواكه7- رسوم ترخيص املركبات 40%

10-عوائد االرصفه9- عوائد التنظيم

11-عوائد الطرق )فرشيات ،خلطة 
اسفلتية(

12- رسوم العطاءات

14- االكشاك والبسطات13-املشاريع اإلستثماريه

16- االيجارات للمناطق احلرفيه15- رسوم النفايات

17- إيجارات األسواق التابعة للبلدية مثل 
أسواق اخلضار واجلملة

18- التبرعات والهبات

20- املشاريع والبرامج من اجلهات الدوليه 19- املساعدات احلكوميه
املانحه

22- عوائد التحسني21- مخالفات االبنيه
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24- بيع الفضالت23- عوائد اجلدران االستنادية

26- عوائد حسب املاده 67 بقانون التنظيم25- رسوم املقابر

28- ايرادات املالعب الرياضيه27- رخص ابراج االتصاالت

30- رسوم املزاد العلني29- مخالفات الصحه العامة

32- رسوم تصديق عقود االيجار31- رسوم مواقف السيارات

33- فوائد وارباح البنوك خصوصا بنك 
تنمية املدن والقرى

34- بيع اموال البلدية املنقولة وغير 
املنقولة

35- عائدات التقاعد للموظفني الغير 
تابعني للضمان

36- ايجارات مواقف الشاحنات والسيارات

37- قروض بنك تنمية املدن والقرى

ماحظات عامة فيما يتعلق باملوازنة  :

ــدي عليهــا ،  ــس البل ــة أعضــاء اجملل ــة مبوافقــة أغلبي ــة الســنوية للبلدي ــم إقراراملوازن يت
بعــد أن يتــم اعدادهــا مــن قبــل اخملتصــني ورفعهــا إلــى اجمللــس البلــدي قبــل نهايــة  شــهر 

ايلــول  الــذي ســبق الســنة املاليــة للموازنــة .

ــة ويتــم  • يجــب إشــراك االعضــاء فــي مراحــل مبكــرة مــن حتضيــر املوازن

مناقشــة والتأكــد ممــا يلــي :

1. ربط املوازنة السنوية مع خطط وبرامج البلدية 
2. إدراج مؤشرات لقياس األداء ميكن  األعضاء من متابعة تنفيذها 

3. شمولها لكافة أنشطة البلدية 
4. اإلتفاق على سقف للمديونية 

5. مرونة املوازنة ملواجهة التغيرات الطارئة في النفقات وااليرادات 
6. مدى إشراك اجملتمع احمللي في مرحلة حتضير املوازنة
7. تتضمن موازنة تأشيربة للسنتني املاليتني التاليتني

8. يرفق جدول تشكيالت املوظفني مع املوازنة والذي يضعه اجمللس البلدي
9. ترفع للوزير ملصادقتها قبل شهر على األقل من بداية السنة املالية للموازنة

ــن  ــادق م ــاء. ويص ــن االعض ــراراه م ــم إق ــة ويت ــق موازن ــع ملح ــس وض ــق للمجل 10. يح
ــه  ــل ب ــل العم ــر قب الوزي

امليزانية العمومية : 

ــا  ــول عليه ــى مت احلص ــرادات الت ــم االي ــابقة تض ــة س ــنة مالي ــد لس ــة تع ــي قائم ه
وااليــرادات املســتحقة التــى كان واجبــا احلصــول عليهــا وأيضــا املصروفــات التــى مت صرفها 
واملصروفــات املســتحقة التــى كان واجبــا صرفهــا , بعــد أن يتــم اعدادهــا ترفــع إلــى اجمللس 

البلــدي قبــل نهايــة شــهر اذار للســنة املاليــة املنتهيــة ليتــم مناقشــتها واقرارهــا

امليزانية العمومية واحلساب اخلتامي والتقرير املالي السنوي

ــدي للســنة  ــة ألداء اجمللــس البل ــة األهمي ــة إنعــكاس فــي غاي ــم املالي ــل هــذه القوائ  متث
ــة املتاحــه. وتتلخــص املهــام فــي مــا  ــل للمــوارد املالي ــة ومــدى االســتخدام االمث املاضي

يلــي : 

1. اإلطــالع علــى تقاريــر التدقيق الداخلــي الدوريــة  للحســابات وتفعيل دوره واســتقالليته 
ملعاجلــة االختــالالت مبكــرا وميكــن للمجلس اإلســتعأنه مبدقــق حســابات خارجي.

2. ميكن تشكيل جلنة مالية من االعضاء للمساءلة املالية .

3. العضاء اجمللس أن يقرروا معدل دورية التقارير املالية شهريا أو ربع سنوي ....الخ.

4. االطالع على معدالت األنحراف بني االرقام الفعلية والتقديرية ومبررات ذلك.

5. ترفع للوزير ملصادقتها قبل شهر  على االقل من بداية السنة املالية التالية.
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رئيس البلدية01

مدراء الدوائر 

مديرية املالية 

اجمللس البلدي 

رسم توضيحي آلية اعداد املوازنة في البلدية

توجيه كتـــاب الى جميع مديريات 
النفقـــات وفقا  البلديـــة لتقدير 

لالعتبارات املتفق عليها

رئيس البلدية
إلى       وإرســـاله  املشـــروع  دراسة 
املرفقات قبل  مـــع  البلدي  اجمللس 

نهاية شهر متوز               

دراسة مشروع  املوازنة  وإقراره قبل 
مصادقة وزير الشؤون البلدية على نهاية شهر ايلول

موازنة البلدية 

1- دراسة و حتليل االرقام و مناقشة 
مشروع املوازنة مع مدراء املديريات 

2- دمج املوزانات الفرعية للمجالس 
احمللية في مشروع املوازنة 

تقدير النفقات و االيرادات

الوزير 

املهمة الثالثة : التنمية احمللية.

التنميــة احملليــة هــي منــط ديناميكــي مــن التفكيــر ونهــج العمــل لإســتفادة مــن مــوارد 

البيئــة البشــرية واملاديــة املتوافــرة فــي مجتمــع مــا، بغيــة زيــادة هــذه املــوارد كمــا ونوعــا 

وإســتخدامها علــى نحــو يعــود بالنفــع علــى جميــع فئــات وأفــراد اجملتمــع، مــع اإللتــزام 

بضمــان إســتدامة هــذه املــوارد .

تطويــر العنصــر البشــري ماديــا وثقافيــا هــو شــرط أساســي لــكل تنميــة حقيقيــة مــن 

خــالل خلــق حالــة مــن الوعــي املســتمر لــدى اجملتمعــات احملليــة حــول واقــع إمكاناتهــا 

وقدراتهــا الذاتيــة ونقــاط القــوة ونقــاط الضعــف اخلاصــة بها، كــي تصبح هــذه اجملتمعات 

أكثــر قــدرة علــى حتديــد احتياجاتهــا وعلــى وضــع خطــط العمــل املالئمــة لزيــادة قدراتهــا 

اإلنتاجيــة وحتســني مســتواها املعيشــي وشــروط حياتهــا بصفــة عامــة .

ــة  ــي عملي ــا، ه ــا أو ظرفي ــا أني ــت حدث ــتمرّة وليس ــة مس ــي عملي ــي ه ــة بالتال التنمي

ــي  ــرة ف ــة كبي ــاركة بأهمي ــدأ املش ــع مب ــة يضطل ــاملة وكامل ــد ش ــة االم ــة، طويل واعي

عمليــة التنميــة، اذ هــو املرجــع االســاس فــي حتديــد اإلحتياجــات احلقيقيــة للمواطنــني، 

ــة  ــاون والثق ــة التع ــاء عالق ــني وبن ــدى املواطن ــي ل ــاء الفعل ــات اإلنتم ــز مقّوم ــي تعزي وف

ــة. ــلطة احمللي ــني الس ــم وب بينه

أن التخطيــط مــن أســفل إلــى األعلــى يســاعد فــي حتديــد أهــداف التنميــة التــي تعكــس 

خصوصيــة احملافظــة و امليــزة النســبية لــكل محافظــة ، ودائمــاً هنــاك فــرق كبيــر بــني 

أهــداف التنميــة التــي تضعهــا اجملالــس والهيئــات احملليــة، وأهــداف التنميــة  التــي توضــع 

بشــكل مركــزي ، وأن كانــت األولــى يجــب أن تكــون مكملــة ومنســجمة مــع الثانيــة وغير 

متناقضــة معهــا.

ــة فــي مجــال التخطيــط  ــي احملافظــات  بفاعلي ــة ف ــة واإلدارة احمللي ــق  الالمركزي أن تطبي

والتنميــة احملليــة، يعمــل علــى تطويــع برامــج التنميــة بســهولة إزاء احتياجــات املواطنــني 

ــذ  ــداد وتنفي ــة إع ــي عملي ــني ف ــاركة املواطن ــمح مبش ــا تس ــراً ألنه ــم، نظ ومتطلباته

اخلطــط التنمويــة ملناطقهــم، كمــا أنهــا توفــر دعمــاً ضروريــاً حلشــد الطاقــات وتعبئــة 

املــوارد، وهــذا يهيــئ فــرص النجــاح خلطــط التنميــة احملليــة فــي حتقيــق أهدافهــا بشــكل 

ــل  ــات داخ ــع احملافظ ــي جمي ــني  ف ــع املواطن ــة جلمي ــاة مالئم ــر حي ــن توفي ــوازن يضم مت
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الدولــة، ويســهم هــذا النجــاح فــي حتقيــق التوزيــع العــادل ملكاســب التنميــة  وتقليــل 

الفــوارق االقتصاديــة واالجتماعيــة ، وهــذا يعتمــد بالدرجــة األولــى علــى توزيــع ســلطة 

ــات،  ــي احملافظ ــة ف ــة و االدارات احمللي ــي العاصم ــرار ف ــع الق ــز صن ــني مراك ــرار ب ــع الق صن

وذلــك علــى اعتبــار أن توزيــع االســتثمارات واملــوارد ورصدهــا فــي مجتمــع مــا لــه عالقــة 

وثيقــة بتوزيــع ســلطة صنــع القــرار فيــه.

شروط جناح التنمية :

مــن أجــل جنــاح عمليــة التنميــة و حتقيــق االهــداف املنشــودة يجــب العمــل علــى توفيــر 
الظــروف و الشــروط االساســية مــن أجــل تدعيــم و إيجــاد بيئــة حاضنــة للتنميــة و منهــا 

الشــروط التاليــة :

1. مقاربــة التنميــة احملليــة بصفتهــا مســارا ديناميكيــا متواصال،وليــس مشــروعا ينتهــي  
عنــد حــّد زمنــي معــنّي.

2. ضرورة إنطالق خطة العمل من الواقع احمللي والقدرات الذاتية احمللية املتاحة.

3. توّفر الشعور باألنتماء للمجتمع احمللي.

4. وجوب املشاركة الفّعالة من قبل جميع الفئات.

5. أهمية إنشاء مساحات للحوارلوضع التصور التنموي املستقبلي.

6. وجود إطار مؤسسي فّعال وقادر على تنفيذ املشاريع واألنشطة.

معاييراختيار املشاريع التنموية :

أن توفــر التمويــل املالــي هــو احــد التحديــات التــي تواجــه اجملالــس املنتخبــة ,و عنــد توفــر 
ــى  ــاه إل ــب اإلنتب ــة ,يج ــاريع التنموي ــل للمش ــرص التموي ــة أو ف ــيولة النقدي ــر الس توف
الشــروط و املعاييــر اخلاصــة فــي املفاضلــة بــني املشــاريع و أليــة اختيــار املشــاريع التنموية  
ــار  ــى للمفاضلــة و و إختي ــر التــي يجــب توفــره باحلــد االدن ــاه ســرد للشــروط و املعايي أدن

املشــروع التنمــوي :

• أن ينبع املشروع من دراسة إحتياجات اجملتمع احمللي .

• أن يشارك اجملتمع احمللي في دراسة وتقييم هذه اإلحتياجات .

• أن يسهم اجملتمع احمللي في حتّمل مسؤوليته عن تنفيذ املشروع .

• أن يستوفي املشروع شروط اإلستدامة .

• أن تّتم اإلستفادة من كافة املوارد املتاحة داخل اجملتمع احمللي .

ــى  ــل عل ــي املقاب ــل ف ــا، وأن يعم ــوارد أو هدره ــتنفاد امل ــي إس ــع احملل ــب اجملتم • أن يتجنّ
ــا. زيادته

دور اإلدارة احمللية  في التنمية احمللية يرتكز على الرؤية والتخطيط 
اإلدارة احملليــة  هــو اإلطــار املؤسســاتي الــذي ينظــم هــذه التطلعــات 

نحــو التنميــة والتطويــر احمللــي

منهجية التخطيط التنموي)إعداد اخلطة التنموية( :                                           

ــب  ــة واالدارات،يج ــس كاف ــة  للمجال ــة وناجح ــة محكم ــة تنموي ــداد خط ــل إع ــن أج م
ــي : ــي كتال ــليمة، و ه ــة و س ــة واضح ــالل منهجي ــن خ ــل م العم

1- حتديــد القضيــة العامــة) موضــوع التطويــر و العمــل ( : املقصــود هنــا هودراســة واقــع 
ــتخدام أدوات  ــي و باس ــي و منهج ــكل علم ــة بش ــا العام ــى القضاي ــرف عل ــال و التع احل

البحــث العلمــي )بحــوث كميــة أو نوعيــة (.

ــة العامــة مــن كافــة جوانبهــا و معرفــة األســباب  ــات: دراســة القضي ــل املعطي 2- حتلي
ــج املترتبــة عليهــا  ــة و النتائ اجلذري

3-  الرؤية: وضع االهداف و حتديد احملاور ذات األولوية

4-وضع االستراتيجية ) مت شرح التخطيط االستراتيجي بالتفصيل اعاله (

ــم  ــن أه ــة م ــوارد املالي ــر امل ــالزم : توفي ــل ال ــر التموي ــة و توفي ــى املوافق ــول عل 5- احلص
اخلطــوات مــن أجــل متويــل تنفيــذ اخلطــط التنمويــة و هــي خطــوة تعتمــد علــى مقــدار 
إجنــاز اخلطــوات الســابقة بإحترافيــة حيــث كل مــا كان تنفيــذ اخلطــوات الســابقة بشــكل 

صحيــح و مقنــع للمانحــني كل مــا زاد فــرص متويــل اخلطــط التنمويــة .
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ادناه رسم توضيحي مع الشرح لوضع خطة تنموية 

1 القضية العامة

2 حتليل املعطيات 

حتديد مواطن القوة 
والضعف والفرص

(SWOT واخملاطر
(analysis

عمل ميداني 
(استمارة كمية او 

بحث نوعي عبر 
مقابالت وجلسات 
مركزة وورش عمل)

جمع املعلومات 
وتنسيقها

شمول التشخيص 
كافة ملوضوعات: 

السكن، القتصاد، 
االجتماع، البيئة، 

البنى التحتية، ملوارد 
البشرية

3 الرؤية 

4 وضع االستراتيجية 

اقتراح املشاريع 
بحسب كل قطاع

حتديد املشاريع 
لقصيرة االمد، 

واملتوسطة االمد، 
والطويلة االمد

لعمل على وضع 
لفات تقنية واضحة 

لك املشاريع 
املقترحة

وضع االهداف

حتديد القطاعات ذات 
االولوية محاور 

التنمية االساسية 

5 احلصول  على 
املوافقة و توفير 

التمويل الالزم 

 عرض املشاريع على 
جهات مموّلة محلية 
أو اقليمية او دولية، 

كي تتبني متويل واحد
او اكثر من هذه

املشاريع

مستلزمات تنفيذ املشاريع التنموية بنجاح :

• وجود رؤية وأهداف واضحة لدى كال من اجلهات املعنية و اجملتمع احمللي.
• توفر املوارد البشرية الكفؤة. 

• توفر املوارد املالية الالزمة .
• تفعيل ثقافة املشاركة بني كافة األطراف املعنية في اجملتمع احمللي .

• توّفر الشفافية واملساءلة واحملاسبة بشكل دوري. 
• توّفر الشراكة في التخطيط والتنفيذ والتقييم .
• عدم تضارب املصالح من أجل تفعيل احلوار البناء.

جناح اإلدارة احمللية  يتطلب توّفر:

خطة إعامية داخل اجملتمع احملليأ

اطر لتأمن دميومة إدارة التنمية احمللية )مديرية للتنمية احمللية(

املهمة الرابعة : تفعيل املشاركة اجملتمعية . 

العاقة مع املواطن واجملتمع احمللي ، الشراكة واحلقوق.

ــية  ــاة السياس ــي احلي ــني ف ــاركة املواطن ــى مش ــة إل ــاركة اجملتمعي ــوم املش ــير مفه يش
ــة، وهــي بذلــك  ــد األهــداف العامــة للدول ــة مبــا فــي ذلــك حتدي ــة واالجتماعي واالقتصادي
متثــل مســتوى متقدًمــا مــن الدميقراطيــة. واملشــاركة اجملتمعيــة فــي التخطيــط تشــير 
إلــى مشــاركة املواطنــني فــي اللجــان واجملالــس املســؤولة عــن إعــداد وتنفيــذ ومتابعــة 
ــة ومبســتوياتها اخملتلفــة، علــى أن تكــون مشــاركة املواطنــني مشــاركة  اخلطــط التنموي
ــي  ــة، والت ــاه القم ــدة باجت ــن القاع ــة  م ــرف بالتنمي ــا يع ــى م ــؤدي إل ــث ي ــة بحي فعلي
ــي  ــاركة ف ــة. واملش ــال التنمي ــي مج ــة ف ــادي للحكوم ــدور القي ــف ال ــى تخفي ــز عل ترك
مفهومهــا التنمــوي تعنــي مشــاركة ومســاهمة قطــاع عريــض مــن املواطنــني وخصوًصــا 
اجلماعــات األقــل حًظــا والفئــات املهمشــة وذوي االحتياجــات اخلاصــة فــي إختيــار وإعــداد 
وتنفيــذ ومتابعــة سياســات ومراجعــة مشــاريع التنميــة التــي ميكــن مــن خاللهــا حتقيــق 
أهــداف التنميــة وخصوًصــا مــا يتعلــق منهــا بتحســني مســتويات معيشــة املواطنــني أو 

ــتهدفة. ــات املس اجملموع

واملشــاركة اجملتمعيــة هــي إحــدى أدوات تفعيــل الدميقراطيــة فــي اجملتمــع وأداة للتغييــر، 
ميكــن مــن خاللهــا االســهام فــي بنــاء مجتمــع دميقراطــي وحــر وعــادل،  تــدار فيه الشــؤون 
ــانية  ــة األنس ــرام الكرام ــاس احت ــى  أس ــم عل ــن أجله ــاس وم ــالل الن ــن خ ــة م العام
ــم  ــاركة يت ــني. وباملش ــع املواطن ــني جمي ــاواة ب ــي واملس ــدل االجتماع ــة والع والدميقراطي
حتريــك همــم وطاقــات املواطنــني لإســهام فــي مواجهــة حتديــات التنميــة البشــرية. أمــا 
فــي ســياق العمــل فــي اإلدارة احملليــة فــأن عمليــة التشــاور واحلــوار مــع املواطنــني هــي 
ــى  ــث تقــوم عل ــادئ احلكــم الرشــيد بحي ــس مب ــة وتكري ــإدارة احلديث ــة ل ــة مكمل عملي
ــني  ــادل املعلومــات ب ــى تب ــة واجملتمــع وتعتمــد عل ــني اجملالــس فــي اإلدارة احمللي التواصــل ب
الطرفــني وتقــدمي مقترحــات و مســاهمات مــن املواطنــني بشــأن قضيــة مــا قبــل اتخــاذ 

قــرارات بشــأن تلــك القضيــة أو وضــع السياســات أو حتديــد اجتــاه ألخــذ القــرار.

ــس  ــني واجملال ــاس احمللي ــب الن ــن جان ــتركة م ــال مش ــو “أفع ــاركي ه ــط التش والتخطي
ــة  ــل املتاح ــل البدائ ــار أفض ــة واختي ــط التنمي ــة خط ــرض صياغ ــة بغ ــي اإلدارة احمللي ف
لتنفيذهــا”، لذلــك ينبغــي أن تكــون حــواراً وتفاوضــاًً وصنــع قــرار يتعلــم فيــه الطرفــأن. 
وينبغــي أن تســهل عمليــة التعلــم هــذه اختيــار أنســب لألولويــات اجملتمعيــة تتناســب 
والوقائــع احملليــة، وباملثــل ينبغــي أن متكــن هــذه العمليــة القــدرة احملليــة علــي فــرز وتعبئــة 
املــوارد احملليــة واخلارجيــة املطلوبــة الســتدامة العمــل، حيــث يهــدف التخطيط باملشــاركة 
ــم  ــى أن يت ــة الشــاملة واملســتدامة عل ــق التنمي ــي حتقي ــة عل ــة القــدرة احمللي ــي تقوي إل
تزويــد صانعــي القــرار باملعلومــات الضروريــة لتوفيــر بيئــات مؤسســية ممكنــة ومســاندة 
أكثــر كفايــة، حيــث يحــدد مســتوى النجــاح مــدى قــدرة اجملتمعــات احملليــة واهتمامهــا 
ــة  ــاً عملي ــدرة أساس ــاء الق ــتدامة، فبن ــة لالس ــر قابلي ــوارد أكث ــم إدارة م ــة نظ بتنمي
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تعلــم اجتماعــي” تهــدف إلــي خلــق القــدرة لــدي اإلنســان علــي حــل مشــكالته، وعلــي 
اكتشــاف طــرق أفضــل إلــي أهدافــه«. وتعنــي املشــاركة احملليــة أنخراطــاً  فــي التخطيــط 

فــي كل مراحلــه مبــا فــي ذلــك تقييــم احلاجــات احملليــة .

وفــي اإلدارة احملليــة  تعتبــر املشــاركة اجملتمعيــة ذات أهميــة قصــوى ألنهــا تعــزز إســتمرار 
ــج  ــط البرام ــه ورب ــع وفعاليات ــراد اجملتم ــة أف ــس وكاف ــة اجملال ــني كاف ــة ب ــة املنظم العالق
واخلدمــات بالقضايــا احلياتيــة واليوميــة للمجتمــع احمللــي. وفــي الوقــت ذاتــه تعكــس هــذه 
العمليــة رغبــة أفــراد اجملتمــع واســتعدادهم لإندمــاج واملســاهمة الفعالــة فــي حتســني 
اجملتمــع وتطويــره، باإلضافــة إلــى أن عمليــة املشــاركة قــد تأتــي مببــادرة مــن اجملالــس  أو 
متخــذي القــرار وقــد تأتــي أيضــا نتيجــة لنمــو الوعــي لــدى أفــراد اجملتمــع، لذلــك لكــي 
تكــون اخلطــة مكتملــة الشــروط وتلبــي تطلعــات اجملتمــع احمللــي كأن البــد مــن إشــراك 
هــذا اجملتمــع فــي عمليــة التخطيــط و التنفيــذ، وبنــاًء عليــه يبــدأ تنفيــذ اخلطــط بعقــد 
ــر  ــى تطوي ــني عل ــني واحلريص ــن املهتم ــد م ــا العدي ــي يحضره ــة والت ــاءات اجملتمعي اللق
وتقــدم مجتمعاتهــم . وبعــد ذلــك يتــم تشــكيل جلــان العمــل املتخصصــة لتشــخيص 
الواقــع فــي مختلــف القطاعــات واجملــاالت التنمويــة إلجنــاز التقريــر التشــخيصي للخطــة، 
حيــث تقــوم جلــان العمــل املتخصصــة فــي املرحلــة األولــى بعمليــة تشــخيص للوضــع 
ــات  ــع البيان ــة، وجتمي ــرات التنموي ــد املؤش ــالل حتدي ــن خ ــة م ــاالت اخملتلف ــم للمج القائ
واملعلومــات مــن املصــادر اخملتلفــة، وحتليــل نقــاط القــوة والضعــف والفــرص والتهديــدات، 
وحتديــد أهــم القضايــا التنمويــة ذات األولويــة واالحتياجــات األساســية لــكل مجــال خــالل 

الســنوات االربــع القادمــة. 

دوراجملالس في اإلدارة احمللية في تعزيز مشاركة اجملتمع احمللي

أن دور أعضــاء وعضــوات اجملالــس العمــل يقــع ضمــن إطــار يوثــق العاقــة باجملتمــع احمللي 
ممثــا باملؤسســات، اجلمعيــات، أفــراد مبختلــف شــرائحه وتركبيتــه العمريــة. وبالتالــي 
فــإن املشــاركة تضمــن مجموعــة مــن العناصــر ممثلــة باالجابــات علــى االســئلة التالية 

• هــل يجــب أن تأخــذ اجملالــس مــن ضمــن اإلدارة احملليــة رأي املواطنــني قبــل اتخــاذ القــرارات 
الهامــة، مــا هــي حســنات وســيئات إشــراك املواطنني؟

ــي أو  ــل احملل ــي العم ــن ف ــراك املواط ــبة إلش ــا مناس ــي جتده ــائل الت ــي الوس ــا ه • م
مبؤسســاته؟ 

• ما هي وسائل اإلتصال املمكن إستعمالها لإتصال باملواطنني؟ 

• كيف ميكن حث اجملالس للتعاون مع املواطنني واملؤسسات؟

أهم املتطلبات لتعزيز مشاركة اجملتمع :

 الوعي اجملتمعي حول القضايا املطروحة .. 1

 توفر عناصر التحفيز من داخل اجملتمع احمللي ووجود قيادات محلية ناشطة.. 2

 املرونة والتكّيف . 3

 لتماسك اجملتمعي ووجود ثقافة تشجع على احلوار والتعاون. 4

 وجود آليات تسهل احلوار والتوصل إلى أرضية مشتركة . 5

 توفر القدرات لدى املعنيني في احلوار وبناء األهداف املشتركة وخطط العمل.. 6

إيجابيات املشاركة اجملتمعية :

ادنــاه شــكل توضيحــي لبعــض مــن أهــم إيجابيــات املشــاركة اجملتمعيــة فوائدهــا املتأتيــة 

علــى اجملتمــع و بالتالــي حتســني فــرص التنميــة و جنــاح جتربــة اإلدارة احملليــة فــي االردن .

 تساهم في بناء القدرات

 تعزز انتماء املواطن

تزيد التماسك االجتماعي
 في اجملتمع

ترسخ الثقة املتبادلة بني
 املواطن و اجملالس

حتول التنمية من شأن عام
 الى شأن كل مواطن

تهيئ قيادات مجتمعية
جديدة

تنمي الدميوقراطية
و املساءلة

تساهم باتخاذ القرار
 بشكل جماعي

 تعزز انتماء املواطن التعبير عن حاجات املواطنني

تسمح للشباب و املرأة
والفئات املهمشة من

 املشاركة

ت  بيا يجا ا
ركة  املشا
جملتمعية ا
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معيقات املشاركة اجملتمعية :

ــباب  ــات ألس ــات و املعيق ــن التحدي ــر م ــه الكثي ــة تواج ــاركة اجملتمعي ــة املش أن عملي
مختلفــة ، و مت إيجــاز بعــض مــن األســباب احملتملــة حســب مــا هــو موضــح فــي الرســم 

ــاه . ادن

املشاركة اجملتمعية ،احلسنات و السيئات .

السيئاتحسنات

- الشفافية والوضوح.

- تأمني نفاذ القرار.

- اإلستفادة من خبرات وعمل 
املواطن.

- اإلطالع على احلاجات الفعلية.

- دميوقراطية العمل والتمثيل.

- تفعيل العمل.

- بطء العمل.

- اإلختالف غير اجملدي.

- املصالح الشخصية.

- عدم اإلملام بآليات العمل.

عوائق 
املشاركة 
اجملتمعية

تعديل ميزان 
القوى احمللي 
لصالح فئات 
على االخرى

ضعف الوعي 
بالعمل املشترك 

و اهميته 

ضعف الوعي 
بالعمل املشترك 

و اهميته 

عدم توفر اجلهد 
و الوقت 

الالزميني من 
املواطنني 

اخلالفات
 و النزاعات 

عدم التزام 
اجملالس بالعالقة 

مع املواطنني

 الوسائل االساسية إلشراك املواطن في العمل احمللي؟

1. إعالمــه بخطــة العمــل للمجالــس  )مجلــس محلــي ، مجلــس بلــدي ،مجلــس 
) تنفيذي،مجلــس محافظــة  

2. املشاورة و أخذ رأيه بكل قرار.

3. إطالعه على سير املشاريع. 

4. إطالعه على النتائج. 

5. تكليفه بعمل معني ضمن إطار املشروع املنوي تنفيذه. 

6. دعوته إلى حضور جلسات اجملالس.

وسائل مقترحة للتواصل مع  باملواطنن:

1. لوحات إعالنية 

2. إبالغهم عبر املؤسسات الدينية.

3. اجتماع دوري مع املواطنني.

4. عبر األنترنت و وسائل التواصل االجتماعي 

5. اإلذاعة والتلفزيون. 

6. النشرات الدورية .

7. حضور جلسات اجمللس.

8. إعتماد مكتب أو صندوق شكاوى ومراجعات. 

9. زيارات امليدانية و اإللتقاء مع  املواطنني و اإلطالع على آرائهم.

10. تشكيل جلان عمل تشاركية متخصصة للعمل مع اجملتمع احمللي .

11. بناء قاعدة معلومات خاصة باملنطقة تضم جميع اجلهات الفاعلة .

12. وضع خطة إتصال محكمة لكل نشاط من نشاطات اجملالس.
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األدوار الرئيسية ملشاركة املواطنني :

1- املبادرة :

ــق  ــات وحتق ــه اخلدم ــر ل ــها  أن توف ــة مجالس ــة بكاف ــن اإلدارة احمللي ــن م ــع املواط يتوق
التنميــة وحتمــي البيئــة ممــا يــؤدي إلــى حتســني نوعيــة حياتــه. وبالتالــي أحــد أدوار املواطــن 
فــي تعزيــز اإلدارة احملليــة هــو املبــادرة أي املســاهمة فــي طــرح األفــكار وتقــدمي االقتراحــات 

مــن أجــل املســاعدة فــي توفيــر كل مــا يلــزم خلدمــة املصلحــة العامــة.

2- الرقابة :

ــق  ــي تتعل ــرارات الت ــاذ الق ــى إتخ ــدرة عل ــات والق ــات واإلمكاني ــس الصالحي ــك اجملال متل
ــه  ــن وحق ــم ادوار املواط ــد اه ــك أن اح ــر، ولذل ــكل مباش ــراد بش ــي واالف ــف النواح مبختل
ــف  ــان توظي ــرارات وضم ــذه الق ــذ ه ــان تنفي ــى ضم ــعى إل ــي أن يس ــرعي والطبيع الش
كافــة املــوارد احملليــة وذلــك مــن خــالل مراقبــة عمــل الســلطات احملليــة ورصــد التجــاوزات 

ــات. واخملالف

3- احملاسبة و املساءلة :

تعتمــد املســاءلة واحملاســبة علــى وجــود ضوابــط محــددة وملزمــة لكافــة األطــراف وهــي 
مــن أهــم مرتكــزات العمــل فــي اإلدارة احملليــة  ومــن أهــم األدوار التــي علــى املواطــن أن 

ــز العمــل . يلعبهــا بهــدف تعزي

وتتميز املساءلة أنها: 

 تفصيلية،تدخل في تفاصيل العمل بالكامل.	 

 تتم بشكل مباشر وبدون وسطاء  .	 

 تتم بشكل فوري  .	 

تتناول موضوعات متنوعة متس حياة املواطنيني ومعيشتهم .	 

4- املشاركة :

ــكل  ــاركة ب ــق املش ــب أن تتحق ــة يج ــي اإلدارة احمللي ــات ف ــل املمارس ــق أفض ــى تتحق حت
ــا  ــك كلم ــة ,و كذل ــاركة االجتماعي ــة و املش ــة التنموي ــية و االقتصادي ــا السياس أنواعه
كأن هنــاك دور للمجتمــع احمللــي أتســع نطــاق املشــاركة الــذي  يشــمل كافــة مؤسســات 
ــباب و  ــات و ش ــات و جمعي ــن نقاب ــات م ــة القطاع ــمل كاف ــي  ليش ــي واحملل ــع املدن اجملتم

ــكأنية ( ــه و الس ــة ) اجلغرافي ــة الدميغرافي ــة التركيب ــن كاف ــني ع ــرأة و مممثل م

ــل  ــة للعم ــريعات الناظم ــل التش ــى تعدي ــل عل ــة مت العم ــل الالمركزي ــي ظ ــه وف و علي
ــني فــي صناعــة  ــز مشــاركة املواطن ــة وأهمهــا تعزي ــة الالمركزي ــة ملواكب ــدي الهادف البل
ــة  ــز املشــاركة السياســية و التنموي ــل التشــريعات مــن أجــل تعزي القــرار, فقــد مت تعدي

ــة. واالجتماعي

5- املشاركة السياسية

ــع  ــة للمجتم ــة الدميقراطي ــى للممارس ــة األول ــة اخللي ــة واحمللي ــس البلدي ــكل اجملال تش

ــق  ــدر خلل ــات مص ــر البلدي ــة و تعتب ــاركة العام ــوار و املش ــى للح ــة األول ــي و املدرس احملل

القيــادات السياســية ألن تكــون الشــخصية السياســية يبــدأ مــن األنتخــاب فــي احملليــات 

,كذلــك فــأن البلديــات مصــدر خللــق القيــادات الشــبابية و القيــادات النســائية و لزيــادة 

ــس  ــى مجال ــات إل ــيم البلدي ــد مت تقس ــات فق ــي البلدي ــعبية ف ــاركة الش ــز املش و تعزي

محليــة و ذلــك لزيــادة نســبة مشــاركة املواطنــني كناخبــني و منتخبــني اضافــة لضمــان 

وصــول اخلدمــات لكافــة مناطــق البلديــة بعدالــة و متثيــل كافــة املناطــق اجلغرافيــة فــي 

ــادة عــدد ممثلــني اجملتمعــات احملليــة.  ــات و زي البلدي

ــة  ــس احمللي ــي اجملال ــراة ف ــاركة امل ــبة مش ــن نس ــريعية زادت م ــالت التش ــا أن التعدي كم

ــي : ــو التال ــى النح ــك عل ــة و ذل والبلدي

1-  لتعزيز املشاركه السياسيه للمرأه ومتكينها من الوصول إلى مواقع صنع القرار

متاشــيا مــع الالمركزيــة مت إجــراء مجموعــة مــن التعديــالت فــي قانــون البلديــات اجلديــد 

رقــم41 لعــام 2015وذلــك مــن أجــل تعزيــز فــرص املــرأه باملشــاركة فــي اجملالــس البلديــة 

واحملليــة علــى النحــو التالــي:

 فرصــة الكوتــا باجملالــس احملليةحيــث نــص التعديــل بوجــود )إمــرأة واحــدة علــى االقل . 1

فــي كل مجلــس محلــى( .

 فرصة في الكوتا بنسبة %25 باجمللس البلدي .. 2

 فرصة التنافس احلر باجمللسني .. 3
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وبنــاء علــى ذلــك فقــد ارتفعــت مشــاركة املــرأة فــي إنتخابــات عــام 2017 إلــى أرقــام غيــر 

مســبوقة فــي اجملالــس البلديــة حيــث حصلــت النســاء علــى املقاعــد التاليــة:- 

)120( مقعد بالتنافس احلر  

)355( مقعد بالكوتا 

)333(مقعد باجملالس البلدية

علمــاً أن قانــون الالمركزيــة أيضــا نــص علــى فــرص لتعزيــز دور املــرأة فــي املشــاركة فــي 

مجالــس احملافظــات اضافــًة ملــا جــاء بقانــون البلديــات وعلــى النحــو التالــي :

فرصة الفوز مبجلس احملافظة بالتنافس احلر

فرصة الفوز بالكوتا بنسبة 15%

فرصة التعيني بنسبة %5 من نسبة التعيني في مجلس احملافظة البالغة 15%

2-  تعزيز التنميه احملليه ورفع املستوى االقتصادي للمرأه:

- خلــق فــرص عمــل للنســاء فــي املشــاريع التنمويــه التــي تنشــئها البلديــات بالتعــاون 
ــتثمارية  ــاريع االس ــن املش ــرة م ــة كبي ــذ مجموع ــث مت تنفي ــاص حي ــاع اخل ــع القط م

ــيدات ــعة للس ــل واس ــرص عم ــت ف ــي خلق ــة الت والتنموي

ــن   ــه مه ــص ومبمارس ــمح بترخي ــكام تس ــن اح ــل يتضم ــه تعدي ــام االبني ــن نظ - مت ضم
ــا  ــل دوره ــراه وتفعي ــه للم ــاركه االقتصادي ــز املش ــي تعزي ــاهم ف ــا يس ــه مم ــرف منزلي وح

ــادي االقتص

3-  متكني وتأهيل النساء اعضاء اجملالس البلدية:

- تنفيــذ برامــج دوريــة  تهــدف إلــى رفــع القــدرات املؤسســيه العضــاء اجملالــس البلديــة 
واحملليــة وشــمل جميــع النســاء االعضــاء .

- وسيســتمر العمــل علــى ذلــك فــي االيــام القادمــة اضافــًة إلــى البرامــج التــي تتعــأون 
بهــا الــوزارة مــع اللجنــة الوطنيــة للمــرأة واجلهــات الدوليــة املأنحــة.

املشاركة التنموية االقتصادية

1-  مــن خــالل مــا ورد فــي قانونــي البلديــات و الالمركزية حول اعــداد اخلطط االســتراتيجية 

والتنمويــة ودليــل االحتياجــات بالشــراكة مــع اجملتمــع احمللــي ,فأنــه ومتاشــيا مــع 

الالمركزيــة ركــزت التعديــالت التشــريعية علــى تفعيــل الــدور التنمــوي فــي اإلدارة احملليــة 

ــة  ــات اخلطــط االســتراتيجية و التنموي ــات علــى إعــداد البلدي ــون البلدي فقــد اكــد القان

وإعــداد دليــل احتياجــات اجملتمــع احمللــي التنمويــة بالتشــارك مــن اجملتمــع املدنــي و القطــاع 

اخلــاص و شــجع البلديــات علــى تنفيــذ املشــاريع التنمويــة التــي تخلــق فــرص عمــل البناء 

ــات  ــد االحتياج ــوي, وحتدي ــتراتيجي التنم ــط االس ــر التخطي ــث يعتب ــي حي ــع احملل اجملتم

وبنــاء مصفوفــة األولويــات وبطاقــات املشــاريع وفقــا للمنهجيــات العلميــة واملمارســات 

ــا  ــاد به ــات االسترش ــى البلدي ــب عل ــي يتوج ــل الت ــم املفاص ــن أه ــداً م ــى  واح الفضل

ــات التنميــة املســتدامة ومواجهــه األزمــات والظــروف االســتثنائية كأزمــة اللجــوء  لغاي

الســوري لضمــان التنميــة واالســتقرار , وفــي الوقــت نفســه أن تقــوم هــذه البلديــات بأخذ 

زمــام املبــادرة لقيــادة هــذه العمليــة مــن خــالل كوادرهــا ووحداتهــا التنمويــة بالشــركات 

ــرف  ــات وغ ــادات ونقاب ــات وإحت ــن جمعي ــي م ــع املدن ــات اجملتم ــه مكون ــع كأن ــة م احلقيقي

صناعــه وجتــاره ووجهــاء وأعيــان باإلضافــة إلــى منظمــات األعمــال واألجهــزة التنفيذيــة 

ــاء  ــن نس ــة م ــات املهمش ــني والفئ ــني وا لالجئ ــات املواطن ــار احتياج ــني االعتب ــذ بع لألخ

ورجــال وللمراحــل العمريــة  كافــه.

2-  املوازنة التشاركية:

وفقــا للمعاييــر الدوليــة إلعــداد املوازنــات العامــة فــإن املوازنــة التشــاركية تعتبــر اليــة 

ــة أو  ــإدارة محلي ــي، م ــه، ح ــة )بلدي ــة معين ــي منطق ــني ف ــمح للمواطن ــة تس ضروري

منطقــة تطويــر ( للمشــاركة فــي تخصيــص جــزء مــن املــوارد املاليــة املتاحــة للمجلــس 

احمللــي . وتهــدف املوازنــة التشــاركية إلــى زيــادة الشــفافية واملســاءلة ، والفهــم ، واالحتواء 

االجتماعــي فــي شــؤون اجملالــس احملليــة. 

ما هو االطار القانوني للموازنة التشاركية؟

اشــار قانــون البلديــات فــي تعريفــة للبلديــه إلــى أنهــا مؤسســة أهليــة ذات اســتقالل 
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ــي حتــدث وتلغــي وتعــني حــدود منطقتهــا ووظائفهــا وســلطاتها مبقتضــى احــكام  مال

هــذا القانــون وتهــدف إلــى اعــداد وتنفيــذ ومتابعــة اخلطــط والبرامــج لتحقيــق التنميــة 

ــوي  ــي تنم ــع محل ــو ذو طاب ــا ه ــة كل م ــة وممارس ــات احمللي ــاركة اجملتمع ــتدامة مبش املس

ــالل  ــن خ ــها أو م ــا بنفس ــة به ــة املناط ــاريع احمللي ــق واملش ــات واملراف ــة اخلدم وإدارة كاف

ــي. التشــارك مــع القطــاع اخلــاص و مؤسســات اجملتمــع املدن

ما هي فوائد املوازنة التشاركية بالنسبة للبلديات؟

• أنها متثل مترين عميق للدميوقراطية من خالل احلوارات بني البلدية ومواطنيها.

• جتعل البلدية مسؤولة امام مواطنيها وتساهم في حتديث االداره البلدية.

• تعتبــر اداة لتحديــد االحتياجــات و ترتيــب األولويــات  التنمويــة واالجتماعيــة  أنفــاذا ملــا 

جــاء بقانــون البلديــات وممــا يســاهم فــي حتســني نوعبــة اخلدمــة املقدمــة للمواطنــني.

• تشجع العدالة االجتماعية.

• توفر للمواطنني امكأنية مراقبة ومتابعة تنفيذ املوازنة.

• حتفــز عمليــات التحديــث االداري التــي تغــذي عمليــات التخطيــط االســتراتيجي  

ــات. ــي البلدي ــوي ف التنم

هل تستطيع اي بلدية تطبيق املوازنة التشاركية؟

تستطيع اي بلدية تطبيق املوازنة التشاركية اذا توفر لديها عدد من الشروط:

1. وجود سياسة واضحة من رئيس البلدية وصناع القرار فيها.

2. وجود مؤسسات مجتمع مدني تهتم في قضايا اجملتمع احمللي.

3. تعريف واضح لقواعد العملية التشاركية

4. وجــود وحــدة تنمويــة فــي اجمللــس احمللــي لديهــا خطــة لبنــاء القــدرات بالشــراكة مــع 

املواطنــني واملتطوعــني مــن اجملتمــع احمللــي.

5. التوعية والتثقيف في كيفية اعداد املوازنة العامة من خالل الوسائل اخملتلفة.

6. حتديــد حاجــات اجملتمــع ، وترتيــب أولويــات علــى اســاس ومعاييــر فنيــه ، ممــا يســاهم 

فــي عدالــة توزيــع املــوارد.

ــاع  ــاركة القط ــى مش ــات عل ــون البلدي ــجع قان ــاص :ش ــاع اخل ــع القط ــراكة م 3-  الش

اخلــاص ومؤسســات اجملتمــع املدنــي فــي مشــاريع تنمويــة واســتثمارية بحيــث تخلــق هــذه 

املشــاريع فــرص عمــل البنــاء اجملتمــع احمللــي وتعــود بدخــل اضافــي للبلديــة يســاهم فــي 

حتســني اخلدمــات البلديــة كمــا ســمح القانــون للبلديــة بأنشــاء شــركات مــع القطــاع 

اخلــاص أو لوحدهــا أو مــع عــدد مــن البلديــات, وعليــة فقــد مت إشــاء العديــد مــن املشــاريع 

ــي  ــاج الغذائ ــاريع األنت ــرزات ومش ــس واملط ــع املالب ــل مصان ــات  مث ــي البلدي ــة ف األنتاجي

وعاصــر الزيتــون وشــاريع أنتــاج الطاقــة البديلــة مــن النفايات.والســماد العضوي......الــخ

4-   اجملالــس الشــبابية :فكــرة إنشــاء اجملالــس البلديــة الشــبابية مت تطبيقــا ســابقا فــي 

عــدد مــن البلديــات مثــل بلديــة اربــد ومعــان فهــي تقــوم علــى تشــجيع الشــباب فــي 

املشــاركة والتعــرف علــى طبيعــة العمــل البلــدي واملســاهمة مــع اجمللــس البلــدي فــي 

تقــدمي االراء واملقترحــات للمجتمــع احمللــي والبلديــة مثــل :

- تشجيع املواطنني على املشاركة في اإلنتخابات واهميتها

- حمالت النظافة والتوعيه في التعأون واحملافظه على النظافه العامه

- االستبيانات حول اخلدمات البلدية وراء املواطنني

ــع  ــاركة م ــى املش ــدف إل ــي ته ــع احملل ــن اجملتم ــكل م ــان تش ــي جل ــاء :ه ــان االحي 5-  جل

البلديــة  فــي حتديــد االحتياجــات واألولويــات وصــوال إلــى حتســني خدمــات البلديــة وفــق 

ــس  ــس ورئي ــع اجملل ــاءات م ــد لق ــه وعق ــاء البلدي ــن أحي ــي م ــي كل ح ــي  ف ــات االهال رغب

البلديــة للتوصــل مــع اجملتمــع احمللــي وذلــك تعزيــزا للمشــاركة الشــعبية وملــا جــاء فــي 

ــات ــون البلدي قان

6-  حضــور جلســات اجمللــس البلــدي :وتفعيــال لعمليــة اشــراك املواطنــني فــي صناعــة 

ــور  ــني بحض ــون للمواطن ــمح القان ــد س ــس  فق ــل اجملل ــرة داخ ــاركة املباش ــرار واملش الق

جلســات اجمللــس البلــدي ملــن لــه عالقــة مبــا يطــرح باجللســة وابــداء الــراى ووجهــة النظــر 

داخــل اجمللــس البلــدي علــى أن اليشــارك بالتصويــت

ــاء  ــات بن ــذة اخملطط ــداد ه ــم اع ــث يت ــات :حي ــموليه للبلدي ــات الش ــداد اخملطط 7-اع

علــى رويــة وتطلعــات اجملتمــع احمللــي لبلديتهــم املســتقبلية مــن خــالل عقــد اجتماعــات 

مــع االهالــي وعــرض اخملططــات وتبــادل االراء واالخــذ باملقترحــات املبنيــه علــى مشــاركة 

االهالــي.



47

مهام مجلس احملافظة .

فــي هــذا اجلــزء ســيتم شــرح مهــام مجلــس احملافظــة بالتفصيــل مــن حيــث اهميــة كل 

مهمــة و متطلبــات و مدخــالت املهمــة و الشــركاء فــي التنفيــذ و التشــريعات املرتبطــة 

بــأداء املهمــة و كذلــك مــدى توفــر االدلــة التوضيحيــة واخملرجــات مــن كل مهمــة ، علمــا 

بأنــه املهمــة األولــى و الثانيــة مــن مهــام مجلــس احملافظــة مت شــرحهم كممارســات 

فضلــى فــي بدايــة هــذا القســم لذلــك ســيتم البــدء مــن املهمــة الثالثــة .

مهمه كيفية تنفيذ املوازنات السنوية جلميع بلديات احملافظة.

األهمية :

تأتــي أهميــة هــذه املهمــة مــن األهميــة التشــاركية و التنســيقية فــي العمليــة التنموية 
ــا  ــك ألخذه ــة و ذل ــات احملافظ ــة لبلدي ــاريع اخلاص ــة املش ــالل معرف ــن خ ــة م ــي احملافظ ف
بعــني االعتبــار عــن حتديــد االحتياجــات اخلاصــة باحملافظــة وحتديــد األولويــات مــن املشــاريع 

خصوصــا التنمويــة واالســتثمارية كــون البلديــات لهــا جانــب تنمــوي و اســتثماري.

متطلبات ومدخات هذه املهام :

يجــب أن يكــون أعضــاء مجلــس احملافظــة بــني ايديهــم املعلومــات و الوثائــق اآلتيــة عنــد 
تنفيــذ هــذه املهمــات االطــالع علــى االتــي:

 حتديد اإليجابيات والسلبيات في التنفيذ .

 تقرير واقع العمل البلدي في احملافظة.

 وجود نسخ من موازنات البلديات ضمن احملافظة.

 تشكيل جلان مؤقتة لالطالع على كيفية تنفيذ املوازنات السنوية.

 مناقشة املدراء التنفيذيني للبلديات أعضاء اجمللس التنفيذي.

شركاء أعضاء مجلس احملافظة في تنفيذ هذه املهام :

لضمــان تطبيــق مبــدأ املشــاركة احملليــة فــي صنــع القــرار التنمــوي تنفيــذا للــرؤى امللكية 
الســامية والتــي كأن قانــون الالمركزيــة أحــد مخرجاتهــا فيجــب علــى أعضــاء مجلــس 
ــة  احملافظــة إيجــاد عالقــة تشــاركية مــع عــدة جهــات لضمــان  ســير العمليــة التنموي
ذات الطابــع التشــاركي التكاملــي وفــق أســس علميــة تنمويــة تشــاركية واضحــة تالفيــا 
لهــدر الوقــت واجلهــد و االســتفادة مــا أمكــن مــن الســقف اخملصــص للمحافظــة فــي 

املوازنــة العامــة و هــذه اجلهــات الشــركاء تتمثــل كاالتــي :

الفصل الثاني

مهام مجلس احملافظة كما وردت فـــي قانون الالمركزية 
تراتباً حسب ما وردت:

* كيفية تنفيذ املوازنات السنوية جلميع بلديات احملافظة.

* إقرار املشاريع التنموية

* مناقشة تقارير عمليات تنفيذ املشاريع واخلطط

* ضع التوصيات واملقترحات للجهات اخملتصة

* حتديد املناطق الواقعة ضمن حدود احملافظة

* مناقشة أي من أعضاء اجمللس التنفيذي في املوضوعات الداخلة
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 اللجنــة املاليــة واالقتصاديــة والتنمويــة والســياحية الدائمــة فــي مجلــس احملافظــة 
ــة  ــاريع التنموي ــن املش ــة م ــات احملافظ ــل احتياج ــة دلي ــي دراس ــة ف ــة املعني ــي اللجن وه

ــات.  ــات واالحتياج ــة واألولوي واخلدمي

 اجمللــس البلــدي كــون موازنــة البلديــات هو املســؤول عــن اعدادهــا و اقرارهــا وتصديقها  
مــن وزارة الشــؤون البلديــة  االمــر الــذي يتحتــم علــى اعضــاء مجلــس احملافظــة التعــأون 

مــع اجملالــس البلديــة فــي هــذه املهمة 

 مديريــة التنميــة احملليــة فــي البلديــة وهــي الوحــدة الفنيــة املتخصصــة فــي العمــل 
التنمــوي التابعــة جمللــس البلدي.

األدلة املتوفرة:

 دليل إعداد موزأنة البلديات أن وجد.

التشريعات والبرامج الوطنية واحمللية ذات العاقة :

ــني  ــى القوان ــار ضــرورة االطــالع عل ــام بهــذه املهــام االخــذ بعــني االعتب ــد القي يجــب عن
ــاه: و التشــريعات ذات العالقــة لضمــان التكامليــة ومــن هــذه التشــريعات  املذكــورة أدن

 قانون البلديات رقم 41 لسنة 2015 .

األنظمة و التعليمات اخلاصة مبوازنة البلديات.

 اخملرجات :  تقرير تنفيذ البلديات ملوازناتها.

ــى أن  ــة عل ــى احملافظ ــام عل ــع الع ــود بالنف ــي تع ــة الت ــاريع التنموي ــرار املش ــه  إق مهم
يتــم األخــذ بعــني االعتبــار املشــاريع التنمويــة التــي اقترحتهــا اجملالــس البلديــة والدوائــر 
واملؤسســات الرســمية ضمــن احملافظــة ورفعهــا إلــى احملافــظ التخــاذ اإلجــراءات الالزمــة 

بشــأنها.

األهمية : 

مت جمــع املهمــة الرابعــة و اخلامســة واملهمــة السادســة فــي مهمــة واحــدة عنــد الشــرح 
ــث  ــاركية حي ــة تش ــة تخطيطي ــة تنموي ــن ناحي ــض م ــا البع ــع بعضهم ــا م الرتباطهم
تعتبــر هــذه املهــام إحــدى مخرجــات اخلطــط االســتراتيجية التنمويــة والتــي بنــاء عليهــا 
ــع  ــب م ــا يتناس ــتثمارية مب ــة واالس ــة واخلدمي ــة التنموي ــات احملافظ ــداد احتياج ــم إع يت

األهــداف االســتراتيجية للمحافظــة التــي تتــواءم مــع اخلطــط والبرامــج الوطنيــة.

متطلبات ومدخات هذه املهام :

يجــب أن يكــون أعضــاء مجلــس احملافظــة بــني ايديهــم املعلومــات و الوثائــق اآلتيــة عنــد 
تنفيــذ هــذه املهمــات االطــالع علــى االتــي:

 سقف املالي اخملصص للمحافظة في احملافظة.

 املشــاريع التنمويــة واخلدميــة التــي اقترحتهــا الدوائــر واملؤسســات الرســمية ضمــن 
. حملافظة ا

 ما مت إقراره من مشاريع تنموية وخدمية و استثمارية من اجملالس البلدية.

 دراسات متخصصة الحتياجات احملافظة.

ــاريع  ــي املش ــة ف ــرار واالزدواجي ــدم التك ــان ع ــذي لضم ــوي التنفي ــج التنم  البرنام
ــة. التنموي

  اخلارطة االستثمارية لضمان عدم التكرار واالزدواجية في املشاريع االستثمارية.

  مخرجــات عمــل اللجــان الدائمــة ليتــم أخذهــا فــي عــني االعتبــار و إقــرار مــا ميكــن 
إقــراره مــن هــذه املطالــب ووضعهــا ضمــن أولويــات احملافظــة.

شركاء أعضاء مجلس احملافظة في تنفيذ هذه املهام :

لضمــان تطبيــق مبــدأ املشــاركة احملليــة فــي صنــع القــرار التنمــوي تنفيــذا للــرؤى امللكية 
ــة الســامية  ــرؤى امللكي ــة احــد مخرجــات هــذه ال ــون الالمركزي الســامية والتــي كأن قان
فيجــب علــى أعضــاء مجلــس احملافظــة إيجــاد عالقــة تشــاركية مــع عــدة جهــات لضمان 
حتديــد األولويــات مــن االحتياجــات وفــق أســس علميــة تنمويــة تشــاركية واضحــة تالفيــا 
لهــدر الوقــت واجلهــد و االســتفادة مــا أمكــن مــن الســقف اخملصــص للمحافظــة فــي 

املوازنــة العامــة و هــذه اجلهــات الشــركاء نبينهــا علــى النحــو االتــي :

 اللجنــة املاليــة واالقتصاديــة والتنمويــة والســياحية الدائمــة فــي مجلــس احملافظــة 
ــة  ــاريع التنموي ــن املش ــة م ــات احملافظ ــل احتياج ــة دلي ــي دراس ــة ف ــة املعني ــي اللجن وه
واخلدميــة واألولويــات واالحتياجــات لبيــان مــدى حاجــة احملافظــة منهــا فــي الوقــت الراهــن 
وربــط هــذه االحتياجــات مــع اخملصصــات املاليــة كــون هــذه اللجنــة هــي التــي تعنــى فــي 

دراســة مشــروع موازنــة احملافظــة وتقــدمي االقتراحــات بشــأنه.

 اجمللــس البلــدي كــون االحتياجــات الــواردة مــن اجمللــس التنفيــذي تتضمــن احتياجــات 
اجملالــس البلديــة و احملليــة لذلــك يجــب العمــل بشــكل تشــاركي مــع أعضــاء هــذه اجملالس 
لضمــان ورود أولويــات البلديــات ســواء مــن القطــاع البلــدي أو احلكومــي القطاعــي ضمــن 
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ــات احملافظة  أولوي

 مديريــة التنميــة احملليــة فــي البلديــة وهــي الوحــدة الفنيــة املتخصصــة فــي العمــل 
التنمــوي التابعــة جمللــس البلدي.

ــات  ــة احتياج ــداد قائم ــت بإع ــي قام ــة الت ــو اجله ــذي و ه ــس التنفي ــاء اجملل  أعض
احملافظــة مــن املشــاريع التنمويــة و اخلدميــة واالســتثمارية وقامــت مبواءمــة هــذه املشــاريع 
مــع املشــاريع الــواردة مــن البلديــات واجلهــات الرســمية األخــرى  و بالتالــي يجــب العمــل 
بشــكل تشــاركي مــع أعضــاء اجمللــس التنفيــذي لالتفــاق علــى أولويــات املشــاريع التــي 

تعــود بالنفــع العــام علــى احملافظــة .

 مديريــة التنميــة احملليــة فــي احملافظــة و يتــم التعامــل معهــا كونهــا األمانــة العامــة 
ــداد و  ــة اإلع ــي عملي ــذي ف ــس التنفي ــص للمجل ــي املتخص ــذراع الفن ــني و ال للمجلس

التنســيق للخــروج بقائمــة احتياجــات ذات نفــع عــام.

األدلة املتوفرة:

ــل  ــن قب ــد م ــة املعتم ــة والتنفيذي ــة التنموي ــات واخلط ــات واألولوي ــداد االحتياج ــل إع دلي
ــة. ــة ووزارة الداخلي ــة الوزاري اللجن

التشريعات والبرامج الوطنية واحمللية ذات العاقة :

يجــب عنــد القيــام بهــذه املهــام االخــذ بعــني االعتبــار ضــرورة االطــالع علــى القوانــني و 
التشــريعات لضمــان التكامليــة و مــن هــذه التشــريعات  املذكــورة أدنــاه:

 قانون البلديات رقم 41 لسنة 2015 .

 قانون تشجيع االستثمار 30 عام 2014 .

 البرنامج التنفيذي التنموي2017-2019 .

 اخلارطة االستثمارية للمحافظة.

 اخملططات الشمولية اخلاصة بالبلديات.

اخملرجات :

ــة  ــتثمارية والتنموي ــة واالس ــاريع اخلدمي ــن املش ــة م ــات احملافظ ــات وأولوي  احتياج
ــذ ــة املنف ــج الوطني ــع البرام ــة م متوافق

ــى  ــي تتول ــج الت ــط والبرام ــاريع واخلط ــذ املش ــات تنفي ــر عملي ــة تقاري ــة مناقش مهم
ــة  ــر احلكوميــة فــي احملافظــة تنفيذهــا مبــا ال يتعــارض مــع عمــل أجهــزة الرقاب الدوائ

ــا . ــة وتقييمه ــاريع التنموي ــل باملش ــير العم ــة س ــة ومتابع ــة اخملتص احلكومي

األهمية :

مهمــة رقابيــة محليــة لضمــان عمليــة تنفيــذ املهمــة بشــكلها الصحيــح و تصويــب 
األوضــاع أن دعــت احلاجــة و تقييــم املشــاريع بشــكل مســتمر .

متطلبات ومدخات هذه املهام :

يجــب أن يكــون أعضــاء مجلــس احملافظــة بــني ايديهــم املعلومــات و الوثائــق اآلتيــة عنــد 
تنفيــذ هــذه املهمــة االطــالع علــى االتــي:

 مناذج وتقارير تقدم سير العمل.

 مناذج مؤشرات قياس اإلجناز.

 بطاقة وصف املشاريع.

 دليل اإلجراءات إلعداد االحتياجات واألولويات  )املرحلة الثالثة في الدليل(.

شركاء أعضاء مجلس احملافظة في تنفيذ هذه املهام :

لضمــان تطبيــق مبــدأ املشــاركة احملليــة فــي صنــع القــرار التنمــوي تنفيــذا للــرؤى امللكية 
ــدة  ــع ع ــاركية م ــة تش ــاد عالق ــة إيج ــس احملافظ ــاء مجل ــى أعض ــب عل ــامية فيج الس
جهــات ولضمــان التكامليــة فــي العمــل وأن تكــون العمليــة التنمويــة عمليــة مســتمرة 
قبــل التخطيــط وخــالل و بعــد التخطيــط فيجــب العمــل مــع هــذه اجلهــات والشــركاء 

نبينهــا علــى النحــو االتــي :

 اللجنــة املاليــة واالقتصاديــة والتنمويــة والســياحية الدائمــة فــي مجلــس احملافظــة 
وهــي اللجنــة املعنيــة دراســة دليــل احتياجــات احملافظــة مــن املشــاريع التنمويــة واخلدمية 
واألوليــات واالحتياجــات وبالتالــي يجــب علــى هــذه اللجنــة االطــالع علــى تقريــر متابعــة 
املشــاريع املعــد مــن قبــل اجمللــس التنفيذيــة ووضــع املالحظــات واالقتراحــات علــى هــذا 

التقريــر مبــا يخــدم املصلحــة العامــة.

ــات  ــة احتياج ــداد قائم ــت بإع ــي قام ــة الت ــو اجله ــذي و ه ــس التنفي ــاء اجملل  أعض
ــل  ــب العم ــي يج ــتثمارية  و بالتال ــة واالس ــة و اخلدمي ــاريع التنموي ــن املش ــة م احملافظ
بشــكل تشــاركي مــع أعضــاء اجمللــس التنفيــذي لتالفــي املالحظــات واألخــذ باملقترحــات 

ــدت. أن وج
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 مديريــة التنميــة احملليــة فــي احملافظــة و يتــم التعامــل معهــا كونهــا األمانــة العامــة 
للمجلســني و الــذراع الفنــي املتخصــص للمجلــس التنفيــذي فــي عمليــة اعــداد تقاريــر 

تقــدم ســير العمــل .

األدلة املتوفرة:

ــتثمارية و  ــة واالس ــمالية والتنموي ــاريع الرأس ــاص باملش ــل اخل ــير العم ــدم س ــر تق تقاري
ــاريع  ــة املش ــم متابع ــة قس ــة احمللي ــة التنمي ــداده مديري ــوم بإع ــذي تق ال

التشريعات والبرامج الوطنية واحمللية ذات العاقة :

يجــب عنــد القيــام بهــذه املهــام االخــذ بعــني االعتبــار ضــرورة االطــالع علــى القوانــني و 
التشــريعات لضمــان التكامليــة و مــن هــذه التشــريعات  املذكــورة أدنــاه:

 نظام االشغال العامة.

اخملرجات :

 تقارير تقييمية حول املشاريع املنفذة في احملافظة.

مهمــة اقتــراح أنشــاء مشــاريع اســتثمارية والقيــام مبشــاريع مشــتركة مــع احملافظــات 
األخــرى مبوافقــة اجلهــات اخملتصــة.

األهمية :

ــر و  ــن الفق ــد م ــي احل ــاهم ف ــي تس ــاركي والت ــي التش ــط احملل ــة بالتخطي ــة خاص مهم
ــة  ــاد عالق ــة و إيج ــات احمللي ــني واجملتمع ــية للمواطن ــروف املعيش ــني الظ ــة و حتس البطال

ــة. ــات احمليط ــع احملافظ ــاركية م ــتثمارية تش اس

متطلبات ومدخات هذه املهام :

يجــب أن يكــون أعضــاء مجلــس احملافظــة بــني أيديهــم املعلومــات و الوثائــق اآلتيــة عنــد 
تنفيــذ هــذه املهمــة االطــالع علــى االتــي:

 اخلارطة االستثمارية.
 امليزة التنافسية والنسبية لكل محافظة.

 اتفاقيات  تفاهمات بني مجلسني للمحافظة أو أكثر.
 مخصصات مالية.

شركاء أعضاء مجلس احملافظة في تنفيذ هذه املهام :

ــتمرة ذات  ــة مس ــة عملي ــة التنموي ــون العملي ــل وأن تك ــي العم ــة ف ــان التكاملي ولضم
بعــد شــامل وصــوال إلــى التنميــة االقتصاديــة احملليــة املنشــودة فيجــب العمــل مــع هــذه 

اجلهــات والشــركاء نبينهــا علــى النحــو االتــي :

اللجان الدائمة في مجلس احملافظة.  

 مجالس احملافظات األخرى.

 اللجان املالية واالقتصادية والتنموية والسياحية في مجالس احملافظات.

 هيئة تشجيع االستثمار .

 اجملالس التنفيذية

 األمانة العامة للمجلس ) مديرية التنمية احمللية في احملافظة (

 جلان اجملتمع احمللي أن وجدت.

األدلة املتوفرة:

تقاريــر تقــدم ســير العمــل اخلــاص باملشــاريع الرأســمالية والتنمويــة واالســتثمارية والــذي 
تقــوم بإعــداده مديريــة التنميــة احملليــة قســم متابعــة املشــاريع 

التشريعات والبرامج الوطنية واحمللية ذات العاقة :

ــني  ــى القوان ــار ضــرورة االطــالع عل ــام بهــذه املهــام األخــذ بعــني االعتب ــد القي يجــب عن
ــاه: ــورة أدن ــريعات  املذك ــذه التش ــن ه ــة و م ــان التكاملي ــريعات لضم والتش

 قانون تشجيع االستثمار.

 اخلارطة االستثمارية. 

 قانون املناطق التنموية واملناطق احلرة.

اخملرجات :

 دليل خاص للمشاريع االستثمارية  .

 اتفاقيات تفاهم بني مجالس احملافظات.

 مشاريع اسثمارية 
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مهمــة وضــع التوصيــات واملقترحــات للجهــات اخملتصــة مبــا يكفــل حتســن أداء الدوائــر 
ــل  ــدمي أفض ــان تق ــة لضم ــن احملافظ ــة ضم ــة العامل ــات العام ــة واملؤسس احلكومي

ــات . اخلدم

األهمية :

ــة فــي األردن و هــو حتســني  ــة هــذه املهمــة تطبيقــا الحــد أهــداف الالمركزي ــي أهمي تأت
اخلدمــات املقدمــة للمواطنــني مــن خــالل رصــد املمارســات الفضلــى و املعاييــر الدوليــة 
واحملليــة فــي تقــدمي اخلدمــات ونــوع هــذه اخلدمــات ليتلمــس املواطنــني ثمــار الالمركزيــة و 

خفيــف الضغــط علــى مراكــز املــدن و علــى العاصمــة عمــان.

متطلبات ومدخات هذه املهام :

يجــب أن يكــون أعضــاء مجلــس احملافظــة بــني أيديهــم املعلومــات و الوثائــق اآلتيــة عنــد 
تنفيــذ هــذه املهمــة االطــالع علــى االتــي:

 األدلة واإلجراءات اخلاصة باخلدمات اجملتمعية   .

 املعايير و أسس تقدمي اخلدمات سواء الدولية أو احمللية.                        

 حتديد اخلدمات وجودتها وسرعة تقدميها .

 اإلطــالع علــى كافــة مخرجــات اللجــان الدائمــة اخلاصــة )باخلدمــات والواقــع التربــوي 
ــي و ....(. والصح

شركاء أعضاء مجلس احملافظة في تنفيذ هذه املهام :

ولضمــان التكامليــة فــي العمــل وأن تكــون العمليــة التنمويــة لهــا عوائــد مجتمعيــة 
ملموســة لــدى اجملتمعــات احملليــة واملواطنــني فيجــب العمــل مــع هــذه اجلهــات والشــركاء 

نبينهــا علــى النحــو االتــي :

اللجان الدائمة في مجلس احملافظة .  

اجمللس التنفيذي .  

األمانة العامة للمجلس ) مديرية التنمية احمللية في احملافظة (.  

جلان اجملتمع احمللي إن وجدت .  

اجملالس البلدية و احمللية في احملافظة.  

الوزارات املركزية.  

األدلة املتوفرة:

 بطاقات تقدمي اخلدمات و األدلة اإلجرائية والتنفيذية لتقدمي اخلدمات .

 قائمة باخلدمات ذات الطابع اجملتمعي اخلدمية ذات التماس املباشر مع املواطنني. 

التشريعات والبرامج الوطنية واحمللية ذات العاقة :

يجــب عنــد القيــام بهــذه املهــام األخــذ بعــني االعتبــار ضــرورة االطــالع علــى القوانــني و 
التشــريعات لضمــان التكامليــة و مــن هــذه التشــريعات  املذكــورة أدنــاه:

التشــريعات الــوزارات املركزيــة اخلدميــة التابعــة لهــا املديريــات القطاعيــة ذات الصبغــة 
اخلدماتيــة ) التربيــة والتعليــم /الصحــة /الزراعــة /امليــاه .....(.

اخملرجات :

 توصيات ومقترحات لتحسني اخلدمات املقدمة للمواطنني.
 خدمات فضلى ذات جودة عالية  ضمن املعايير احمللية .

مهمــة حتديــد املناطــق الواقعــة ضمــن حــدود احملافظــة التــي تعانــي مــن نقــص فــي 
ــات ذات  ــن اجله ــا م ــول له ــراح احلل ــة واقت ــاكل الطارئ ــن املش ــة أو م ــات والتنمي اخلدم

ــة. ــوارئ احملافظ ــة ط ــرار خط ــة وإق العاق

األهمية :

 تأتــي أهميــة هــذه املهمــة تطبيقــا للــرؤى امللكيــة الســامية وأحــد أهــداف الالمركزيــة 
ــدمي  ــي تق ــراف  ف ــدن واألط ــني امل ــة ب ــبات التنمي ــادل ملكتس ــع الع ــو التوزي ــي األردن و ه ف
اخلدمــات ونــوع هــذه اخلدمــات لتخفيــف العــبء علــى املواطنــني ســواء بالوقــت أو تكلفــة 

الوصــول للخدمــة.

متطلبات ومدخات هذه املهام :

يجــب أن يكــون أعضــاء مجلــس احملافظــة بــني أيديهــم املعلومــات و الوثائــق اآلتيــة عنــد 
تنفيــذ هــذه املهمــة االطــالع علــى االتــي:

الواقع االقتصادي واالجتماعي للمحافظة .

مخرجات أعمال اللجان الدائمة .
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تقارير الزيارات امليدأنية إن وجدت للجهات ذات العالقة.

دراسات اإلحصاءات العامة اخلاصة بجيوب الفقر وكافة مناطق اململكة.

شركاء أعضاء مجلس احملافظة في تنفيذ هذه املهام :

ــة  ــة لهــا تدخــالت  تنموي ــة التنموي ــة فــي العمــل وأن تكــون العملي ولضمــان التكاملي
لــدى اجملتمعــات احملليــة واملواطنــني فيجــب العمــل مــع هــذه اجلهــات والشــركاء نبينهــا 

علــى النحــو االتــي :

اللجان الدائمة في مجلس احملافظة   

اجمللس التنفيذي و املديريات القطاعية التابعة له.  

األمانة العامة للمجلس ) مديرية التنمية احمللية في احملافظة (  

البلديات   

اجملالس احمللية.  

اإلحصاءات العامة.  

األدلة املتوفرة:

خطة طوارئ احملافظة .

تقرير الفقر وجيوب الفقر .

التشريعات والبرامج الوطنية واحمللية ذات العاقة :

يجــب عنــد القيــام بهــذه املهــام األخــذ بعــني االعتبــار ضــرورة االطــالع علــى القوانــني و 
التشــريعات لضمــان التكامليــة و مــن هــذه التشــريعات  املذكــورة أدنــاه:

تعليمات اجمللس االعلى للدفاع املدني .	 
تشريعات الوزارات املعنية .	 
البرنامج التنموي التنفيذي.	 

اخملرجات :

 خارطة طريق للتدخالت التنموية في املناطق ذات األولوية .
 خطة طوارئ .

 مقترحات حللول املشاكل مع اجلهات ذات العالقة.

مهمــة مناقشــة أي مــن أعضــاء اجمللــس التنفيــذي فــي املوضوعــات الداخلــة ضمــن 
ــه. اختصاص

األهمية :

 وتأتــي أهميــة هــذه املهمــة مــن بــاب املســاءلة اجملتمعيــة والتــي تأتــي متممــة للعمــل 
التنمــوي التشــاركي مــن حيــث تقــدمي اخلدمــات و الســبل لتحســينها أو مراقبــة ســير 
العمــل فــي املشــاريع الرأســمالية ضمانــا لالســتفادة مــن اخملصصــات املاليــة للمحافظــة 

و ضمــان عــدم التأخيــر فــي تقــدم ســير العمــل.

متطلبات ومدخات هذه املهام :

يجــب أن يكــون أعضــاء مجلــس احملافظــة بــني أيديهــم املعلومــات و الوثائــق اآلتيــة عنــد 
تنفيــذ هــذه املهمــة االطــالع علــى االتــي:

 تقارير الواردة من اجملالس احمللية .
 تقارير اللجان الدائمة بخصوص واقع اخلدمات .

 تقارير واقع اخلدمات املقدمة للقطاع الذي ميثله عضو اجمللس التنفيذي .
 شكاوى وتظلمات من املواطنني .

ــوي   االطــالع علــى كافــة مخرجــات اللجــان الدائمــة اخلاصــة باخلدمــات والواقــع الترب
ــات. ــني اخلدم ــس حتس ــي واس والصح

شركاء أعضاء مجلس احملافظة في تنفيذ هذه املهام :

ــة  ــالت تنموي ــا تدخ ــة له ــة التنموي ــون العملي ــل وأن تك ــي العم ــة ف ــان التكاملي ولضم
لــدى اجملتمعــات احملليــة واملواطنــني فيجــب العمــل مــع هــذه اجلهــات والشــركاء نبينهــا 

علــى النحــو االتــي :

احملافظ.	 

مدراء املديريات القطاعية في احملافظة.	 

اللجان الدائمة.	 

اجملالس احمللية والبلدية .	 

األدلة املتوفرة:

ال يوجد
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التشريعات والبرامج الوطنية واحمللية ذات العاقة :

قانون البلديات رقم 41لسنة 2015 م / 5/14 	 

م / 6 /ظ 	 

التشريعات التي حتكم العمل القطاعي الذي ميثله عضو اجمللس التنفيذي	 

البرامج واخلطط واملشاريع املنفذة واخلدمات املقدمة من القطاع.	 

اخملرجات :

تقارير تغذية راجعة حول أداء املرافق العامة و املديريات اخلدمية في احملافظة

الفصل الثالث

مهام اجمللس البلدية واجملالس احملافظة:
1-  املهام االدارية
2-  املهام املالية
3-  املهام الفنية

4-  املهام اخلدمية
5-  املهام االستثمارية 
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مهام اجمللس البلدي و اجمللس احمللي :

ــات فــي االردن إلــى مــا قبــل تأســيس الدولــة عــام 1921، إذْ بلــغ عــدد  تعود نشــأة البلدي
اجملالــس البلديــة فــي االردن عــام 1920 عشــرة مجالــس بلديــة وكأن مجلــس بلديــة اربــد 
ــة  ــس بلدي ــس مجل ــام 1880 وتأس ــس ع ــد تأس ــي االردن وق ــس ف ــذه اجملال ــدم ه أول واق
ــاله مجلــس بلــدي الســلط الــذي مت تأسيســه عــام 1893 ومجلــس  الكــرك عــام 1884 ت
بلــدي معــان الــذي مت تأسيســه عــام 1905  ، و عليــه فــإن العمــل فــي البلديــات مترســخ 
ــات دور مهــم فــي تنظيــم املــدن و ممارســة مهامهــا الفنيــة و اخلدميــة  و و تلعــب البلدي
و االداريــة ، قانــون البلديــات 41/2015 رســخ بعــدا جديــد للعمــل البلــدي اال و هــو البعــد 
ــة ، ومــن خــالل شــرح املهــام  التنمــوي باالضافــة إلــى املهــام الفنيــة و اخلدميــة و االداري
كممارســات فــي بدايــة الفصــل مت التركيــز علــى مهــام اجمللــس البلــدي  و اجمللــس احمللــي 
التــي حتمــل بعــدا تنمويــا حيــث مت شــرح املهــام التــي للمجلــس البلــدي و اجمللــس احمللــي  :

1-  التخطيط االستراتيجي .

2- املوازنة و كيفية اعدادها .

3- دور البلدية في التنمية احمللية .

4 – املشاركة اجملتمعية و دور البلدية في تفعيلها .

ــب  ــي حس ــس احملل ــدي و اجملل ــس البل ــام اجملل ــاول مه ــيتم تن ــب س ــذا املطل ــالل ه و خ
ــى : ــام إل ــيم امله ــيتم تقس ــث س ــام ، حي ــوع امله ــب ن ــريعات و حس التش

1-  املهام االدارية 

2- املهام املالية .

3- املهام الفنية .

4- املهام اخلدمية .

5-املهام االستثمارية .

و ســيتم شــرح هــذه املهــام حســب قانــون البلديــات 41/2015 و االجــراءات اخلاصــة بــكل 
مهمــة مــع القوانــني و األنظمــة الناظمــة لعمــل املهمــة .

املهام التنموية و االدارية :

ــات  ــون البلدي ــب قان ــة و حس ــة والتنموي ــدي االداري ــس البل ــام اجملل ــا مه ــود فيه املقص
41/2015 مثــل مهــام التخطيــط و إعــداد البرامــج وإعــداد دليــل االحتياجــات أو اقتراحهــا 
كمهمــة للمجالــس احملليــة حيــث مت الشــرح باســتفاضة عــن التخطيــط االســتراتيجي و 

دليــل االحتياجــات مــن ضمــن قســم املســار التنمــوي .

املهام املالية : 

أن إدارة املــوارد املاليــة تعتبــر واحــدة مــن املهــام الرئيســية للمجلــس البلــدي لــم لهــا مــن 
أهميــة فــي دميومــة العمــل البلــدي و تكريــس ضوابــط احلوكمــة الرشــيدة فــي العمــل ، 
لذلــك فــإن املطلــوب مــن اعضــاء اجمللــس البلــدي التبصــر و التركيــز علــى دقــة إدارة املــوارد 

املاليــة و اإلنفــاق منهــا خصوصــا نظــرا للتالــي :

ــابات  ــرادات وحس ــات واإلي ــة بالنفق ــة املتعلق ــة الدوري ــر املالي ــى التقاري ــالع عل 1. االط
ــة. ــات الالزم ــات والتوصي ــوك واإلحصائي البن

2. الرقابة على حتصيل االيرادات .

3. الرقابة على أنفاق اخملصصات باملوازنة وعدم جتاوزها. 

أن املشــتريات و العطــاءات مــن اهــم املهــام املاليــة التــي تضطلــع فيهــا مهــام اجمللــس 
البلــدي ، لذلــك ســيتم شــرح اهــم النقــاط اخلاصــة فــي املشــتريات و كذلــك العطــاءات 

مــن املهــام املاليــة :

املشتريات :

• ال تباشــر اي عمليــة لشــراء لــوازم تزيــد قيمتهــا املقــدرة علــى مائتــي دينــار فــي بلديــات 
الفئــة األولــى وعلــى مائــة دينــار فــي بلديــات الفئــة الثانيــة إال مبوجــب طلــب صــادر عــن 
الرئيــس يتضمــن وصفــا وافيــا للــوازم املطلــوب شــراؤها ووحدتهــا وكميتهــا ومواصفــات 

كاملــة دقيقــة وواضحــة لهــا مــع بيــان طريقــة تعليبهــا وتغليفهــا أو حزمهــا.

ــة  ــام عملي ــي المت ــدة تكف ــل م ــة قب ــة اخملتص ــى اجله ــوازم إل ــراء الل ــب ش ــدم طل • يق
ــت هــذه  ــب يعطــى صفــة االســتعجال اال اذا كان ــد وال ينظــر فــي اي طل الشــراء والتوري

ــا. ــؤ به ــا أو التنب ــب توقعه ــة يصع ــة طارئ ــن حاج ــئة ع ــة ناش الصف

• يطبــق مبــدأ املنافســة بــني املناقصــني أو البائعــني فــي جميــع عمليــات الشــراء علــى 
أن تراعــى جــودة اللــوازم املــراد

• شــراؤها ومطابقتهــا للمواصفــات املطلوبــة واحلصــول عليهــا بافضــل االســعار 
والشــروط ملصلحــة البلديــة.

• يحظر جتزئة اللوازم املتشابهة املراد شراؤها إلى صفقات متعددة .

ــات االردنيــة رقــم 70  • مــع مراعــاة أحــكام املــادة )9( مــن نظــام اللــوازم وإشــغال البلدي
ــة  ــة اخملتص ــوز للجه ــه يج ــى أن ــرح عطــاء عل ــق ط ــن طري ــوازم ع ــراء الل ــم ش /2009  يت
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ــني : ــني التاليت ــدى الطريقت ــبقة بإح ــر املس ــة الوزي ــوازم مبوافق ــراء الل ش

أ -   عن طريق الشراء املباشر وذلك في اي من احلاالت التالية:

1. إذا كان شراء اللوازم سيتم من مؤسسات رسمية .

2. إذا كانت أسعار اللوازم محددة من قبل السلطات الرسمية اخملتصة.

3. إذا كان من غير املمكن شراء اللوازم إال من مصدر واحد فقط.

4. إذا وجد نص قانوني أو إتفاقية دولية توجب شراء اللوازم مباشرة.

ب- عن طريق إستدراج العروض وذلك في أي من احلاالت التالية:

1. شراء لوازم تقتضيها مواجهة حالة عامة طارئة.

2. وجود ضرورة عأجلة ال تسمح بإجراءات طرح عطاء.

3. شراء خدمات مهنية أو فكرية أو ثقافية ذات طبيعة خاصة.

4. شراء قطع تبديلية أو أجزاء مكملة.

5. اذا كانت قيمة اللوازم ال تتجأوز )5000( خمسة االف دينار.

6. اذا طــرح عطــاء ولــم يقــدم لــه عــدد مناســب مــن العــروض أو اذا كانت األســعار 
فيهــا غيــر معقولــة أو لــم يكــن باالمكان

7. احلصول على كمية اللوازم املراد شراؤها بكاملها عن طريق العطاء.

8. شــراء خدمــات تشــتمل علــى اعمــال صيأنــة أو تصليــح أو اســتبدال أو فحــص 
دون أن يكــون حجــم اخلدمــات معلومــا عنــد الشــراء.

9. بهــدف توحيــد الصنــف أو التقليــل مــن التنويــع أو لغــرض التوفيــر فــي اقتنــاء 
القطــع التبديليــة.

ــوص  ــاالت املنص ــي احل ــروض ف ــتدراج الع ــر أو باس ــراء املباش ــوازم بالش ــراء الل ــم ش • يت
ــة: ــة التالي ــا للصالحي ــام  وفق ــذا النظ ــن ه ــادة )8( م ــي امل ــا ف عليه

  أوال : بلديات الفئة األولى:-

أ-الشراء املباشر :

1. بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم ال تزيد على )600( ستمائة دينار.

2. بقــرار مــن اجمللــس بنــاء علــى تنســيب جلنــة مشــتريات خاصــة يؤلفهــا اجمللــس 
مــن ثالثــة مــن موظفــي البلديــة اذا زادت قيمــة اللــوازم علــى )600( ســتمائة دينــار 

وال تتجــأوز )10،000( عشــرة االف دينــار شــريطة مصادقــة الوزيــر علــى ذلــك 

ــة اذا زادت قيمــة  3. بقــرار مــن اجمللــس بنــاء علــى تنســيب جلنــة عطــاءات البلدي
ــر علــى ذلــك. اللــوازم علــى )10،000( عشــرة االف دينــار شــريطة مصادقــة الوزي

ب- الشراء عن طريق استدراج العروض:

1. بقــرار مــن الرئيــس بنــاء علــى تنســيب جلنــة مشــتريات خاصــة يؤلفهــا اجمللــس 
مــن ثالثــة مــن موظفــي البلديــة اذا كانــت

2. قيمة اللوازم ال تزيد على )5000( خمسة االف دينار.

ــة اذا زادت قيمــة  3. بقــرار مــن اجمللــس بنــاء علــى تنســيب جلنــة عطــاءات البلدي
ــار. ــرة االف دين ــأوز )10،000( عش ــار وال تتج ــة االف دين ــى )5000( خمس ــوازم عل الل

ــة اذا زادت قيمــة  4. بقــرار مــن اجمللــس بنــاء علــى تنســيب جلنــة عطــاءات البلدي
ــر علــى ذلــك. اللــوازم علــى )10،000( عشــرة االف دينــار شــريطة مصادقــة الوزي

ثانيا : بلديات الفئة الثانية :-

أ- الشراء املباشر :

1. بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم ال تزيد على )300( ثالثمائة دينار.

ــاء علــى تنســيب جلنــة مشــتريات خاصــة يؤلفهــا اجمللــس مــن  2. بقــرار مــن اجمللــس بن
ثالثــة مــن موظفــي البلديــة اذا زادت قيمــة اللــوازم علــى )300( ثالثمائــة دينــار وال تتجــاوز 

)5000( خمســة االف دينــار شــريطة مصادقــة الوزيــر علــى ذلــك.

3. بقــرار مــن اجمللــس بنــاء علــى تنســيب جلنــة عطــاءات البلديــة إذا زادت قيمــة اللــوازم 
علــى )5000( خمســة االف دينــار شــريطة مصادقــة الوزيــر علــى ذلــك.

ب- الشراء عن طريق استدراج العروض:



6465

1. بقــرار مــن الرئيــس بنــاء علــى تنســيب جلنــة مشــتريات خاصــة يؤلفهــا اجمللــس 
ــى )2000(  ــد عل ــوازم ال تزي ــة الل ــت قيم ــة اذا كان ــي البلدي ــن موظف ــة م ــن ثالث م

الفــي دينــار.

2. بقــرار مــن اجمللــس بنــاء علــى تنســيب جلنــة عطــاءات البلديــة إذا زادت قيمــة 
اللــوازم علــى )2000( الفــي دينــار وال تتجــاوز )5000( خمســة االف دينــار واذا زاد هــذا 

املبلــغ عــن ذلــك يشــترط مصادقــة الوزيــر.

جدول يوضح الية الشراء و السقوف حسب الصاحيات :

بقرار من رئيس فئة البلديةالية الشراء
اجمللس

بتنسيب من 
اللجنة اخملتصة 

وقرار اجمللس

بتنسيب من جلنة 
العطاءات وقرار من 

اجمللس ومبوافقة 
الوزير أو من يفوضه 

بذلك

الشراء عن 
طريق طرح 

عطاء

اكثر من 600 أقل من 600 ديناربلديات الفئة األولى
دينار وال تزيد على 

20000 دينار

اكثر من 20000 دينار

بلديات الفئة 
الثانية

اكثر من 300 أقل من 300 دينار
دينار وال تزيد على 

10000 دينار

اكثر من 10000 دينار

الشراء 
عن طريق 
استدراج 

العروض أو 
الشراء املباشر

اكثر من 600 أقل من 600 ديناربلديات الفئة األولى
دينار وال تزيد على 

10000 دينار

اكثر من 10000 دينار 

بلديات الفئة 
الثانية

اكثر من 300 أقل من 300 دينار
دينار وال تزيد على 

5000 دينار

اكثر من 5000 دينار 

العطاءات :

ومــن األعمــال االساســية ألعضــاء اجمللــس البلــدي هــي إدارة العطــاءات واحالــة املشــاريع 
اخلدميــة التــي تقــع علــى عاتــق اعضــاء اجمللــس مــن خــالل جلنــة العطــاءات ومــن خــالل 

اجمللــس البلــدي باالحالــة ايضــا وعنــد حتديــد املشــاريع باملوازنــة الســنوية للمجلــس 

ــة ،  ــاءات البلدي ــة عط ــمى  جلن ــة تس ــه جلن ــني اعضائ ــن ب ــكل م ــس يش ــث أن اجملل وحي
تتألــف مــن ثالثــة اعضــاء مــن اجمللــس إضافــة إلــى مديرالشــؤون البلديــة فــي احملافظــة 
أو اللــواء ومديــر االشــغال العامــة فــي احملافظــة أو اللــواء كل ضمــن منطقــة إختصاصــه 
ــي  ــد موظف ــس اح ــني الرئي ــس ويع ــا للرئي ــا ونائب ــا له ــم رئيس ــن بينه ــس م ــني اجملل ويع
البلديــة امــني ســر للجنــة ولذلــك ولالهميــة البــد مــن التعــرف علــى مراحــل واجــراءات 

ســير العمــل بالعطــاءات كــون املســؤلية بذلــك تقــع علــى اعضــاء اجمللــس البلــدي 

تعقــد اللجنــة اجتماعاتهــا كلمــا دعــت احلاجــة إلــى ذلــك بدعــوة مــن رئيســها ويكــون أي 
إجتمــاع تعقــده قانونيــا بحضــور ثالثــة مــن اعضائهــا علــى األقــل علــى أن يكــون رئيــس 
ــة  ــه واحــدا منهــم وتصــدر قراراتهــا باالجمــاع أو باكثري اللجنــة أو نائبــه فــي حــال غياب

أصــوات أعضائهــا وتصبــح قطعيــة بعــد تصديقهــا علــى النحــو التالــي :-

بالنسبة لبلديات الفئة األولى والثانية :-

ــار  ــى )5000( خمســة االف دين ــد عل ــوازم ال تزي ــت قيمــة الل 1. بقــرار مــن الرئيــس اذا كان
ــة. ــة الثاني ــات الفئ ــار لبلدي ــى و)2500( الفــني وخمســمائة دين ــة األول ــات الفئ لبلدي

ــت قيمــة  ــد )3( مــن هــذه الفقــرة بقــرار مــن اجمللــس اذا كان 2. مــع مراعــاة احــكام البن
اللــوازم تزيــد علــى )5000( خمســة االف دينــار بالنســبة لبلديــات الفئــة األولــى ، واذا كانت 
قيمــة اللــوازم تزيــد علــى )2500( الفــني وخمســمائة دينــار وال تتجــأوز )5000( خمســة االف 

دينــار لبلديــات الفئــة الثانيــة.

3. بقــرار مــن اجمللــس ومصادقــة الوزيــر إذا زادت قيمــة اللــوازم علــى )10000 (عشــرة االف 
ــات  ــار بالنســبة لبلدي ــى و )5000( خمســة االف دين ــة األول ــات الفئ ــار بالنســبة لبلدي دين

الفئــة الثانيــة .

مراحل اجراءات العطاءات خصوصا الطرق واالبنية

ــي  ــم املبان ــروع وتصمي ــة للمش ــات الفني ــداد الدراس ــم اع ــي يت ــروع مبان • اذا كان املش
ــد طــرق  ــا اذا كان املشــروع تعبي ــة املهندســني ام ــة نقاب ــاء ومصادق حســب كــودات البن

ــات  ــى اخملطط ــا عل ــراد تعبيده ــوارع امل ــد الش ــب حتدي يج

• توفير اخملصصات املالية للعطاء 
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• عمل دراسة للجدوى االقتصادية )املشاريع االستثمارية(

•  إعداد جدول املواصفات والكميات للمشروع 

• حساب الكلفة التقديرية للمشروع 

• إتخاذ قرار مجلس بلدي بطرح العطاء 

• حجز املبلغ املقدر للعطاء لدى بنك تنمية املدن والقرى 

• حتديد قيمة الكفالة الالزمة لدخول العطاء وحتديد درجة وفئة املقاولني 

• إعداد الشروط املرجعية للعطاء 

ــن  ــث يتضم ــل و بحي ــى األق ــني عل ــني محليت ــي صحيفت ــاء ف ــن العط ــالن ع ــم اإلع • يت
ــالن :- اإلع

1. وصف العمل املراد تنفيذه 

2. فئات ودرجة املقاولني املدعوين للمشاركة 

3. قيمة كفالة دخول العطاء 

4. حتديد موعد لزيارة موقع العمل 

5. تاريــخ بــدء بيــع العــروض واخــر موعــد للبيــع وعلــى أن ال تقــل هــذه املــدة عــن 
اســبوع 

ــذه  ــل ه ــى أن ال تق ــتقبالها وعل ــد الس ــر موع ــروض وأخ ــتقبال الع ــد اس 6. موع
املــدة عــن اســبوع 

7. ثمن نسخة العطاء 

8. موعد فتح العروض )اليوم والساعة واملكان(

9. أية امور اخرى تراها البلدية مناسبة

• تقــوم اللجنــة اخملتصة)جلنــة العطــاءات( بفتــح العــروض فــي الزمــان واملــكان احملدديــن 
باالعــالن فامــا أن تاخــذ قــرار باالحالــة أوالتحويــل إلــى جلنــة فنيــة أو رفــض االحالــة  

• ترفــع جلنــة العطــاءات تنســيبها إلــى اجمللــس البلــدي بعــد تفريــغ العــروض علــى احملضــر 
واجلــدول اخلــاص والتوقيــع عليــه حســب االصول 

ــب  ــة حس ــراءات املوافق ــتكمال اج ــم اس ــب و تت ــرار املناس ــدي الق ــس البل ــذ اجملل • يتخ
ــر  ــة أو الوزي ــؤون البلدي ــر الش ــة أو مدي ــس البلدي ــددة لرئي ــات احمل الصالحي

• فــي حــال موافقــة املرجــع اخملتــص علــى االحالــة تقــوم البلديــة باعــالم املقــاول الفائــز 
بالعطــاء خطيــا باالحالــة 

• يقــوم املقــاول الفائــز بدفــع رســوم الطوابــع وتقــدمي كفالــة حســن التنفيــذ املطلوبــة 
ضمــن املــدة احملــددة بكتــاب االحالــة و يســلم كفالــة دخــول العطــاء 

ــد  ــر عق ــن دفت ــدد ضم ــوذج احمل ــب النم ــل حس ــة العم ــع اتفاقي ــة بتوقي ــوم البلدي • تق
ــد  ــة املوح املقأول

• تقــوم البلديــة بتســليم موقــع العمــل للمقــاول بعدازالــة العوائــق مــن خــالل املهنــدس 
املشــرف وإعطــاء أمــر املباشــرة .

 وهنــاك كثيــر مــن االمــور التــي يجــب أن يأخذهــا اعضــاء اجمللــس البلــدي وجلنــة العطاءات 
بعــني االعتبــار وهــي علــى النحــو التالي :

 - التأكــد مــن توفــر اخملصصــات املاليــه وحجزهــا قبــل طــرح  العطــاءات وعنــد فتــح 
العــروض يجــب التأكــد مــن أن العــروض مختومــه ومغلقــه قبــل فتحهــا ثــم يتــم 

التأكــد أن العــروض مســعره وموقعــه وموضــح عليهــا أســم الشــركه أواملقــاول 

ــن  ــه ع ــره الثاني ــدد)3( وامل ــن ع ــروض ع ــدد الع ــل ع ــب أن اليق ــى يج ــره األول ــي امل - ف
ــد(. ــة )واح ــدد)2( والثالث ع

-  عنــد تقــدمي العــرض يجــب علــى املتعهــد أرفــاق كفالــة دخــول عطــاء بقيمــة 5% 
مــن قيمــة العطــاء ويســتبعد العــرض الغيــر مرفــق معــه كفالــه.

-  في حال إستدراج عروض لعطاء معني يجب أن اليقل عدد العروض عن )3(.

- يجــب أن تفــرغ العــروض علــى منــوذج يســمى محضــر فتــح العــروض ويتــم  توقعــة 
مــن جلنــة العطــاءات بحضــور وتوقيــع منــدوب ديــوأن احملاســبه.

- تتخــذ جلنــة العطــاءات قرارهــا وتنســب إلــى اجمللــس البلــدي برأيهــا إمــا باإلحالــه أو 
عــدم اإلحالــه أو حتويــل العطــاء إلــى جلنــه فنيــه.

ــر  ــى توف ــد عل ــب التأكي ــا يج ــاء مبراحله ــه أي عط ــة احال ــير عملي ــتكمال س - وإلس
ــه: ــق  التالي الوثائ

• صوره عن املوازنه إذا كان التمويل من املوازنه.

• كتاب بحجز اخملصصات وبيان مصدرها. 

• قرار إحاله من اجمللس البلدي. 

• اإلعالنات بالصحف احملليه.

• محضر فتح العروض موقع من أعضاء اللجنه.



6869

• املواصفات الفنيه للعطاء.

• تقرير دراسه فنيه للعطاء.

• كفالة دخول العطاء املاليه . 

• كافة العروض املقدمه للعطاء.

• شهادة تصنيف املقاول سارية املفعول ومطابقة لفئة العطاء

3.3.2  املهام الفنية : 

اســندت للمجلــس البلــدي مهــام فنيــة حســب املهــام الــواردة ذكرهــا فــي املــادة 5 مــن 
ــل  ــة عم ــوي ملنطق ــري و التنم ــط احلض ــل التخطي ــن أج ــات 41/2015  م ــون البلدي قان

ــي : ــب التال ــة و حس البلدي

ــة  ــة اللوائي ــة اللجن ــة وموافق ــة احمللي ــالل اللجن ــن خ ــي م ــتعماالت االراض ــد اس -1 حتدي
ــى . ــم االعل ــس التنظي وبقــرار مــن مجل

-2 بقــرار مــن اجمللــس يتــم تخطيــط مناطــق البلديــة وفتــح الشــوارع وإلغاؤهــا وتعديلهــا 
وتعيــني عرضهــا واســتقامتها وتعبيدهــا وأنشــاء ارصفتهــا وصيانتهــا وتنظيفهــا وإنارتها 

وتســميتها أو ترقيمهــا وترقيــم بناياتهــا وجتميلهــا وتشــجيرها ومنــع التجــاوز عليهــا.

ــفيات ودور  ــة املستش ــات إقام ــكنية لغاي ــق الس ــتعمال املناط ــس اس ــوز للمجل -3 يج
ــة.  ــة اخملتص ــة اللجن ــد موافق ــة بع ــات العام ــادق واخلدم ــادة والفن العب

-4 التنسيق مع سلطة املياه في إدارة توزيع املياه وشبكات الصرف الصحي.

-5 التنسيق مع سلطة الكهرباء في إدارة توزيع الكهرباء.

-6 تطويــر شــبكات النقــل ضمــن حــدود البلديــة وإنشــاء املواقــف للمركبــات وتنظيمهــا 
وتعيــني مســاراتها .

-7 إنشاء احلدائق العامة واملنتزهات واحلمامات.

-8 إنشاء املتاحف واملكتبات العامة والنوادي الثقافية .

التشريعات الناظمة للمهام الفنية :

مــادة 5- أ-  و6و7 و13و15و19/قانــون البلديــات، نظــام االبنيــة وتنظيــم املــدن والقــرى رقــم 
136 لســنة 2016

نظــام الطــرق واالرصفــة رقــم )8( لســنة 2016، نظــام اللــوازم وأشــغال البلديــات األردنيــة 

رقــم 70 لســنة 2009.

• لغايــات تطبيــق احــكام النظــام املتعلقــة باالشــغال واخلدمــات الفنيــة تصنــف 
البلديــات إلــى الفئتــني التاليتــني :

الفئة األولى:وتشمل البلديات في مراكز احملافظات وااللوية.

ــات فــي باقــي أنحــاء اململكــة ومجالــس اخلدمــات  ــة الثانية:وتشــمل البلدي الفئ
ــتركة. املش

• تنفذ األشغال واخلدمات الفنية للبلدية بإحدى الطرق التالية:

أ-التنفيذ املباشر من قبل البلدية.

ب-طرح عطاء.

ج-إستدراج العروض.

د-التلزمي عن طريق املفاوضة.

• تراعى القواعد التالية عند تنفيذ االشغال واخلدمات الفنية للبلدية:

- توفر اخملصصات املالية الالزمة لتنفيذها أو التزام بنك تنمية املدن والقرى بتوفيرها.

ــام  ــة للقي ــادرة املؤهل ــات الق ــة للجه ــرص متكافئ ــاء ف ــة واعط ــدأ املنافس ــق مب - تطبي
بتنفيــذ االشــغال أو تقــدمي اخلدمــات الفنيــة مــع مراعــاة إعطــاء مــدة كافيــة للمقاولــني 
ــة  ــب وطبيع ــي تتناس ــروض الت ــدمي الع ــاءات وتق ــق العط ــة وثائ ــارين لدراس واملستش

ــة. ــة املطلوب ــات الفني ــغال أو اخلدم االش

ــارين  ــة باملستش ــات الفني ــدمي اخلدم ــني وتق ــني األردني ــغال باملقاول ــذ االش ــر تنفي - حص
ــني أو  ــوة مقاول ــر دع ــى االم ــة وإذا اقتض ــروط املطلوب ــم الش ــرت فيه ــني إذا توف االردني
مستشــارين غيــر اردنيــني تؤخــذ موافقــة الوزيــر املســبقة علــى ذلــك مــع مراعــاة احــكام 
قانــون مقاولــي اإلنشــاءات والتشــريعات اخلاصــة بقانــون نقابــة املهندســني املعمــول بهــا.

- النــص فــي شــروط العطــاءات واملواصفــات علــى اســتعمال املــواد واملنتجــات الصناعيــة 
احملليــة فــي االشــغال مــا دامــت مطابقــة للمواصفــات املعتمــدة مــع وجــوب طلــب حتديــد 
االســماء التجاريــة الي صناعــة وأن تعتمــد املواصفــات القياســية االردنيــة عنــد املقارنــة 

بــني أوصــاف املــواد واملنتجــات الصناعيــة اخملتلفــة.

ــب  ــاء وأنس ــوة العط ــروط دع ــتوفية لش ــروض املس ــل الع ــة بافض ــد االحال ــد عن - التقي
االســعار مــع مراعــاة درجــة اجلــودة املطلوبــة وإمكانيــة التنفيــذ ضمــن املــدة احملــددة ومدى 
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قــدرة املقــاول أو املستشــار للقيــام بالعمــل املطلــوب حســب الشــروط واملواصفــات.

ــون  ــوز أن تك ــة ويج ــة العربي ــة باللغ ــروط التعاقدي ــات والش ــع االتفاقي ــون جمي - أن تك
ــة. ــة األجنليزي ــالت باللغ ــة واملراس ــر الفني ــات والتقاري ــات واخملطط املواصف

- التقيد بالقوانني واألنظمة والتعليمات املعمول بها عند وضع الشروط التعاقدية.

• يتــم تنفيــذ االشــغال واخلدمــات الفنيــة للبلديــة فيمــا عــدا وســيلة التنفيــذ املباشــر 
واحلالتــني املنصــوص عليهــا فــي املادتــني )47( و )48( مــن نظــام اللــوازم وأشــغال البلديــات 
ــذا  ــكام ه ــا ألح ــة وفق ــاءات عام ــرح عط ــق ط ــن طري ــنة 2009 ع ــم 70 لس ــة رق األردني

النظــام.

• تنظــم اجــراءات عطــاءات األشــغال واخلدمــات الفنيــة للبلديــة وشــروط االشــتراك فيها 
وطريقــة دراســة العــروض واحالــة العطــاء والضمانــات الواجــب توفرهــا فــي املتعهديــن 
والقواعــد واألحــكام الواجــب إدراجهــا فــي العقــود والتــي تنظــم العالقــة بــني البلديــة 
واملتعهديــن مبوجــب تعليمــات يصدرهــا الوزيــر وتنشــر فــي اجلريــدة الرســمية وترفــق بــكل 

عطــاء تطرحــه البلديــة .

ــادة )13( مــن هــذا النظــام  ــة املنصــوص عليهــا فــي امل ــة عطــاءات البلدي • تختــص جلن
بالنظــر فــي عطــاءات االشــغال  واخلدمــات الفنيــة للبلديــة وفقــا لألحــكام الــواردة فيــه.

• يطــرح الرئيــس عطــاءات االشــغال واخلدمــات الفنيــة ويحــدد ثمنــا لدعــوة كل عطــاء 
ــاء  ــة العط ــا وقيم ــة به ــق امللحق ــوة والوثائ ــة الدع ــداد وطباع ــات إع ــع نفق ــب م يتناس
علــى أنــه يجــوز للرئيــس توزيــع هــذه الدعــوة باجملــان علــى املتعهديــن وعلــى امللحقيــات 
التجاريــة االجنبيــة وعلــى الشــركات االجنبيــة غيــر املقيمــة فــي اململكــة والتــي تطلبهــا 

أو يــرى توجيههــا اليهــا.

ــى  ــرة األول ــي امل ــل ف ــى االق ــن عل ــة متعهدي ــه ثالث ــدم ل ــم يتق ــاء ول ــرح عط • إذا ط
ــروض  ــي الع ــعار ف ــن االس ــم تك ــة أو ل ــرة الثاني ــي امل ــل ف ــى األق ــان عل ــدان اثن ومتعه
املقدمــة معقولــة أو كانــت العــروض مشــروطة أو غيــر مكتملــة فعلــى جلنــة العطــاءات 
ــق  ــة بالتصدي ــة اخملتص ــى اجله ــوع إل ــن املوض ــرا ع ــع تقري ــة أن ترف ــذه احلال ــل ه ــي مث ف
علــى العطــاء ولهــذه اجلهــة أن تقــرر اعــادة طــرح العطــاء أو الغائــه أو تنفيــذ اإلشــغال 

ــة. ــق املفاوض ــن طري ــزمي ع ــراء التل ــروض أو بإج ــتدراج الع ــة بإس ــات الفني واخلدم

• تصبح قرارات اللجنة قطعية بعد تصديقها على النحو التالي:

- بلديات الفئة األولى :

ــى  ــد عل ــة ال تزي ــات الفني ــغال واخلدم ــة االش ــت قيم ــس اذا كان ــن اجملل ــرار م بق

ــك. ــى ذل ــة عل ــر إذا زادت القيم ــة الوزي ــار ومصادق ــف دين ــر ال ــة عش )15000( خمس

- بلديات الفئة الثانية:

ــى  ــد عل ــة ال تزي ــات الفني ــغال واخلدم ــة االش ــت قيم ــس اذا كان ــن اجملل ــرار م بق
ــك. ــى ذل ــة عل ــر اذا زادت القيم ــة الوزي ــار ومصادق ــرة االف دين )10000( عش

ــالل  ــق خ ــة بالتصدي ــات اخملتص ــيباتها للجه ــاءات وتنس ــان العط ــرارات جل ــل ق • ترس
خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ فتــح العطــاء وعلــى تلــك اجلهــات إصــدار قــرار بشــأن 

ــتالمها. ــن اس ــا م ــني يوم ــة واربع ــالل )45( خمس ــاء خ العط

• يجــوز تنفيــذ اإلشــغال واخلدمــات الفنيــة عــن طريــق إســتدراج العــروض فــي أي مــن 
احلــاالت التاليــة:

أ- وجود ضرورة عأجلة ال تسمح بطرح عطاء.

ب-االشغال التي تتطلب خبرات استشارية أو فنية متخصصة.

ج- إذا طــرح عطــاء ولــم تســتلم اللجنــة عــددا مناســبا مــن عــروض املناقصــني أو 
إذا لــم تكــن االســعار فــي العــروض املقدمــة معقولــة.

ــي اي مــن  ــق املفاوضــة ف ــزمي عــن طري ــة بالتل ــذ االشــغال واخلدمــات الفني • يجــوز تنفي
ــة: ــاالت التالي احل

ــتدراج  ــاء أو اس ــرح عط ــمح بط ــة ال تس ــرورة عأجل ــة أو ض ــة طارئ ــود حال - وج
ــروض. ع

- لغايــات توحيــد االليــات واالجهــزة أو التوفيــر فــي اقتنــاء القطــع التبديليــة أو اذا 
لــم يكــن باالمــكأن شــراء هــذه االجهــزة أو االليــات أو القطــع التبديليــة اال مــن 

مصــدر واحــد.

- اذا كان التعاقد مع مؤسسات رسمية عامة .

• يتــم تنفيــذ االشــغال واخلدمــات الفنيــة عــن طريــق اســتدراج العــروض أو التلــزمي عــن 
ــوازم و  ــام الل ــن نظ ــن م ــني )47( و)48( م ــي املادت ــواردة ف ــاالت ال ــي احل ــة ف ــق املفاوض طري
ــا  ــوص عليه ــات املنص ــا للصالحي ــنة 2009 وفق ــم 70 لس ــة رق ــات األردني ــغال البلدي أش
فــي املــادة )45( مــن مــن نظــام اللــوازم و أشــغال البلديــات األردنيــة رقــم 70 لســنة 2009.

• يراعــى عــدم اجــراء اي تعديــل أو إضافــة أو تغييــر فــي شــكل االشــغال أو نوعيتهــا أو 
كمياتهــا أثنــاء التنفيــذ وعلــى صاحــب العمــل أو اجلهــة املشــرفة التقيــد بتنفيــذ العمــل 
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ــن  ــة م ــى أي وثيق ــص عل ــر ورود الن ــاء ويعتب ــروط العط ــات وش ــات ومواصف ــا خملطط وفق
الوثائــق املكونــة للعطــاء كافيــا للتدليــل علــى ضــرورة تنفيــذ ذلــك العمــل.

• يعتبــر عمــال تغييريــا لغايــات هــذه املــادة كل تعديــل أو إضافــة أو تغييــر لــم يــرد عليــه 
نــص فــي أي وثيقــة مــن وثائــق العطــاء عنــد توقيــع االتفاقيــة وإقتضــت ظــروف املشــروع 
تنفيــذه، وال يعتبــر عمــال إضافيــا الزيــادة احلاصلــة فــي الكميــات الفعليــة لالعمــال التــي 
ــرف  ــدس املش ــأى املهن ــات اال اذا ارت ــداول الكمي ــود ج ــات وبن ــا خملطط ــا وفق ــم تنفيذه يت

خــالف ذلــك .

ــق  ــن وثائ ــي أي م ــن واردة ف ــم تك ــدة ل ــود جدي ــداث بن ــل إح ــروف العم ــت ظ • اذا تطلب
العطــاء اصــال، فــإن حتديــد أســعار هــذه البنــود يكــون خاضعــا ملوافقــة الوزيــر بنــاء علــى 

ــة. ــات الفني ــغال أو اخلدم ــذ األش ــة بتنفي ــة الصالحي ــة صاحب ــيب اجله تنس

• اذا إقتضــت احلاجــة إجــراء أي تعديــل أو إضافــة أو تغييــر أثنــاء التنفيــذ فــإن قــرار إحالــة 
العطــاء يبقــى نافــذا ويترتــب علــى اجلهــة التــي تتولــى اإلشــراف علــى تنفيــذ العطــاء 
ــرا فنيــا مســبقا إلــى صاحــب العمــل يتضمــن مبــررات القيــام باألعمــال  أن تقــدم تقري
ــال  ــرار األعم ــم إق ــاء ويت ــة العط ــى قيم ــا عل ــا وتأثيره ــة إليه ــدى احلاج ــة وم اإلضافي

ــة: ــات التالي ــا للصالحي ــة وفق ــر التغييري ــدار األوام ــة وإص اإلضافي

1. بقــرار مــن اجمللــس بنــاء علــى توصيــة املهنــدس إذا كان مجمــوع التجــاوز فــي 
قيمــة االعمــال اإلضافيــة والكميــات أثنــاء التنفيــذ ال يزيــد علــى )%10( مــن قيمــة 

العطــاء أو مبلــغ خمســة االف دينــار أيهمــا أقــل.

ــوع  ــدس اذا كأن مجم ــة املهن ــس وتوصي ــرار اجملل ــى ق ــاء عل ــر بن ــة الوزي 2. مبوافق
التجــاوز فــي قيمــة األعمــال اإلضافيــة أثنــاء التنفيــذ يزيــد علــى )%10( مــن قيمــة 

العطــاء وال يتجــاوز )%25( مــن تلــك القيمــة.

• للوزيــر تشــكيل جلنــة عطــاءات خاصــة مــن خمســة اعضــاء يســمي أحدهــم رئيســا 
لهــا علــى أن يتــم إختيارهــم مــن أعضــاء اجمللــس وموظفــي الــوزارة وذلــك ملشــروع معــني 

اذا أقتضــت طبيعتــه ذلــك أو تطلبــت شــروط متويلــه إجــراءات خاصــة لطــرح العطــاء.

ــد  ــع القواع ــاء بوض ــرح العط ــي ط ــرة ف ــل املباش ــة قب ــاءات اخلاص ــة العط ــوم جلن • تق
ــي  ــة ف ــد اللجن ــى أن تتقي ــه عل ــاء واجراءات ــرح العط ــي ط ــا ف ــب اتباعه ــس الواج واألس
ــم 70 لســنة 2009 والتعليمــات الصــادرة  ــة رق ــات األردني ــوازم و أشــغال البلدي نظــام الل

ــه. مبوجب

• تعقــد جلنــة العطــاءات اخلاصــة إجتماعاتهــا بدعــوة مــن رئيســها ويكــون اجتماعهــا 

قانونيــا بحضــور أربعــة مــن اعضائهــا علــى االقــل علــى أن يكــون رئيســها مــن بينهــم 
وتتخــذ قراراتهــا باإلجمــاع أو بأكثريــة أصــوات أعضائهــا احلاضريــن.

• تخضع قرارات جلنة العطاءات اخلاصة ملوافقة اجمللس وتصديق الوزير.

ــة  ــة عــن البلدي ــه علــى اإلتفاقيــات نياب ــة أو نائبــه فــي حــال غياب • يوقــع رئيــس البلدي
ــة. ــق بعطــاءات هــذه اللجن فيمــا يتعل

• يتولــى الرئيــس أو نائبــه فــي حــال غيابــه توقيــع اتفاقيــات تنفيــذ اإلشــغال واخلدمــات 
ــة  ــة الصالحي ــة صاحب ــة اجله ــد موافق ــس بع ــرارات اجملل ــذا لق ــة تنفي ــة للبلدي الفني

ــة. ــرار اإلحال ــق ق بتصدي

 املهام اخلدمية :

حتت املهام اخلدمية للمجلس البلدي ميكن تقسيم هذه املهام اخلدمية إلى : 

1- مهام ذات صفة تنظيمية .

2- مهام ذات صفة صحية و بيئية .

و أدنــاه ســيتم شــرح هــذه املهــام حســب صفاتهــا و التشــريعات املتعلقــة فــي أداء هــذه 
املهــام :

1- املهام ذات الصفة التنظيمية :

أ- تنظيم األسواق العامة وأنشاؤها:

التشــريعات املرتبطــة فــي املهمــة : مــادة 5- أ- 11و20/ قانــون البلديــات ، نظــام اســواق 
ــام  ــم )139( لع ــالخ رق ــام املس ــنة 2016، نظ ــم )129( لس ــة رق ــار والفواك ــة للخض اجلمل

 .2016

الوصف :

ــى أنشــاء اســواق اجلملــة للخضــار والفواكــة )  ــدي باملوافقــة عل -1 يقــوم اجمللــس البل
ــن  ــرار م ــك بق ــم ذل ــة ( .ويت ــة باجلمل ــات الزراعي ــع النتوج ــة لبي ــه البلدي ــكان تخصص م

ــدي  اجمللــس البل

ــات  ــالل تعليم ــن خ ــي م ــزاد العلن ــه بامل ــوق ومرافق ــالت الس ــغال مح ــم اش -2 تنظي
ــر  ــن الوزي ــادق م ــدي وتص ــس البل ــا اجملل يصدره

-3 يعني اجمللس  البلدي محاسبا قانونيا لتدقيق حسابات  السوق.
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-4 يخصــص اجمللــس البلــدي مــا نســبته %5 مــن إيــرادات الســوق ألنفاقهــا على الدراســات 
املتعلقــة بنشــاط الســوق وتطويره

-5 يضع اجمللس البلدي الشروط لتنظيم بيع اصناف محددة  من املنتج الزراعي. 
-6 يقــوم اجمللــس باملوافقــة علــى إنشــاء املســالخ  وأســواق بيــع احليوانــات واللحــوم ويتــم 

ذلــك بقــرار مجلــس بلــدي

-7 يتولى اجمللس إبرام االتفاقيات مع ذوي االختصاص ألنشاء وإدارة املسلخ.
-8 يصدر اجمللس التعليمات اخلاصة بتنظيم املسلخ وتصادق من الوزير .

-9 يحدد اجمللس اجور نقل اللحوم بقرار منه.

ب- تنظيم احلرف والصناعات:

التشريعات املرتبطة في املهمة : قانون احلرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953

الوصف:

- املوافقة على منح رخصة الي حرفة صناعية.

- ترخيص االعألنات  التجارية:

ــص  ــام ترخي ــات ، نظ ــون البلدي ــادة 5- أ- 12  قان ــة : م ــي املهم ــة ف ــريعات املرتبط التش
ــنة 2016. ــم )76( لس ــات رق االعالن

الوصف:

ــن  ــة ضم ــات التجاري ــات لإعالن ــات  واليافط ــة لالفت ــح رخص ــى من ــس عل ــق اجملل - يواف
ــدي ــس بل ــرار مجل ــة بق ــق البلدي مناط

- يحدد اجمللس الرسوم على وسائل اإلعالن غير الواردة في النظام 

-  ترخيص  االكشاك والبسطات واملظات والباعه التجولن واخليم الرمضأنية:

ــة  ــام مراقب ــات ، نظ ــون البلدي ــادة 5- أ- 12  قان ــة : م ــي املهم ــة ف ــريعات املرتبط التش
ــنة 2016. ــم 121 لس ــاك رق ــالت واالكش ــطات واملظ ــني والبس ــة املتجول ــم الباع وتنظي

الوصف:

1- يقوم اجمللس مبنح الرخص لهذه النشاطات

2- يحدد اجمللس اماكنها

-  املهام ذات الصفة الصحية و البيئية :

- احملافظة على الصحة العامة وإدارة النفايات :

التشــريعات املرتبطــة فــي املهمــة : مــادة 5- أ- 16 و17  18و21 قانــون البلديــات ، نظــام 68 
لســنة 2016منــع املــكاره ورســوم جمــع النفايات.

الوصف:

1. لرئيــس البلديــة أو رئيــس اجمللــس احمللــي بنــاء علــى تقريــر مراقــب الصحــة الطلــب مــن 
اي شــخص بازالــة املكرهــة التــي احدثهــا خــالل املــدة أو الطريقــة التــي يحددهــا  الرئيــس 

أو رئيــس اجمللــس احمللــي .

2. يحــدد اجمللــس مقــدار الزيــادة علــى رســوم نقــل وجمــع النفايــات للمنشــآت أو احملــالت 
أو املؤسســات التــي نشــاطاتها عاليــة وحتتــاج إلــى كلفــة اكبــر لنقــل وجمــع نفاياتهــا

ــا  ــى هــذه املنشــآت واملؤسســات مب ــدل اخلدمــات الســنوية عل 3. يحــدد اجمللــس قيمــة ب
ــة فــي نقــل وجمــع ومعاجلــة نفاياتهــا ــي تتحملهــا البلدي يتناســب مــع الكلفــة الت

4. للمجلــس تخصيــص اماكــن لتجميــع االخشــاب أو اخلــردة أو االثــاث املســتعمل أو االالت 
و حتديــد الوقــت لطرحهــا فيــه أو نقلهــا منــه:

ــرى أو  ــة اخ ــع اي بلدي ــارك م ــبقة التش ــر املس ــة الوزي ــى موافق ــاء عل ــس بن 5. للمجل
ــيس  ــالل تاس ــن خ ــة أو م ــة مختص ــع اي جه ــد م ــتركة أو التعاق ــات مش ــس خدم مجل
شــركة متلكهــا البلديــة أو بالتعــأون مــع القطــاع اخلــاص لغايــات جمــع النفايــات و نقلهــا 
ــة و  ــات الصلب ــا و إدارة النفاي ــص منه ــا و التخل ــا و تدويره ــا و معاجلته ــا و تخزيه و فرزه

ــا . معاجلته

6. إتخاذ االحتياطات ملنع اضرارالفيضأنات والسيول والثلوج واحلرائق

7. املساهمة في إغاثة املنكوبني من الكوارث الطبيعية 

5.3.2 املهام االستثمارية :

-1 يقوم اجمللس بترخيص املشاريع االستثمارية داخل املناطق التنظيمية للبلدية 

-2 تاجير أمالك البلدية من املبأني واألنشاءات 

-3 إستثمار أموال البلدية املنقولة وغير املنقولة 

-4 املوافقة على إقامة مشاريع بالشراكة مع القطاع اخلاص 

-5 عقد اإلتفاقيات مع البلديات األخرى والقطاع اخلاص وأية جهات اخرى
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1.املســار التنمــوي العــداد دليــل االحتياجــات و أولويــات هــذه االحتياجــات 
حســب التشــريعات والدليــل املعتمــد مــن قبــل وزارة الداخليــة

ــات  ــل االحتياج ــداد دلي ــوي الع ــار التنم ــل للمس ــرح مفص ــادة ش ــذه امل ــالل ه ــيتم خ س
وأولويــات هــذه االحتياجــات حســب التشــريعات والدليــل املعتمد مــن قبــل وزارة الداخلية، 
حيــث ســيتم تقســيم املســار التنمــوي علــى املســتوى البلــدي و علــى مســتوى املركــز 

االداري و مــن ثــم اجمللــس التنفيــذ لالعــداد و مجلــس احملافظــة لالقــرار .

ــات  ــة لالحتياج ــة و متلمس ــؤة و فعال ــورة كف ــات بص ــل االحتياج ــة دلي ــاز مهم أن  إجن
الفعليــة للمجتمــع تكــون باحملصلــة خطــة عمــل ناجحــة لــإدارة احملليــة نظــرا الهميتــه 
ــة  ــي عملي ــاهمة ف ــك املس ــوي و كذل ــرار التنم ــع الق ــي صن ــني ف ــاركة املواطن ــي مش ف
ــم  ــع رس ــي م ــوي كتال ــار التنم ــة ، و املس ــي احملافظ ــتدامة ف ــة و املس ــة احلقيق التنمي

ــار : ــي للمس توضيح

على املستوى البلدي :

• عقــد جلســات حواريــة مــع اجملتمعــات احملليــة وكافــة فئــات اجملتمــع علــى مســتوى 
منطقــة اجمللــس احمللــي لتحديــد االحتياجــات التنمويــة لهــذه املنطقــة بحضــور 

ــة. ــي البلدي ــة ف ــة احمللي ــة التنمي ــع مديري ــأون م ــي  بالتع ــس احملل ــاء اجملل اعض

• يقــوم اجمللــس احمللــي بدراســة املشــاريع واالحتياجــات مــن قبــل بالتعــأون مــع مديريــة 
التنميــة احملليــة فــي البلديــة ليصــار رفعــه إلــى اجمللــس البلــدي.

• دراســة االحتياجــات واألولويــات مــن املشــاريع مــن قبــل مديريــات التنميــة احملليــة فــي 
البلديــات و فرزهــا قطاعيــا مــن ضمنهــا القطــاع البلــدي .

• يقــوم اجمللــس البلــدي بإعــداد دليــل االحتياجــات واملشــاريع علــى املســتوى البلــدي 
مــن خــال دراســة كافــة االحتياجــات الــواردة مــن اجملالــس احملليــة ضمــن منطقتــه.

ــس  ــدود اجملل ــن ح ــة ضم ــس احمللي ــن اجملال ــواردة م ــاريع ال ــات واملش ــاد االحتياج • اعتم
ــون . ــق القان ــه وف ــن اختصاص ــع ضم ــي تق ــدي والت البل

• رفــع االحتياجــات واألولويــات مــن املشــاريع بعــد فرزهــا قطاعيــا للمجلــس التنفيــذي 
مــن ضمنهــا االحتياجــات الواقعــة ضمــن اختصــاص البلديــات .

مستوى املركز االداري واجلهات الرسمية األخرى:

• عقــد جلســات حواريــة مــع كافــة القطاعــات االقتصاديــة واالجتماعيــة علــى مســتوى 

ــد  ــة لتحدي ــس احمللي ــات اجملال ــي جلس ــل ف ــم متث ــي ل ــات الت ــع اجله ــز االداري وم املرك

يتناول هذا الباب :
1. املسار التنموي العداد دليل االحتياجات و أولويات هذه االحتياجات 

حسب التشريعات والدليل املعتمد من قبل وزارة الداخلية.
2. املسار التنموي العداد اخلطة االســـتراتيجية والتنموية حسب 

التشريعات والدليل املعتمد من قبل وزارة الداخلية.
3. املسار التنموي حول اداء املرافق العامة حسب االلية املقترحة من 

كادر عمل الدليل .
4. مسار إعداد  موازنة البلديات حسب التشريعات.

الباب الثاني

مسار صنع القرار  التنموي بني 
اجملالس في اإلدارة احمللية
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ــة  ــع مديري ــأون م ــز االداري بالتع ــدود املرك ــن ح ــة ضم ــق الواقع ــك املناط ــات تل االحتياج

ــة . ــة احمللي التنمي

اخلطــوات املشــتركة بــن االحتياجــات الــواردة مــن اجملالــس البلديــة / 
ــة: ــي احملافظ ــة ف ــز االداري ــة و املراك محلي

• دراســة هــذه االحتياجــات واألولويــات مــن قبــل مديريــة التنميــة احملليــة فــي احملافظــة 
ليصــار إلــى تبويبهــا لضمــان عــدم تكــرار االحتياجــات و املشــاريع علــى مســتوى احملافظــة 

.

ــة  ــاريع التنموي ــن املش ــة م ــات احملافظ ــل احتياج ــداد دلي ــذي باع ــس التنفي ــوم اجملل • يق
ــرى   ــمية األخ ــات الرس ــات و اجله ــن البلدي ــواردة م ــات ال ــا االحتياج ــا فيه ــة مب واخلدمي

ــة . ــس احملافظ ــا جملل لرفعه

• تقــوم اللجنــة الدائمــة جمللــس احملافظــة جلنــة املاليــة واالقتصاديــة و التنمويــة 
ــات  ــدمي االقتراح ــذي لتق ــس التنفي ــن اجملل ــواردة م ــات ال ــة االحتياج ــياحية بدراس والس

بشــأنها .

• تقــوم للجنــة الدائمــة جمللــس احملافظــة جلنــة اجملتمــع احمللــي التواصــل مــع اجملتمــع احمللي 
ملناقشــتها قبــل االقرار.

ــذه  ــن ه ــات م ــد األولوي ــة و حتدي ــس احملافظ ــل مجل ــن قب ــات م ــل االحتياج ــرار دلي • اق
االحتياجــات

مسار اعداد دليل االحتياجات مبشاركة املواطنن :

مديرية 
التنمية 

احمللية في 
البلدية 

اجمللس 
احمللي 

مديرية 
التنمية 

احمللية في 
البلدية 

اجمللس
البلدي 

اجمللس
التنفيذي 

مجلس 
احملافظة 

جلسات 
حوارية مع 

اجملتمع 
احمللي 

اقرار احتياجات 
احملافظة 
املشاريع 
التنموية 

واخلدمية وحتديد 
أولويات تلك 
االحتياجات

اعداد دليل 
احتياجات 

احملافظة ورفعه 
الى مجلس 

احملافظةالقراره

اعداد دليل 
احتياجات 

البلدية و 
أولوياتها منها  

ورفعها 
للمجلس 
التنفيذي 

لالطالع عليها 

حتديد االهداف 
القطاعية

دراسة 
االحتياجات 

وتقدمي 
االقتراحات

تقدمي الدعم 
الفني و 

التنسيق

جلسات حوارية    
لوضع 

االحتياجات من  
على مستوى 

منطقة اجمللس 
احمللي 

مسار اعداد دليل االحتياجات على مستوى املركز االداري )املتصرفية( :

اقرار اختياجات 
احملافظة من 

املشاريع 
التنموية 

واخلدمية وحتد 
اولويات تلك 
االحتياجات

اعداد دليل 
احتياجات 

احملافظة ورفعه 
الى مجلس 

احملافظة القراره

فرز االحتياجات 
وتبويبها 

ورفعها 
للمجلس 
التنفيذي

دراسة 
االحتياجات 

وتقدمي 
االقتراحات

تقدمي الدعم 
الفني 

والتنسيق

وضع االحتياجات على 
مستوى املركز االداري

مركز اداري  
مديرية 
التنمية 

احمللية في 
احملافظة 

اجمللس
التنفيذي 

مجلس 
احملافظة 

مديرية 
التنمية 

احمللية في 
احملافظة 

جلسات حوارية مع 
القطاعات االقتصادية 
واالجتماعية لتقدمي 

املقترحات حول 
مشروعات اخلطط 

االستراتيجية 
والتنفيذية

2.املســار التنمــوي العــداد اخلطــة االســتراتيجية والتنمويــة حســب 
التشــريعات والدليــل املعتمــد مــن قبــل وزارة الداخليــة:

اخلطــة االســتراتيجية هــي مكــون رئيســي وعنصــر مهــم و فعــال لضمــان عملية حتســني 
ــوي  ــط التنم ــة ، فالتخطي ــى التنمي ــول إل ــدف للوص ــي ته ــات الت ــات واحملافظ أداء البلدي
ــداف  ــات واأله ــد األولوي ــتخدم لتحدي ــي يس ــج علم ــن منه ــارة ع ــو عب ــتراتيجي ه االس
ــى  ــادرة عل ــة الق ــاريع التطويري ــج  واملش ــار البرام ــات واختي ــات و احملافظ ــة للبلدي التنموي
حتقيــق هــذه االهــداف خــالل فتــرة زمنيــة معينــة مبــا يتماشــى مــع تطلعــات املواطنــني 
اخــذا بعــني االعتبــار االمكأنــات املتاحــة واملعوقــات احملتملــة. أن إلعــداد اخلطــط التنمويــة 
االســتراتيجية دوراً مهمــاً فــي تفعيــل املشــاركة اجملتمعيــة و تعزيــز مشــاركة املواطنــني 

وممثليهــم فــي رســم مالمــح التطويــر االساســية حملافظاتهــم.

ــز مبــادئ احلكــم واإلدارة  وتعمــل هــذه اخلطــط علــى دفــع عجلــة التنميــة احملليــة وتعزي
ــو  ــا ه ــوء م ــي ض ــني ف ــاة املواطن ــة حي ــتوى ونوعي ــاء مبس ــى االرتق ــعى إل ــيدة وتس الرش
ــب  ــبل التغل ــة وس ــات احملتمل ــار املعوق ــني االعتب ــن بع ــات أخذي ــرص وامكأن ــن ف ــاح م مت
ــق  ــة وحتق ــاء احملافظ ــال أبن ــات وآم ــس طموح ــة تعك ــط واقعي ــى خط ــوالً إل ــا، وص عليه
ــح هــذه اخلطــط بعــد اعتمادهــا  ــة مســتدامة، حيــث تصب ــق تنمي اهدافهــم فــي حتقي
مبثابــة مرجعيــة علميــة التخــاذ القــرارات واعتمــاد املشــاريع التنمويــة حســب املوازنــات 

ــي احتياجــات اجملتمــع. ــا يلب املتاحــة للســنوات االربعــة القادمــة مب

ادنــاه ســيتم التطــرق للمســار التنمــوي لعمليــة اعــداد اخلطــط االســتراتيجية 
ــندت  ــي اس ــام الت ــل امله ــن أوائ ــت م ــام كان ــذه امله ــث أن ه ــة حي ــة و التنموي والتنفيذي
ــس  ــندت للمجل ــي اس ــام الت ــن أول امله ــة 41/2015 و م ــون البلدي ــب قان ــات حس للبلدي
ــة 49/2015 ، مــا ســيم التطــرق  ــون الالمركزي ــذي و مجلــس احلافظــة حســب قان التنفي
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لــه هــو املســار التنمــوي حيــث ســيكون هنالــك مســارين مســار للخطــة االســتراتيجية 
ــات و مســار تنمــوي خــاص باعــداد اخلطــط  ــة اخلــاص فــي  البلدي ــة و التنموي و التنفيذي
ــل  ــي فص ــه ف ــا بأن ــة ، علم ــي احملافظ ــاص ف ــة اخل ــة والتنفيذي ــتراتيجية و التنموي االس
املهــام مت شــرح مفصــل لكيفيــة اعــداد اخلطــط االســتراتيجية و التنمويــة بالتفصيــل ، 
وهنــا يجــب االشــارة إلــى اهميــة ربــط املســار التنمــوي مــع كيفيــة أداء املهمــة  مــع أجــل 

ــة . ــهيل أداء املهم ــورة و تس ــل الص تكام

املسارات التموية للتخطيط االستراتيجي و التنموي كتالي :

على املستوى البلدي/احمللي

مهمة اجمللس احمللي 

املســاهمة فــي اعــداد اخلطــط االســتراتيجية والتنمويــة واعــداد دليــل االحتياجــات ضمــن 
حــدوده مبشــاركة مؤسســات اجملتمــع املدنــي ورفعهــا للمجلــس البلــدي مــن خــالل :

ــتوى  ــى مس ــع عل ــات اجملتم ــة فئ ــة وكاف ــات احمللي ــع اجملتمع ــة م ــات حواري ــد جلس • عق
منطقــة اجمللــس احمللــي  لوضــع االهــداف املناطقيــة و الفرعيــة والرؤيــة والرســالة و امليــزة 
ــي   ــس احملل ــاء اجملل ــور اعض ــرص وبحض ــات والف ــدت والتحدي ــة أن وج ــبية للمنطق النس

ــة. ــة التنميــة احملليــة فــي البلدي بالتعــأون مــع مديري

ــة  ــع مديري ــأون م ــة  بالتع ــات احلواري ــات اجللس ــة مخرج ــي بدراس ــس احملل ــوم اجملل • يق
التنميــة احملليــة فــي البلديــة ليصــار إلــى مقترحــات اخلطــة االســتراتيجية ورفعهــا إلــى 

ــدي. ــس البل ــى اجملل إل

• تقــوم مديريــة التنميــة احملليــة بجمــع كافــة املقترحــات اخلاصــة باخلطط االســتراتيجية 
ــدي  ــس البل ــاق اجملل ــن نط ــة ضم ــة الواقع ــس احمللي ــة اجملال ــن كاف ــواردة م ــة ال والتنموي

لصياغتهــا و مواءمتهــا ملناقشــتها مــن قبــل اجمللــس البلــدي.

مهمة اجمللس البلدي 

ــة  ــة البلدي ــات منطق ــل احتياج ــداد دلي ــة واع ــتراتيجية والتنموي ــط اإلس ــداد اخلط إع
ــا. ــالع عليه ــذي لالط ــس التنفي ــا للمجل ــا ورفعه ــه منه وأولويات

ــة املســاهمات اخلحاصــة باخلطــط االســتراتيجية  ــدي بدراســة كاف ــس البل • يقــوم اجملل
ــة  ــع اخلط ــا م ــه  و مواءمته ــة ل ــة التابع ــس احمللي ــن اجملال ــه م ــواردة إلي ــة ال والتنموي

االســتراتيجية للبلديــة.

• إعداد اخلطط االستراتيجية والتنموية ورفعها إلى اجمللس التنفيذي. 

على املستوى املركز االداري

• عقــد جلســات حواريــة مــع كافــة القطاعــات االقتصاديــة واالجتماعيــة علــى مســتوى 
املركــز االداري ومــع اجلهــات التــي لــم متثــل فــي جلســات اجملالــس احملليــة لتقــدمي مقترحات  
االهــداف القطاعيــة والتحديــات و الفــرص وامليــزة النســبية والتنافســية للمركــز االداري 

بالتعــأون مــع مديريــة التنميــة احملليــة.

اخلطــوات املشــتركة بــن االحتياجــات الــواردة مــن اجملالــس البلديــة / 
ــة: ــي احملافظ ــة ف ــز االداري ــة و املراك محلي

ــات  ــودات و مقترح ــة مس ــة بدراس ــي احملافظ ــة ف ــة احمللي ــة التنمي ــل مديري ــوم قب • تق
ــزة  ــف و املي ــوة والضع ــاط الق ــات نق ــرص والتحدي ــة و الف ــة والقطاعي ــداف  الفرعي االه
النســبية أن وجــدت الــواردة إليهــا مــن املراكــز االداريــة واجملالــس البلديــة ومقارنتهــا مــع 
ــط  ــروعات اخلط ــودات مش ــذي مبس ــس التنفي ــد اجملل ــة و تزوي ــج الوطني ــط والبرام اخلط

ــذي. ــس التنفي ــى اجملل ــدي  إل ــتوى االداري و البل ــى املس ــة عل ــتراتيجية والتنموي االس

• يقــوم اجمللــس التنفيــذي باعــداد مشــروعات اخلطــط االســتراتيجية والتنفيذيــة 
للمحافظــة ومواءمتهــا مــع اخلطــط االســتراتيجية املعــدة مــن اجملالــس البلديــة واجلهــات 
ــة . ــط الوطني ــتراتيجيات و اخلط ــع االس ــجامها م ــن أنس ــد م ــرى والتأك ــمية األخ الرس

ــس  ــواردة جملل ــتراتيجية ال ــط االس ــروعات اخلط ــة مش ــة بدراس ــان الدائم ــوم اللج • تق
ــأنها  ــات بش ــدمي املقترح ــة و تق احملافظ

• تقــوم اللجنــة الدائمــة جمللــس احملافظــة جلنــة اجملتمــع احمللــي التواصــل مــع اجملتمــع احمللي 
ملناقشــة مشــروعات اخلطــط قبــل االقــرار الخــذ املالحظــات عليهــا و دراســتها مــن قبــل 

اللجــان الدائمــة.

• يقــوم  مجلــس احملافظــة بإقــرار مشــروعات اخلطــط االســتراتيجية والتنفيذيــة والتأكــد 
مــن تنفيذهــا.
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اخلطط االستراتيجية والتنفيذية للبلديات :

اعداد اخلطط االستراتيجية والتنفيذية للمحافظة :

 
 

3 املسار التنموي حول أداء املرافق العامة حسب التشريعات

ــى  ــه املناطــة إل ــر ســير العمــل في ــق العامــة و اعــداد تقاري ــة أداء املراف أن مهمــة مراقب
ــات  ــى العالق ــس إل ــة تؤس ــي مهم ــات 41/2015 ه ــون البلدي ــب قان ــي حس ــس احملل اجملل
التكامليــة و التشــاركية و الترابــط مــن ضمــن اإلدارة احملليــة ، حيــث أن هــذا الــدور املنــاط 
ــة  ــى مالمس ــني و عل ــى املواطن ــرب إل ــة االق ــدة التنموي ــل الوح ــذي ميث ــي ال ــس احملل باجملل
ــم يتطــرق لهــا فــي  ــى حاجتهــم و همومهــم و تطلعاتهــم ، و هــي مهمــة ل ــة إل يومي
الشــرح و عــدم توفــر اي اليــة لتنفيــذه علــى الرغــم مــن اهميتــه لذلــك ارتأينــا أن نفــرد 
لهــا مســاحة مــن الشــرح مــن أجــل تفعيلهــا مــن خــالل اقتــراح اليــة لتنفيذهــا حيــث 
ــم اجمللــس التنفيــذي  ــدي ث ــى اجمللــس البل ــة إل ســيكون املســار مــن خــالل اجملالــس احمللي
ــة ،  ــة و احملافظ ــي البلدي ــة ف ــات التنمي ــرورا مبديري ــة ، م ــس احملافظ ــى مجل ــرا إل واخي
ومــن أجــل جنــاح هــذه املهمــة يجــب علــى اجملالــس احملليــة تفعيــل املشــاركة اجملتمعيــة 
لوضــع اليــات تضمــن تفعيــل املشــاركة اجملتمعيــة مــن أجــل رصــد مالحظــات و شــكأوي 

ــة . ــق العام ــى أداء املراف ــني عل ومقترحــات املواطن

ــاه  ــا املســار التنمــوي حــول أداء املرافــق العامــة بالشــرح مــع رســم توضيحــي ادن و تالي
ــار : للمس

على مستوى اجملالس احمللية / اجمللس البلدي :

مهمة اجمللس احمللي: 

ــر عــن ســير العمــل فيهــا ورفعهــا للمجلــس  مراقبــة أداء املرافــق العامــة واعــداد تقاري
مــن خــالل :

ــة  ــات احمللي ــني واجملتمع ــن املواطن ــواردة م ــات ال ــكأوي واملقترح ــات والش ــد املالحظ • رص
ــة  . ــق العام ــى أداء املراف عل

• يقوم اجمللس احمللي بإعداد تقرير حول أداء هذه املرافق و رفعها للمجلس البلدي .

ــق العامــة  ــأداء املراف ــر اخلاصــة ب ــة التقاري ــة بجمــع كاف ــة احمللي ــة التنمي • تقــوم مديري
الــواردة مــن كافــة اجملالــس احملليــة الواقعــة ضمــن نطــاق اجمللــس البلــدي و تزويــد اجمللــس 

البلــدي فيهــا.

مهمة اجمللس البلدي :

ــول أداء  ــة ح ــس احمللي ــن اجملال ــه م ــرد الي ــي ت ــر الت ــذي بالتقاري ــس التنفي ــة اجملل مخاطب
ــدي  ــس البل ــوم اجملل ــه يق ــدود منطقت ــن ح ــة ضم ــق العام املراف

جلسات حوارية 
لتحديد االهداف 

املناطقية والفرعية 
والتحديات للمجالس 

احمللية

تقدمي الدعم الفني 
والتنسيق

تقدمي مساهمة 
وتقدمي االقتراحات 
بخصوص اخلطط 

االستراتيجية 
والتنفيذية

1- دراسة 
مشروعات 

ومقترحات اخلطط 
الواردة من اجملالس 

احمللية
2- حتديد األهداف 

القطاعية 

اعداد اخلطط 
االستراتيجية 

والتنفيذية للبلدية 
ورفعها للمجلس 
التنفيذي لالطالع 

عليها

اجمللس احمللي
مديرية 
التنمية 

احمللية في 
البلدية

مديرية التنمية اجمللس البلدي
احمللية في البلدية

جلسات حوارية مع 
اجملتمع احمللي

1- اقرار مشروعات اخلطط االستراتيجية والتنفيذية
2- اللجان الدائمة: دراسة مشروعات اخلطط وتقدمي االقتراخات

3- جلنة اجملتمع احمللي: التواصل مع اجملتمع قبل وبعد اقرار اخلطط االستراتيجية 
والتنفيذية

اعداد مشروعات 
اخلطط 

االستراتيجية 
والتنفيذية 

واملواءمة مع 
االستراتيجيات 

والبرامج 
الوطنية

دراسة اخلطط 
الواردة ووضع 

املالحظات 
بخصوص 

املوائمة مع 
االستراتيجيات 

واخلطط 
الوطنية

دراسة 
االحتياجات 

وتقدمي 
االقتراحات

تقدمي الدعم 
الفني 

والتنسيق

مركز اداري  
مديرية 
التنمية 

احمللية في 
احملافظة 

اجمللس
التنفيذي 

مجلس 
احملافظة 

مديرية 
التنمية 

احمللية في 
احملافظة 

جلسات حوارية مع 
القطاعات االقتصادية 
واالجتماعية لتقدمي 

املقترحات حول 
مشروعات اخلطط 

االستراتيجية 
والتنفيذية
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مهمة اجمللس التنفيذي :

ــة  ــات العام ــة باخلدم ــور املتعلق ــث األم ــة وبح ــي احملافظ ــة ف ــوال العام ــتعراض األح اس
فيهــا والنظــر فــي أي اقتــراح يقدمــه أي عضــو فيــه واتخــاذ القــرارات الالزمــة بشــأنها 
ــرد اليــه مــن اجملالــس البلديــة واتخــاذ القــرارات املناســبة  ــر التــي ت ، والنظــر فــي التقاري

ــأنها. بش

ــرد  ــي ت ــر الت ــة التقاري ــة فــي احملافظــة بجمــع كاف ــة احمللي ــة التنمي ــل مديري • تقــوم قب
إلــى اجمللــس التنفيــذي مــن البلديــات الواقعــة ضمــن احملافظــة و دراســتها و حتويلهــا إلــى 
ــس  ــا اجملل ــة ورفعه ــات كاف ــر باملالحظ ــداد تقري ــاص الع ــة ذات االختص ــة القطاعي املديري

ــذي . التنفي

• يقــوم اجمللــس التنفيــذي مــن خــالل املديريــات القطاعيــة ذات االختصــاص بدراســة هــذه 
التقاريــر الــواردة إليــه وحــل مــا ميكــن حلــه ووضــع التوصيــات واحلــول ملعاجلــة الشــكأوى 
ــات  ــع التوصي ــة لوض ــس احملافظ ــا جملل ــذة ورفعه ــريعات الناف ــب التش ــات حس و املقترح

املناســبة بشــأنها.

مهمة مجلس احملافظة 

وضــع التوصيــات واملقترحــات للجهــات اخملتصــة مبــا يكفــل حتســني أداء الدوائــر احلكوميــة 
واملؤسســات العامــة العاملــة ضمــن احملافظــة لضمــان تقــدمي افضــل اخلدمــات.

ــس  ــواردة جملل ــتراتيجية ال ــط االس ــروعات اخلط ــة مش ــة بدراس ــان الدائم ــوم اللج • تق
ــأنها . ــات بش ــدمي املقترح ــة و تق احملافظ

• تقــوم اللجنــة الدائمــة جمللــس احملافظــة جلنــة اجملتمــع احمللــي التواصــل مــع اجملتمــع احمللي 
ــات  ــكأوي واالقتراح ــات والش ــد املالحظ ــة ورص ــي احملافظ ــة ف ــق العام ــة أداء املراف ملناقش

لتحويلهــا إلــى اللجــان الدائمــة.

ــات واملقترحــات للجهــات اخملتصــة لتحســني  • يقــوم  مجلــس احملافظــة بوضــع التوصي
أداء املرافــق العامــة.

املسار األول عبر اجملالس احمللية :

 
 

                                                                    

املسار الثاني عبر املراكز االدارية :

 
 

                                                                                                                                                                                            

 

مديرية 
التنمية 

احمللية في 
البلدية

اجمللس 
احمللي 

مديرية 
التنمية 

احمللية في 
البلدية 

اجمللس
البلدي 

اجمللس
التنفيذي 

مجلس 
احملافظة 

اجملتمع 
احمللي

وضع التوصيات 
واملقترحات 

لتحسني اداء 
املؤسسات 

العامة 

دراسة هذه 
التقارير وحل ما 

ميكن حله 
ورفعها جمللس 

احملافظة لالطالع 
عليها

رفع التقارير 
الواردة اليه حو ل 
اداء احمللية ورفها 

البلدي

جمع التقارير 
الواردة من 

اجملالس

اعداد التقارير 
حول اداء املرافق 

العامة

تقدمي الدعم 
الفني و 

التنسيق

مالحظات 
وشكاوي 

واقتراخات على 
اداء املرافق 

العامة 
واملؤسسات 

احلكومية

وضع التوصيات 
واملقترحات لتحسني اداء 

املؤسسات العامة

دراسة هذه التقارير وحل 
ما ميكن حله ورفها الى 

اجمللس التنفيذب 
لالطالع عليها

جمع التقارير الواردة من 
املراكز االدارية ودراستها 

وحتويلها الى املديرية 
القطاعية اخملتصة لبيان 

الرأي العام

تقدمي مساهمة وتقدمي 
االقتراحات بخصوص 

اخلطط االستراتيجية 
والتنفيذية

مديرية التنمية اجمللس التنفيذيمجلس احملافظة 
احمللية في البلدية

املركز االداري
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4.مسار إعداد  موازنة البلديات حسب التشريعات

ــة خــالل  ــة الترجمــة العمليــة للخطــط العامــة التــي ســتنتهجها البلدي ــر املوازن تعتب
ســنة معينــة.  ويعتبــر حتضيــر املوازنــة مبــا تتضمنــه مــن توقعــات لــكل مــن النفقــات 
والــواردات ركيــزة اساســية حلســن اإلدارة املاليــة ، و مت شــرح اليــة اعــداد املوازنــة بالتفصيل 
ــوي  ــار التنم ــى املس ــرق إل ــيتم التط ــزء س ــذا اجل ــي ه ــم و ف ــق بامله ــزء املتعل ــي اجل ف
التكاملــي فــي العالقــات بــني اجملالــس فــي اإلدارة ، و يجــب التنويــه و التركيــز علــى نقطــة 
ــي  ــات 41/2015 و الت ــون البلدي ــن قان ــادة 3 م ــن امل ــرة أ م ــي الفق ــا و ه ــدا هن ــة ج مهم
ــة ذات اســتقالل  تنــص علــى أن » البلديــة مؤسســة أهليــة تتمتــع بالشــخصية املعنوي
ــي  ــة و اســتقاللها املال ــة البلدي ــني موازن ــط مــا ب ــه ال يجــب اخلل ــث أن ــي وإداري » حي مال
ــة البلديــة مســتقلة عنهــا و ال تنــدرج مــن ضمــن  ــة احملافظــة حيــث أن موازن مــع موازن
موازنــة احملافظــة ، وأمنــا املســار التنمــوي مــن أجــل فقــط االطــالع و حســن التنفيــذ وعــدم 

ازدواجيــة التنفيــذ فــي املهــام و املشــاريع املنفــذة .

و تاليــا املســار التنمــوي مــن مرحلــة اعــداد املوازنــات الفرعيــة فــي اجملالــس احملليــة ورفعهــا 
إلــى اجمللــس البلــدي و دمجهــا مــن موازنــة اجمللــس البلــدي إلــى مرحلــة اطــالع مجلــس 
احملافظــة علــى موازنــة البلديــة حســب قانــون الالمركزيــة 49/2015 ، تاليــا شــرح املســار 

مــع رســم توضيحــي ادنــاه :

مهمة اجمللس احمللي 

• اعداد املوازنة الفرعية للمجلس احمللي ورفعها للمجلس القرارها.

ــس  ــة اجملال ــة  مــن كاف ــات الفرعي ــة املوازن ــة بجمــع كاف ــة احمللي ــة التنمي • تقــوم مديري
ــدي فيهــا. ــد اجمللــس البل ــدي و تزوي ــة الواقعــة ضمــن نطــاق اجمللــس البل احمللي

مهمة اجمللس البلدي 

• إقرار امليزانية العمومية و املوازنة السنوية للبلدية وتصديقها من الوزير.

 مهمة احملافظ 

• التنســيق بــني مجلــس احملافظــة والبلديــات فــي احملافظــة والــوزارات والدوائــر احلكوميــة 
واملؤسســات العامــة.

• تقــوم قبــل مديريــة التنميــة احملليــة فــي احملافظــة بجمــع كافــة املوازنــات الــواردة مــن 
اجملالــس البلديــة الواقعــة ضمــن احملافظــة و تزويــد احملافــظ بهــا.

مهمة مجلس احملافظة 

• االطالع على كيفية تنفيذ املوازنات السنوية جلميع بلديات احملافظة 

ــة  ــة والتنموي ــة واالقتصادي ــة املالي ــة / اللجن ــس احملافظ ــة جملل ــة الدائم ــوم اللجن • تق
والســياحية بدراســة موازنــات البلديــات العــداد تقريــر حــول كيفيــة تنفيــذ هــذه املوازنــات 

ملزيد من التفاصيل عن الية اعداد املوازنات راجع قسم مهام اجملالس  

املسار التنموي العداد موازنة البلديات :

 
 

                                            

                                                                                                                                                     

 

االطالع على 
كيفية تنفيذ 

املوازنات 
السنوية جلميع 
بلديات احملافظة

تزويد مجلس 
احملافظة 

باملوازنات الواردة 
من جميع 

البلديات

جمع املوازنات 
من جميع 

البلديات وتزويد 
احملافظة فيها

اقرار امليزانية 
العمومية 

واملوازنة 
السنوية 
للبلدية 

وتصديقها من 
الوزير

جمع املوازنات 
الفردية الفرعية 

من اجملالس 
احمللية

اعداد املوازنة الفرعية 
للمجلس احمللي

اجمللس 
البلدي

مديرية 
التنمية 

احمللية في 
احملافظة 

احملافظ مجلس 
احملافظة 

مديرية 
التنمية 

احمللية في 
البلدية

اجمللس احمللي
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1-  مفهوم اإلدارة احمللية :

تعــرف بأنهــا “أســلوب مــن أســاليب التنظيــم اإلداري للدولــة، تقــوم علــى فكــرة توزيــع 
ــى  ــرغ األول ــرض أن تتف ــك لغ ــة، وذل ــة واحمللي ــزة املركزي ــني األجه ــات ب ــاطات والواجب النش
ــالد، وأن  ــي الب ــة ف ــق القومي ــى إدارة املراف ــة إل ــة، إضاف ــة للدول ــة العام ــم السياس لرس
تتمكــن األجهــزة احملليــة مــن تســيير مرافقهــا بكفــاءة، وحتقيــق أغراضهــا املشــروعة”1، 
ــة  ــق العام ــي إدارة املراف ــة ف ــة ودور اإلدارة احمللي ــني أهمي ــه يب ــف أن ــذا التعري ــز ه ــا ميي ومم

ــا. ــل مجتمعه ــة داخ احمللي

و يعرفهــا الكاتــب البريطأنــي آرام مــودي » مجلــس منتخــب تتركــز فيــه الوحــدة احملليــة 
ويكــون عرضــة للمســؤولية السياســية أمــام الناخبــني ســكأن الوحــدة احملليــة ويعتبــر 
ــا  ــلوب اإلدارة مبقتضاه ــا “اس ــى أنه ــة عل ــإدارة احمللي ــر ل ــة”. وينظ ــزة الدول ــالً ألجه مكم
ــة  ــخصية اعتباري ــع بش ــي، تتمت ــوم محل ــدات ذات مفه ــى وح ــة إل ــم الدول ــم إقلي يقس
ــة احلكومــة  ــة مــن أبنائهــا إلدارة مصاحلهــا حتــت إشــراف ورقاب وميثلهــا مجالــس منتخب

ــة«2. املركزي

ــة  ــؤون احمللي ــم الش ــاه تنظي ــم مبقتض ــلوب يت ــو اس ــا فه ــذي يعنين ــالح ال ــا االصط ام
ــع  ــا وتتمت ــات ينتخبونه ــطة هيئ ــهم بواس ــني أنفس ــني احمللي ــل املواطن ــن قب ــا م وادارته
بالشــخصية املعنويــة املســتقلة وتقــوم مبباشــرة اختصاصاتهــا مبوجــب القانــون إال أنهــا 
تبقــى خاضعــة لرقابــة وإشــراف الســلطة املركزيــة. ويتضــح مــن هــذا أن هنــاك خصائص 

معينــة ال بــد مــن توفرهــا فــي اإلدارة احملليــة:

1. وجود مصالح تتطلب قيام نظام قانوني معني.

2. وجود هيئات محلية منتخبة تتمتع بالشخصية القانونية املستقلة.

ــن  ــم م ــة بالرغ ــإدارة احمللي ــي ل ــي واالداري واملال ــتقالل القانون ــن االس ــوع م ــر ن 3. توف
ــددة. ــاالت مح ــي مج ــة ف ــلطة املركزي ــة الس ــراف ورقاب ــا إلش خضوعه

ــن  ــي ع ــا السياس ــة حقه ــى ممارس ــرص عل ــة حت ــة مجتمعي ــني وثقاف ــة املواطن 4. توعي
ــة. ــتوياتها اخملتلف ــى مس ــة عل ــس احمللي ــي اجملال ــا ف ــاب ممثليه ــق أنتخ طري

1  فالح احلوري، اإلمكانات واألثار احملتملة لتبني منوذج البلدية الكبرى في محافظة أربد.

2  خالد سمارة الزعبي ، تشكيل اجملالس احمللية وأثره على آفايتها )دراسة مقارنة(، منشأة 

املعارف ، األسكندرية، 1984.

ما يقدمه هذا الباب :
بهدف متهيد وايضاح نظام اإلدارة احمللية في االردن لتوفير 
فهم اكبر للمسيرة التنموية باحملافظات مبنظور شمولي 
وتكاملـــي لالدوار واملهـــام  وليس حصرأ فقط حســـب 

اجملالس: 
-1 وصـــف اإلدارة احمللية من خالل ايضـــاح مفهوم اإلدارة 

احمللية وما املقصود في اإلدارة احمللية في التجربة االردنية.
-2 االسباب املوجبة لتطبيق اإلدارة احمللية نتيجة تداعيات 

سياسية واقتصادية واجتماعية.
-3 التعريف بأهم مقومات اإلدارة احمللية 

الباب الثالث

شرح مفهوم اإلدارة احمللية 
واحلوكمة 
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2-    أسباب تطبيق اإلدارة احمللية:

أوالً : أسباب سياسية :  

1. أن اإلدارة احمللية تعتبر عن رغبات و تطلعات  وطموح املواطنني.

2. متثل اإلدارة احمللية إقراراً ملبدأ حكم الشعب نفسه بنفسه وملصلحته.

3. تعمــل علــى توفيــر الفــرص الشــراك املواطنــني فــي إدارة االمــور التنمويــة احملليــة األمــر  
الــذي ميكنهــم مــن التــدرب علــى ممارســة العمــل السياســي.

4. تــؤدي اإلدارة احملليــة إلــى تربيــة مدنيــة حتقــق الدميقراطيــة للناخبــني مــن خــالل حــق 
ــار وأنتخــاب االفضــل لتمثليهــم علــى مختلــف املســتويات. االختي

ثأنياً : أسباب اقتصادية :

1. تعــزز مــن نهــج االقتصــاد فــي النفقــات وتوفيــر الوقــت وســرعة اإلجنــاز وتوحيــد األمناط 
ودقــة تنفيذهــا وســالمة اجراءاتها.

2. تعمــل علــى توفيــر مصــادر محليــة مبعنــى أنهــا تخفــف العــبء علــى اخلزينــة املركزيــة 
ــة على الســواء. واحمللي

3. تؤدي إلى تنشيط االقتصاد الوطني باالضافة خللق نشاط اقتصادي محلي.

ــة  ــة مصممــة حســب واقــع اجملتمعــات احمللي 4. توفــر فــرص اقامــة مشــروعات اقتصادي
وتعمــل علــى تنميــة واســتثمار ممــا يتوفــر لهــا مــن مــوارد طبيعيــة، وهــي بذلــك تنمــي 

اجملتمعــات احملليــة وترســخ مفهــوم التنميــة احملليــة لديهــا.

ثالثاً : أسباب اجتماعية :

1. تسهم في تطبيق مبدأ املشاركة االجتماعية للمواطنني كقاعدة للدميقراطية.

2. تعــزز مــن اســتغالل االفضــل للطاقــات الفكريــة والثقافيــة والفنيــة واالبداعيــة لــدى 
الســكأن احملليــني وتوظيفهــا للصالــح العــام محليــاً.

3. حتقيــق ميــول ورغبــات وحاجــات وأولويــات اجملتمــع احملليــة على ضــوء الواقــع واالمكأنيات 
املتاحة.

4. ازالة التوتر و زيادة التماسك االجتماعي في اجملتمعات احمللية.

3- مقومات اإلدارة احمللية:

ــن اإلدارة  ــا ع ــي مييزه ــتقالل قانون ــة باس ــع اإلدارة احمللي ــة : أي تتمت ــخصية املعنوي -1 الش
ــة. ويعتــرف لهــا مبصالــح خاصــة تؤديهــا للمســتفيدين فــي احملافظــة. املركزي

-2 احتفــاظ الســلطة املركزيــة بحــق الرقابــة علــى اإلدارة احملليــة ، وربطهــا بعجلــة الدولة 
السياســية والقضائيــة واالدارية.

-3 حق األنتخاب : األنتخاب املباشر العضاء الهيئات احمللية وممثليها اخملتلفة.

و بالرجــوع لــإدارة احملليــة فــي االردن فــأن التشــريعات اخلاصــة باحلزمــة االصالحيــة التــي 
مت اقرارهــا خــالل عــام 2015 وباالخــص قانــون البلديــات رقــم 41/2015 و قانــون الالمركزيــة 
رقــم 49 /2015 واألنظمــة والتعليمــات الصــادرة مبقتضــى هذيــن التشــريعني، عملــت علــى 
تطبيــق مفهــوم اإلدارة احملليــة حيــث أن نهــج اإلدارة املتبــع اجتــه مــا بــني البلديــات افقيــاً 
مــن جهــة ومــن ثــم اجتــه عاموديــا مــع اجمللــس التنفيــذي مــن خــالل املــدراء التنفيذيــن 

املمثلــني حســب املــادة  4 فقــرة أ ومجلــس احملافظــة.

4- ما هو الشكل قطاع العمل  البلدي: 

 تتكــون مؤسســات العمــل البلــدي مــن اربــع مؤسســات ومــن املفيــد أن نتعــرف عليهــا 
واخلدمــات التــي تقدمهــا والعالقــة بينهــا مــن خــالل مهــام كل منهــا

-1 وزارة الشؤون البلدية 

تأسست وزارة الشؤون البلدية في عام 1965 وتشتمل الوزارة على :-

ــة  ــات وااللوي ــي احملافظ ــرة ف ــة منتش ــؤون البلدي ــة للش ــة و)27( مديري ــرة مركزي )15( دائ
ويتــرأس وزيــر الشــؤون البلديــة مجلــس إدارة بنــك تنميــة املــدن والقــرى ومجلــس التنظيم 

االعلــى 

وفي ما يلي اهم مهامها: 

- وضع وتطوير االطر التشريعية و اإلدارية و املالية  الفاعلة إلدارة العمل البلدي. 

- اعداد مخططات االعمار االقليمية والهيكلية والتفصيلية لكافة بلديات اململكة. 

-  إدارة التحويــالت املاليــة والتنســيق مــع اجلهــات ذات العالقــة لتوفيــر التمويــل الضــروري 
لبرامــج ومشــاريع البلديــات 

ــة  ــق احلاكمي ــا يحق ــة مب ــؤون البلدي ــاع الش ــية لقط ــدرات املؤسس ــاء الق ــم بن -  دع
ــات .  ــوي للبلدي ــدور التنم ــز ال ــيدة وتعزي الراش
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ــدى  ــي وم ــي واالداري والتنظيم ــات املال ــى أداء البلدي ــق عل ــراف والتدقي ــة واالش - الرقاب
ــات .  ــة والتعليم ــني واألنظم ــا بالقوان التزامه

-  اجراء اإلنتخابات البلدية في موعدها القانوني . 

- توفيــر التســهيالت اخملتلفــة للبلديــات للقيــام مبهامهــا وتقــدمي الدعــم بكافــة اشــكالة 
للعمــل علــى حتســني مســتوى خدماتهــا .

-2  بنك تنمية املدن والقرى

بنــك تنميــة املــدن والقــرى هــو مؤسســه عامــه رســمية يتمتــع بالشــخصيةاالعتبارية 
ــا وماليــا تأســس عــام )1979( ويبلــغ رأســماله واحتياطياتــه حوالــي )75(  املســتقلة اداري

مليــون دينــار. 

اهداف البنك وواجباته 

يعتبــر بنــك تنميــة املــدن والقــرى مــن مؤسســات اإلقــراض املتخصصــة التــي تتعامــل 
بشــكل أساســي مــع قطــاع البلديــات فــي اململكــة, وكذلــك مــع املؤسســات الرســمية 
ــي  ــك ف ــي للبن ــز الرئيس ــن املرك ــدا ع ــني, فع ــات للمواطن ــدمي اخلدم ــعى لتق ــي تس الت
العاصمــة عمــان للبنــك عشــرة فــروع فــي جميــع احملافظــات امــا اهــم واجبــات البنــك 

فهــي:-

ــني  ــتركة( لتأم ــات املش ــد م ــس اخل ــات احمللية)البلديات،مجال ــاريع الهيئ ــم مش 1 - دع
الوســائل الراميــة إلــى إيجــاد اخلدمــات األساســية العامــة واملســاهمة فــي تطويرهــا عــن 
طريــق تعبئــة مــوارده املاليــة احملليــة واخلارجيــة وتقــدمي التســهيالت االئتمأنيــة الضروريــة 

لتنفيــذ هــذه املشــاريع. 

ــة أو  ــة وظيف ــام بأي ــا والقي ــة وكفالته ــات احمللي ــا الهيئ ــي تعقده ــروض الت 2 - إدارة الق
ــك  أو  ــون البن ــب قان ــه مبوج ــة ب ــات املنوط ــذ الواجب ــا تنفي ــة يتطلبه ــال مصرفي اي أعم
مبقتضــى أي اتفــاق دولــي تكــون احلكومــة طرفــا فيــه ويتطلــب تنفيــذه مشــاركة البنــك 

3 - مســاعدة الهيئــات احملليــة فــي حتديــد أولويــات املشــاريع األنتاجيــة فــي ضــوء جدواهــا 
االقتصاديــة واملســاهمة فــي رأس مــال هــذه املشــاريع . 

4 - املســاعدة فــي توفيــر اخلبــرات واخلدمــات الفنيــة مبــا فــي ذلــك تدريــب الفنيــني الذيــن 
حتتــاج إليهــم الهيئــات احملليــة .

ــدمي   ــا تق ــن أهدافه ــي تتضم ــة الت ــات احمللي ــة للهيئ ــهيالت االئتمأني ــدمي التس 5 - تق
ــة  ــات احمللي ــدود الهيئ ــل ح ــية داخ ــات األساس اخلدم

املشاريع التي ميولها البنك

ــة  ــس احمللي ــتثمارية للمجال ــة واالس ــاريع اخلدمي ــن املش ــددة م ــواع مح ــك أن ــول البن مي
ــي:- ــو االت ــى النح ــيمها عل ــن تقس وميك

أ- مشاريع البنية التحتية 

1. مشاريع تصريف مياه امطار 

2. مبأني دور الهيئات احملليه واملكتبات العامة 

ــس  ــا اجملال ــي تنفذه ــة الت ــارات للمشــاريع اخلدمي ــي والعق ــتمالكات االراض 3. اس
احملليــة

4. فتح وتعبيد الشوارع 

5. أنشاء االرصفة واالطاريف 

6. احلدائق واملراكز الرياضية واماكن الترفيه العامة 

7. الكهرباء واألنارة 

8. املعدات اخلاصة باالشغال العامة املدنيه 

9. معدات النفايات الصلبة 

10. أنشاء املقابر العامة 

ب- املشاريع األنتاجية

1. أنشاء االسواق التجاريه 

2. بناء املسالخ للبلديات 

3. املكاتب ومجمعات الدوائر 

4. االسواق الشعبية 

5. املناطق الصناعيه واحلرفيه 

6. مواقف السيارات 

7. مواقف الشاحنات 

8. اماكن الترفيه 
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9. استمالكات االراضي للمشاريع االستثمارية التنموية

10. احلدائق واملتنزهات 

11. مشاريع مشتركه بني البنك والبلديات 

12. املشاريع التنموية االستثمارية

 3-  البلديات

مراحل منو وتطور اجملالس البلدية  :-

تعتبــر البلديــات مكــون تاريخــي اساســي للحكــم احمللــي فــي االردن فقــد تأسســت ســتة 
ــارة  ــم )ام ــة بإس ــة االردني ــام الدول ــى قي ــر وحت ــع عش ــرن التاس ــر الق ــذ أواخ ــات من بلدي
ــا  ــام 1881 تليه ــت ع ــي تأسس ــد والت ــة ارب ــات بلدي ــذه البلدي ــكأن أول ه ــرق االردن( ف ش
بلديــة الســلط عــام 1887 ثــم بلديــة الكــرك فــي العــام 1893 ثــم بلديــة معــأن فــي عــام 

1898 ثــم بلديــة عمــان 1909 ثــم بلديــة جــرش 1910.

ــا 1927,  ــة الرمث ــون 1920, بلدي ــة عجل ــة 1914, بلدي ــة الطفيل ــا 1912, بلدي ــة مادب وبلدي
ــات فــي عــام 1920  ــة مــن )10( بلدي ــم ازدادت اعــداد اجملالــس البلدي ــة الزرقــاء1928 ث بلدي
ــى  ــي حت ــر نتيجــة التوســع العمران ــد الكبي ــدأ التزاي ــة فــي عــام 1979 وب ــى )86( بلدي إل
وصــل فــي عــام 2000 إلــى )328( بلديــة وفــي عــام 2001 وضمــن مشــروع دمــج البلديــات  
اصبــح العــدد 99 بلديــه لغايــة عــام 2007فاصبــح عــدد البلديــات)93( بلديــة بعــد توســيع 
ــة تاريخــه  ــة لغاي ــا اصبحــت )100( بلدي ــم حالي ــات ث ــة عمــان وضــم )6( بلدي حــدود امأن

بعــد فصــل )6( بلديــات عــن امأنــة عمــان الكبــرى واســتحداث بلديــة رحمــة وقطــر. 

ــن  ــي ميك ــا والت ــه به ــات  املناط ــالل الصالحي ــن خ ــات م ــة دور البلدي ــن ادراك اهمي وميك
ــات : ــى عملي ــا إل تصنيفه

• ترخيص املنشأت واألنشطة العامة • التخطيط والتنظيم  

• الدور التنموي• الدور اخلدمي

• الرقابة الصحية • الدور البيئي

• الدور الفني والتراثي• الدور الثقافي والرياضي 

اعداد وفئات البلديات لتاريخه

ــات  ــت فئ ــث اصبح ــا حي ــة لتصنيفه ــروط القانوني ــس والش ــر االس ــب توف ــك حس وذل
ــي: ــو التال ــى النح ــات عل البلدي

التصنيفالعددالفئة  

بلديات مراكز احملافظات والبلديات التي يزيدعدد سكانها عن 11األولى
100الف نسمة

بلديات مراكز االلوية والبلديات التي يترأوح عدد سكانها بني 55الثانية
15الف إلى 100 الف نسمة

البلديات األخرى الغير مشمولة في الفئات األولى والثانية34الثالثة

100اجملموع

-4  مجالس اخلدمات املشتركة

 بهــدف تقــدمي اخلدمــات التــي تشــترك فيهــا مجموعة مــن البلديــات املتجــأورة اجــاز قانون 
البلديــات للوزيــر بتنســيب مــن  احلاكــم االداري أنشــاء مجلــس خدمــات مشــترك جملموعــة 
ــع بالشــخصية  ــة أو القــرى أو التجمعــات الســكأنية يتمت ــس البلدي ــة مــن اجملال متقارب
ــي  ــتركة ف ــات املش ــس اخلدم ــر مجال ــدي وتعتب ــس البل ــات اجملل ــارس صالحي ــة ومي املعنوي
مضمونهــا شــكالً مــن اشــكال مؤسســات التنميــة احملليــة وهــذه اجملالــس ضــرورة ملحــة 
وخطــوة تنظيميــة رائــدة ملعاجلــة النقــص فــي توفيــر اخلدمــات االساســية لكافــة مواقــع 

مــكاب النفايــات.

ــس  ــام مجال ــتناداً لنظ ــتركة اس ــات املش ــس اخلدم ــيس مجال ــك مت تأس ــاً لذل وحتقيق
ــر الكبيــر فــي  اخلدمــات املشــتركة رقــم 17 لســنة 1983 وكأن لصــدور هــذا النظــام االث
ــتركة  ــات املش ــس اخلدم ــدد مجال ــغ ع ــة . ويبل ــوم اإلدارة احمللي ــة ملفه ــه نوعي ــاد نقل إيج
التــي مت تأسيســها لتاريخــة)22( مجلســاً يشــرف  )16( مجلــس منهــا علــى )16( مكــب 
للنفايــات. وميــارس اجمللــس صالحيــات اجمللــس البلــدي بشــأن إدارة املوظفــني وميــارس رئيــس 

ــة. ــس البلدي ــات رئي ــتركة صالحي ــات املش ــس اخلدم مجل

مهام مجالس اخلدمات 

يتولى مجلس اخلدمات املشتركة املهام التالية :

ــات فيهــا والتخلــص منهــا بالتنســيق مــع  ــات ومعاجلــة النفاي 1. أنشــاء مكبــات النفاي
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اجلهــات املعنيــة اخملتصــة .

ــي  ــا ف ــوص عليه ــال املنص ــن االعم ــر م ــه الوزي ــق علي ــر يواف ــل اخ ــأي عم ــام ب 2. القي
ــح  ــات فــي حــاالت الطوارئ،فت ــذة واملناطــة باجمللــس مثل)مســاعدة البلدي ــني الناف القوان

ــدات(. ــرش املبي ــالت ل ــذ حم ــات اجملالس،تنفي ــطة الي ــرق بواس الط

3. حتديد ودراسة مشاريع اخلدمات املشتركة.

4. مناقشة ووضع اخلطة السنوية للمجلس ورفعها للوزير القرارها .

5. وضع مشروع املوازنة السنوية للمجلس ورفعها للوزير القرارها .

6. تنفيذ وإدارة مشاريع اخلدمات املشتركة .

7. االشراف على إدارة اموال اجمللس.

املوارد املالية:

تتكون املوارد املالية للمجلس اخلدمات  مما يلي :

• مساهمة اجملالس البلدية والقرى املشتركة في اجمللس .

• املبالــغ التــي يقــرر مجلــس الــوزراء بنــاء علــى تنســيب الوزيــر صرفهــا للمجلــس مــن 
الــواردات التــي تســتوفى ملنفعــة البلديــات .

ــى أن تؤخــذ  ــه عل ــات واي امــوال اخــرى تقــدم الي ــات والتبرعــات واالعأن • القــروض والهب
ــي  ــر اردن ــوزراء عليهــا اذا كانــت مــن مصــدر غي موافقــة مجلــس ال

ــات  ــر البلدي ــات غي ــض املؤسس ــركات أو بع ــى الش ــس عل ــا اجملل ــي يتقاضاه ــوم الت الرس
ــى املكــب التــي ترســل نفاياتهــا إل

احلوكمة)احلكم الرشيد(:

ــل  ــن أج ــة م ــية واإلداري ــة والسياس ــلطة االقتصادي ــة الس ــة3 »”ممارس ــت احلوكم عرف

إدارة شــؤون البلــد علــى جميــع املســتويات. وهــي تشــمل آليــات وعمليــات ومؤسســات 

يســتطيع املواطنــون والفئــات مــن خاللهــا التعبيــر عــن مصاحلهــم وممارســة حقوقهــم 

ــم“. ــوية خالفاته ــم وتس ــاء بالتزاماته ــة، والوف القانوني

ــة  ــية واالقتصادي ــلطة السياس ــة الس ــا ممارس ــى أنه ــة عل ــرف4  » احلوكم ــك تع  و كذل

ــد. كمــا تعــرف احلوكمــة فــي القطــاع العــام بأنهــا  ــة الالزمــة إلدارة شــؤون البل واإلداري

العمليــة التــي تقــوم مــن خاللهــا املؤسســات العامــة علــى تنظيــم الشــؤون العامــة أو 

ــة. ــوارد العام إدارة امل

أن تعزيــز احلوكمــة فــي اطــار اإلدارة احملليــة لهــا دوراً مهمــا في عمليــة التمكــني االقتصادي 

واالجتماعــي والسياســي. بحيــث تســاعد الالمركزيــة االدارات احملليــة علــى ترجمــة أجنــدة 

التنميــة احملليــة علــى مســتوى احملافظــة واجنــدة التنميــة الوطنيــة إلــى افعــال حقيقيــة 

تؤثــر ايجابــا فــي حتســني ظــروف حيــاة املواطنني.

و كاعضــاء منتخبــني و كادر ادارات تنفيذيــة محليــة البــد مــن أن يتــم العمــل علــى تطويــر 

اســتراتيجيات فّعالــة لتعزيــز احلوكمــة فــي اإلدارة احملليــة، لذلــك يجــب أن نســأل أنفســنا 

األســئلة التاليــة:

• كيــف ميكــن للالمركزيــة أن تســاهم فــي إيجــاد  بلديــات وإدارة محليــة قــادرة ومســؤولة 

ــبة؟ وخاضعة للمحاس

•  كيــف ميكــن تطبيــق حقيقــي وفعلــي جلميــع عناصــر احلوكمــة علــى مســتوى اإلدارة 

احملليــة ؟ 

ــن  ــة وم ــات واالداراة احمللي ــني البلدي ــه متك ــي تواج ــات الت ــات واالحتياج ــي التحدي ــا ه • م

ــة ؟ ــوات التنموي ــة الفج ــي معاجل ــاهمة ف ــا و املس ــز قدراته ــل تعزي أج

  UNDP3  برنامج االمم املتحدة االمنائي
  OCED 4  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
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• كيف ميكن جتأوز  معوقات مشاركة املرأة والشباب واألقليات ؟

ــة مــن حيــث  ــة الالمركزي وعليــه فــأن جنــاح ممارســة احلوكمــة يعنــي باألكيــد جنــاح جترب

عــدة افعــال يكــون اثرهــا احلقيقــي علــى بنــاء ثقــة املواطــن  وجميــع الشــركاء فــي اإلدارة 

احملليــة وحتقيــق مبــدأ النزاهــة والعدالــة والشــفافية فــي اســتخدام الســلطة وإدارة املــال 

العــام. لهــذا ال بــد مــن التطــرق مــا هــي مقومــات )ركائــز( احلوكمــة والتــي تتمثــل مبــا 

يلــي: 

1 سيادة القانون :

ــة  ــليم لكاف ــح وس ــريعي واض ــند تش ــود س ــه وج ــون بأن ــيادة القان ــدأ س ــرف مب يع
ــث  ــا، وبحي ــا وواجباته ــلطتها ومهامه ــا س ــات مبوجبه ــارس الهيئ ــي مت ــريعات الت التش
ــة األساســية املنظمــة لعملهــا بشــكل واضــح،  ــك التشــريعات هــي املرجعي ــر تل تعتب
واذا اصــدرت تعليمــات محليــة يجــب أن تكــون شــاملة ومكتملــة ومنســجمة ومتدرجــة، 
بحيــث ال تتعــارض أو تتداخــل مــع أي تشــريعات داخليــة أو أي مــن التشــريعات املركزيــة أو 

ــة. ــرات القانوني ــن الثغ ــو م ــة وأن تخل ــة املوقع ــات الدولي االتفاقي

ــم  ــوا ه ــأن تلتزم ــون ب ــيادة القان ــدأ س ــي مب ــم احملل ــات احلك ــي هيئ ــاء ف ــارس االعض مي
ــرارت  ــام باجــراءت أو اتخــاذ ق ــد القي ــك موظفينهــا بالتشــريعات املعمــول بهــا عن وكذل
إداريــة أو ماليــة أو فنيــة والتأكــد مــن أنفاذهــا واالمتثــال لهــا، والعمــل علــى تطبيقهــا 
بشــكل ثابــت وموحــد علــى اجلميــع وبشــكل عــادل ودون تعســف أو اســتثناء، وأن تكــون 
هــذه التشــريعات والقواعــد ذات اســتقرار وميكــن التنبــؤ بهــا واالعتمــاد عليهــا (اليقــني 

ــي). القانون

ــد  ــة الصع ــى كاف ــة و عل ــي اإلدارة احمللي ــون ف ــيادة القان ــليم لس ــق س ــل تطبي ــن أج و م
اجملالــس )مجلــس محافظــة، مجلــس البلــدي واحمللــي واجمللــس التنفيــذي( وأيضــاً االدارات 
التنفيذيــة احملليــة )الدوائــر احلكوميــة( ، فــأن علــى كل عضو/عضــوة  منتخــب/ة  ممثــال عــن 

اي مجلــس التركيــز علــى مــا يلــي :

1. أن تكــون كافــة اخلدمــات والعمليــات واالجــراءات الداخليــة منســجمة مــع التشــريعات 
الناظمــة للعمــل، ومبنيــة علــى معاييــر قانونيــة وفنيــة واضحــة ومحــددة، ولهــا أســاس 
قانونــي ســليم، ويتــم تطبيقهــا بطريقــة موضوعيــة وبأقــل قــدر مــن احلكــم الشــخصي  

(الســلطة التقديريــة(.

ــني  ــاء املنتخب ــؤوليات االعض ــام ومس ــات ومه ــترك لصالحي ــم مش ــى فه ــل عل 2. العم
واملوظفــني املعنيــني بتقــدمي اخلدمــات بشــكل واضــح ومحــدد ضمــن التشــريعات الناظمة 

للعمــل (قوأنــني، أنظمــة، تعليمــات).

ــة  ــات موضوع ــدمي اخلدم ــة بتق ــراءات املتعلق ــة واالج ــة األنظم ــون كاف ــد أن تك 3. التأك
ــى  ــادل عل ــد وع ــت وموح ــكل ثاب ــا بش ــم تطبيقه ــة، و أن يت ــة وواضح ــة متكامل بطريق

ــع. اجلمي

ــى  ــة عل ــة داخلي ــراء رقاب ــن اج ــد م ــل التأك ــن أج ــل م ــراءات عم ــق اج ــع وتطبي 4. وض
ــة. ــي اخلدم ــات ملتلق ــدمي اخلدم ــة بتق ــة املتعلق ــرارات اإلداري ــروعية الق مش

5. وضــع أســس وآليــات واضحــة للتظلــم مــن قبــل متلقــي اخلدمــة وذلــك الســتقبال 
ــة بتقــدمي اخلدمــات. ــة واملتعلق ــكأوى والطعــون املقدم ــة الش ومعاجل

6. بنــاء القــدرات املؤسســية بحيــث شــمول التدريــب والتأهيــل كافــة االعضــاء املنتخبــني 
ــدمي  ــة بتق ــراءات املتعلق ــريعات واالج ــى التش ــات عل ــدمي اخلدم ــني بتق ــني اخملتص واملوظف

اخلدمــات وكيفيــة تطبيقهــا بالواقــع العملــي.

7. مراجعــة وتقييــم االجــراءات اإلداريــة والعمليــات الداخليــة املتعلقــة بتقــدمي اخلدمــات 
ومواصفــات ومعاييــر اخلدمــة وحتليلهــا وتنفيــذ التحســينات الالزمــة عليهــا.

2  مبدأ الشفافية : 

ــة (   ــي اإلدارة احمللي ــة ف ــات اخلاص ــات واملعلوم ــع البيان ــر جمي ــة ونش ــا اتاح ــد فيه يقص
البلديــات ، الدوائــر احلكوميــة ، اجملالــس املنتخبــة ( بدقــة ووضــوح وبشــكل محــدث مــن 
حيــث التشــريعات، االســتراتيجيات، الهيــكل التنظيمــي، واألنظمــة واالجــراءات الداخلية، 
والعمليــات اإلداريــة واملاليــة، والقــرارات املتعلقــة فــي اخلدمــات املقدمــة، ومواردهــا املاليــة، 

ومواردهــا البشــرية، والنتائــج. 

ــط  ــات املواطنــني املرتبطــة بعملهــا، وضــع ضواب ــان واضــح حلقــوق وواجب ــد مــن  بي وال ب
واجــراءات ملزمــة بتوثيــق القــرارات واملعلومــات والوثائــق املتعلقــة بعمــل اجلهــة وعمــل 
موظفيهــا، والقيــام بشــكل دوري بنشــر وايصــال املعلومــات بطريقــة واضحــة وشــاملة، 

وضمــأن إظهارهــا للجمهــور فــي الوقــت املناســب مــن  أجــل إبقائهــم علــى إطــالع.

أن  احملــرك االساســي لضمــان الشــفافية هــو االلتــزام  بقانــون ضمــأن حــق احلصــول علــى 
ــة  ــل كاف ــن قب ــات م ــى املعلوم ــول إل ــق الوص ــل ح ــي تكف ــريعات الت ــات والتش املعلوم
أصحــاب العالقــة، وذلــك مــن خــالل العمــل علــى تصنيــف وفهرســة البيانــات والوثائــق، 
ووضــع اجــراءات واضحــة وميســرة تضمــن تقــدمي املعلومــات عنــد الطلــب مــع احلفــاظ 

علــى ســرية البيانــات التــي تســتدعي ذلــك.

ــة ، يجــب عليــك التأكــد مــن االجــراءات التــي  كعضــو مســؤول مــن ضمــن اإلدارة احمللي
ــد مــن رضــا متلقــي اخلدمــة مــن خــالل: تضمــن الشــفافية فــي العمــل وتزي

1. اســتطالع رأي متلقــي اخلدمــة عــن درجــة الشــفافية فــي االجــراءات تقــدمي اخلدمــات 
العامــة.
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2. متابعــة مســتوى رضــا متلقــي اخلدمــة أو غيرهــم مــن أصحــاب العالقــة( مثــل وســائل 
ــى الطلــب  ــاء عل اإلعــالم )عــن اإلفصــاح عــن املعلومــات املتعلقــة باخلدمــات العامــة بن

املقــدم منهــم.

3. املراجعة الدورية جلودة اخلدمات العامة ومؤشرات األداء الرئيسية.

4. متوســط الوقــت لالســتجابة لطلبــات اإلفصــاح عــن املعلومــات املتعلقــة باخلدمــات 
العامــة.

ــة املتعلقــة باخلدمــات العامــة علــى املوقــع  ــق العادي 5. تفعيــل نشــر املعلومــات والوثائ
ــي بشــكل يســهل الوصــول إليهــا وحتديثهــا بشــكل دوري. اإللكترون

ــتريات  ــة باملش ــذة واملتعلق ــرارات املتخ ــق بالق ــا يتعل ــفافية فيم ــق الش ــأن حتقي 6. ضم
ــود. ــاءات والعق والعط

3 مبدأ املساءلة :

ــة  ــام عام ــه مه ــندت إلي ــن اُس ــني مم ــب أو املع ــؤول املنتخ ــل املس ــا أن يتحم ــرف بأنه تع
املســؤولية عــن اإلجــراءات أو األنشــطة أو القــرارات الصــادرة عنــه وإخضاعــه للمســاءلة 
بشــأنها، ممــا يعنــي القــدرة علــى مطالبــة مقدمــي اخلدمــات العامــة  باخلضوع للمســاءلة 

عــن قرارتهــم و اجراءتهــم .

 يوجــد عــدة مســتويات ملدبــأ املســاءلة فمنهــا املســاءلة االفقيــة وهــي املســاءلة داخــل 
ــل  ــا مث ــذة له ــة املنف ــات الرقابي ــاك جه ــا وهن ــا آلياته ــة وله ــي أو البلدي ــاز احلكوم اجله
:مديريــات الرقابــة الداخليــة، ديــوأن احملاســبة، هيئــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد ،وهنــاك 
ــر إعــادة  ــى مســاءلة ممثليهــم عب ــني عل ــة بقــدرة املواطن ــة وهــي ممثل مســاءلة العمودي
أنتخابهــم، أو عــدم أنتخابهــم. كمــا وتعتبــر املســاءلة االجتماعيــة احــد ادوات املســاءلة 
ــى  ــد عل ــاءلة يعتم ــاء املس ــج لبن ــا “نه ــة5 بأنه ــاءلة االجتماعي ــرف املس ــة  وتع العمودي
املشــاركة املدنيــة، أي أن يكــون املواطنــون العاديــون و/ أو منظمــات اجملتمــع املدنــي الذيــن 
يشــاركون بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر فــي مســاءلة املســؤولني، وميكــن أن تبــدأ آليــات 
ــا  ــا م ــا غالب ــا، ولكنه ــون أو كليهم ــة أو املواطن ــا الدول ــة وتدعمه ــاءلة االجتماعي املس
تكــون مدفوعــة بالطلــب وتعمــل مــن القاعــدة إلــى القمــة “. وتعتمــد أهميــة املســاءلة 
االجتماعيــة فــي توفيــر منصــة مشــتركة تقــوم اجلهــات الفاعلــة اخملتلفــة، مبــا فــي ذلــك 
ــن أن  ــاص، ميك ــاع اخل ــالم، والقط ــائل اإلع ــي، ووس ــع املدن ــات اجملتم ــة، ومنظم اإلدارة احمللي
تعمــل معــا. ولذلــك فــأن املســاءلة االجتماعيــة تهــدف إلــى اســتكمال آليــات املســاءلة 

األفقيــة بــدال مــن االســتعاضة عنهــا.

5  تعريف  البنك الدولي للمساءلة االجتماعية 

4  مبدأ املشاركة :

تعنــي مشــاركة األفــراد أو اجملموعــات فــي اتخــاذ القــرارات علــى نحــو مشــترك مــع صأنــع 
القــرار فــي اإلدارة احملليــة. ويتضــح ذلــك فــي املــادة 25 مــن العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق 
ــادة 3 مــن إعــألن احلــق فــي التنميــة التــي تشــّدد علــى إتاحــة  املدنيــة والسياســية وامل
فرصــة املشــاركة النشــطة واحلــرة والهادفــة لــكل فــرد، ويشــمل ذلــك بالتالــي املشــاركة 
فــي تقــدمي اخلدمــة العامــة واتخــاذ القــرارات فــي هــذا الشــأن. ويجــب تذليــل كل العقبات  
ــة مثــل البعــد اجلغرافــي للمجتمعــات احملليــة، والفقــر  التــي تعتــرض املشــاركة الفعال
ــق  ــح ح ــم من ــث يت ــاد. حي ــود  الفس ــية، أو وج ــات األساس ــى اخلدم ــول عل ــدم احلص وع
القيــام بــدور فاعــل فــي عمليــة صنــع القــرارات مــن خــالل املشــاركة فــي كافــة مراحــل 
إعــداد وتطويــر وتقييــم السياســات التنظيميــة والتشــريعات واالســتراتيجيات واالجراءات 
ــق عمليــات تشــأورية منظمــة تضمــن حــوار حقيقــي  وتقــدمي اخلدمــات وذلــك عــن طري
فعــال ومنظــم، يتــم مــن خاللــه تســهيل املشــاركة ونشــر وتزويــد املعلومــات الكاملــة 
والواضحــة بالوقــت املناســب وأخــذ التغذيــة الراجعــة وجمــع وحتليــل اآلراء  والتوصيــات .

ــن  ــي م ــن التال ــد م ــك التأك ــب علي ــة ، يج ــن اإلدارة احمللي ــن ضم ــؤول/ة م ــو/ة مس كعض
ــة : ــاركة حقيق ــتويات مش ــأن مس ــل ضم أج

ــد  ــام بالتشــاور املنظــم عن ــات القي ــى آلي ــة عل 1. . أن تضمــن اجــراءات  العمــل الداخلي
ــا . ــات واخلدم ــر العملي ــم أو تطوي ــد أو تصمي حتدي

ــر  ــل أو تطوي ــع أو تعدي ــد وض ــاركة عن ــدأ املش ــزام  مبب ــدى االلت ــل م ــة وحتلي 2. مراجع
ــا. ــة به ــات املرتبط ــات والعملي اخلدم

ــق  ــا يتعل ــاركة فيم ــى املش ــم عل ــاور وقدرته ــة التش ــول عملي ــني ح ــا املواطن 3. رض
ــات. ــر اخلدم ــة تطوي ــي عملي ــاركة ف ــك املش ــة تل ــدى فاعلي ــا، وم ــات ومخرجاته باخلدم

ــم   ــات نظره ــن وجه ــر ع ــهل التعبي ــن الس ــه م ــدون أن ــن يج ــني الذي ــبة املواطن 4. نس
ــة. ــات املقدم ــأن اخلدم بش

ــأن  ــل ضم ــن أج ــة م ــات الفاعل ــني و اجله ــع املواطن ــا  م ــاءات  مت إعداده ــدد اللق 5. ع
ــرار. ــع الق ــة صن ــي عملي ــاركتهم ف مش

5  مبدأ االستجابة :

ــم  ــة اطيافه ــني بكاف ــة للمواطن ــات احلقيقي ــة لالحتياج ــاءة وفعالي ــتجابة بكف أن االس
ــتراتيجيات  ــات واالس ــة السياس ــد صياغ ــدد  عن ــار مح ــم اط ــتلزم تصمي ــم يس وتنوعه
ــالء  ــني وإي ــات املواطن ــع  توقع ــا م ــا ومتجأوب ــون مراعي ــوارد يك ــطة وامل ــج واألنش والبرام
اهتمــام خــاص للتغيــرات فــي األولويــات واالحتياجــات احملليــة مــن أجــل االســتجابة لهــا.
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ــا  ــا وتطلعاته ــد احتياجاته ــة وحتدي ــة حقيقي ــورات تنموي ــق تط ــة حتقي ــن اهمي تكم
للمواطنــني بوجــود تعــأون حقيقــي مــع جميــع الشــركاء الفاعليــني احملليــني مــن كافــة 
ــص  ــا يخ ــراف فيم ــع األط ــني جمي ــا ب ــم فيم ــوح والتفاه ــز الوض ــع، تعزي ــرائح اجملتم ش
القضايــا التنمويــة. كمــا يســهم هــذا املبــدأ فــي حتديــد أولويــات مشــتركة  لتحســني 
ــل  ــز العم ــاء وحتفي ــم األعب ــى تقاس ــل عل ــة ويعم ــات احمللي ــل اجملتمع ــاة داخ ــة احلي نوعي

ــددة ،  ــاکل احمل ــة املش ــي معاجل ــة ف ــة املعني ــات الفاعل ــع اجله ــراك جمي وإش

ــع القــرار همــا وســائل داعمــة التخــاذ  ــاركة العامــة فــي صن ــادة املش ــأن التعــأون وزي ف
إجــراءات مســتجيبة مــن جانــب اإلدارة احملليــة، واملواطنــني بحيــث ال يكونــون  فقــط  مجــرد 

متلقــني للخدمــة، ولكنهــم أيضــا يشــتركون فــي خلــق قيمــة عامــة و قــرار تنمــوي.

كعضــو مســؤول مــن ضمــن اإلدارة احملليــة، يجــب عليــك التأكــد مــن التالــي مــن أجــل 
ضمــأن مســتويات اســتجابة حقيقــة :

1. معرفــة االحتياجــات و األولويــات التنمويــة للمواطنــني بشــكل حقيقــي ومفصــل، مــن 
هنــا تكمــن اهميــة تنفيــذ دليــل االحتياجــات بشــكل كفــؤ.

ــات التواصــل مــع اجملتمــع مــن خــالل اجملالــس و  ــة و آلي 2. تفعيــل دور املشــاركة اجملتمعي
ــة . ــة واالدارات التنفيذي ــات املنتخب الهيئ

ــن أن  ــة تضم ــة واالدارات التنفيذي ــس اإلدارة احمللي ــل مجال ــة داخ ــات ثابت ــع سياس 3. وض
ــني. ــات املواطن ــتجابة لتطلع ــر اس ــة اكث ــات املقدم ــون اخلدم تك

6  مبدأ الكفاءة و الفاعلية : 

فــي ظــل الظــروف االقتصاديــة الصعبــة التــي يعأنــي منهــا االردن تبــرز اهميــة الكفــاءة 
ــكالها  ــع اش ــوارد بجمي ــدر امل ــدم ه ــي ع ــم ف ــرا الهميته ــل نظ ــي العم ــة ف والفاعلي

ــة. ــل  التنمي ــن أج ــع م ــه وناج ــكل موج ــوارد بش ــذه امل ــتعالل ه واس

ــا  ــاً أم ــة ووقت ــوارد كلف ــن امل ــى م ــد األدن ــتخدام احل ــك باس ــق اهداف ــة: أن حتق الفاعلي
الكفــاءة هــي وضــع االســتراتيجيات واالجراءات بشــكل يحقــق األهــداف والغايــات والعمل 
ــام باجــراء التحليــالت  علــى إجنــاز مهامهــا بشــكل متكامــل وشــامل، وذلــك بعــد القي
املســتندة إلــى األدلــة، بهــدف ضمــأن التنفيــذ الفاعــل واملتــوازن للمهــام،  وكذلــك تكــون 
االهــداف أهدافــاً واضحــة ومحــددة وميكــن قياســها، تراعــي احتياجــات متلقــي اخلدمــة، 
ــط  ــل، وضب ــق الفاع ــة للتطبي ــرية الالزم ــة والبش ــوارد املالي ــص امل ــم تخصي ــث يت وبحي
عمليــات التخطيــط املاليــة مبــا فيهــا ذلــك املوازنــات واملشــتريات والعطــاءات، وعلــى أن 

يتــم العمــل علــى تقليــل أي معيقــات.

حتقيــق األهــداف املرجــوة باســتخدام احلــد األدنــى املمكــن مــن املــوارد مــن خــالل القيــام 
باجراءالدراســات واختيــار البدائــل التنظيميــة التــي حتقــق أعلــى املنافــع وضمــأن املوازنــة 

بــني طبيعــة العمــل مــن جهــة، واملــوارد املطلوبــة لتنفيذهــا مــن جهــة أخــرى.

ــاق،  ــاريع اإلنف ــراءات ومش ــات و االج ــاءة العملي ــان كف ــرات  لضم ــد مؤش ــب  حتدي  يج
ــى  ــاً عل ــل ايض ــورة والعم ــل املتط ــات العم ــة ومنهجي ــل األدوات وأنظم ــتخدام أفض واس
تطويــر وتســهيل االجــراءات اخملتلفــة لتصبــح أكثــر كفــاءة وذات كلفــة مقبولــة، ، وحتقيــق 

قيمــة مضافــة إلــى متلقــي اخلدمــة.

كعضــو مســؤول مــن ضمــن اإلدارة احملليــة ، يجــب عليــك التأكــد مــن التالــي مــن أجــل 
ضمــأن »كفــاءة و فعاليــة » لالعمــل و اخلدمــات :

1. متابعة و تطبيق األدلة اإلرشادية واملنهجيات واألدوات املتعلقة بتطوير األداء.

2. حتديــد وحتليــل احتياجــات وتوقعــات املواطنــني مبختلــف مســتوياتهم وفئاتهم  بشــكل 
حقيقــي متلمــس للواقــع ) دليــل االحتياجــات (

3. حتديــد أهــداف ومؤشــرات قيــاس األداء لكافــة االجــراءات واملواصفــات املرتبطــة بتقــدمي 
اخلدمــات العامــة.

.
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