
 و التهيئت العمزاويت وسارة الذاخـلـيت و الجـمـبعـبث المحـلـيـت

 المــذيزيت العــبمت للمـىارد البشـــزيت،

 التكىيــه و القىاويه األسبسيــــت

 

 مذيزيـت التكىيه

 

 

 
 

 برامج التكوين المسطرة لفائدة المنتخبين المحليين ومستخدمي البلديات 
 

 

 

I- :تكوين المنتخبين المحليين 

 تكوين رؤساء المجالس الشعبية البلدية -1

 
 رؤطاء انبهذٚاث انـ نفائذة تيٕخُٓٚٛت فٙ إطار يخطظ عًم انحكٕيت ْٔٙ حُذرج ْذِ انذٔرة انخكٕ

 َٕفًبز.32انذٍٚ حى اَخخابٓى ٕٚو  1451

 

ٚخًكٌُٕ يٍ  ًحخًٗٓايًٓٓهطخاليُٛفٙ بذاٚت عٓذحًٕٓ احٓذف ْذِ انذٔرة انخكُٕٚٛت إنٗ حكٍٕٚ انًُخخب

طٕال عٓذحٓى االَخخابٛت، كًا حٓذف إنٗ حعزٚفٓى بصالحٛاحٓى ٔ  ىٔ كذا انزْاَاث انخٙ طخٕاخٓٓيٕاخٓت انخحذٚاث 

 طهطاحٓى ٔ حعشٚش قذراحٓى انخظٛٛزٚت ٔ انقٛادٚت عهٗ انًظخٕٖ انًحهٙ.

 

طخًض انًٕاضٛع ٔ ، ٔ انخٙ 3112ٔعهّٛ، ٚعخشو إطالق انذٔرة انخكُٕٚٛت خالل انثالثٙ األٔل يٍ طُت 

 انًقاٚٛض انخانٛت: 

 حقذٚى عاو نهبهذٚت، -

 حظٛٛز انًٕارد انبشزٚت، -

 انًانٛت انًحهٛت، -

 انصفقاث انعًٕيٛت،  -

 انحانت انًذَٛت ٔ حُقم األشخاص،  -

 انذًٚقزاطٛت انخشاركٛت،  -

 بزايح انخًُٛت انًحهٛت، -

 اإلغاثت، انخذخالث ٔيخططاث حُظٛى  -

 انخضايٍ يا بٍٛ انبهذٚاث،  -

 انًُاسعاث اإلدارٚت،  -

 انًُاخًُج انعًهٛاحٙ، -

 االحصال. -

 

ححخضٍ انًزاكش انٕطُٛت نخكٍٕٚ يظخخذيٙ اندًاعاث انًحهٛت )بشار، ْٔزاٌ، ٔرقهت، اندهفت ٔ قظُطُٛت( 

 .( أطابٛع فعانٛاث ْذِ انذٔرة انخكُٕٚٛت 12ٔ انًذرطت انٕطُٛت نإلدارة طٛهت ثًاَٛت )
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إطار يُخًٍٛ نإلدارة  155 لفائدةالتشاركٌةفٌمجااللدٌمقراطٌة 3112 امتداداللدورةالتكوٌنٌةالمنظمةفٌسنة

ًحصهت، حًج انًكخظباث ٔ انًعارف ان ٔضع حٛش انخُفٛذيٍ  انًظخفٛذة يٍ انخكٍٕٚاإلقهًٛٛت، ٔ نخًكٍٛ اإلطاراث 

 ْؤالء اإلطاراث.نفائذة رؤطاء انًدانض انشعبٛت انبهذٚت انخٙ ُٚخًٙ إنٛٓا  3112بزيدت دٔرة حكُٕٚٛت خالل طُت 

 حخًثم أْذاف ْذِ انذٔرة انخكُٕٚٛت فًٛا ٚهٙ: 

 حدظٛذ يبادئ انذًٚقزاطٛت انخشاركٛت ٔ حطبٛقٓا عهٗ أرض انٕاقع. -

 .3112ٔ فعانٛت اإلطاراث انًظخفٛذة يٍ انذٔرة انخكُٕٚٛت انًُظًت فٙ طُت  حظٍ أداءضًاٌ  -

 إشزاك انًٕاطٍُٛ ٔ يًثهٙ يُظًاث انًدخًع انًذَٙ فٙ انعًهٛت انخشاركٛت. -

 

 طخشًم انذٔرة انخكُٕٚٛت انًداالث انخانٛت:، ٔعهٗ ْذا األطاص 

 ًظاءنت.انانذًٚقزاطٛت انخشاركٛت ٔ  -

 انًٛشاَٛت انخشاركٛت. -

 انًدًٕعاث. يٍ طزف خقٛٛىانقاث بطا -
 

 

 

II- :عمليات التكوين المسطرة لفائدة إطارات البلديات 

 :"إدارة الجماعات المحليةمهني عن بعد "  ماستر -1

 
تم برمجة دورة تكوٌن للحصول على شهادة ماستر مهنً عن بعد تخصص " إدارة الجماعات 

 .3جامعة الجزائر تحت إشراف أمٌن عام بلدٌة وذلك  1541فائدة لالمحلٌة"
 

تعزٌز معارف وقدرات هذه اإلطارات فً مجال التسٌٌر المحلً السٌما تموٌل إلى  ٌهدف هذا التكوٌن
تهٌئة اإلقلٌم، الجماعات المحلٌة، تسٌٌر المرفق العمومً المحلً، الصفقات العمومٌة، تسٌٌر الموارد البشرٌة، 

 تقنٌات اتخاذ القرار، المناجمنت االستراتٌجً...
 

 

III-  البلديات: مستخدميعمليات التكوين المسطرة لفائدة 

 :  اإلعالم اآلليتكوين في مجال  -1

 
تمت برمجة عملٌة تكوٌن لفائدة مهندسً اإلعالم اآللً لإلدارة اإلقلٌمٌة بهدف تدعٌم كفاءاتهم فً مجال 

اإلصالحات التً بادرت بها دائرتنا الوزارٌة فً  تنفٌذاإلعالم اآللً و المعلوماتٌة، من أجل السماح لهم بمتابعة و 
 مجال عصرنة اإلدارة و المرفق العام.

و نخكٍٕٚ يظخخذيٙ اندًاعاث انًحهٛت ٔححظٍٛ يظخٕٚاحٓى ٔحدذٚذ يعهٕياحٓىانًزاكش انٕطُٛت تحتضن 
 .كذا المدرسة الوطنٌة للمواصالت السلكٌة و الالسلكٌة الوطنٌة فعالٌات هذه الدورة التكوٌنٌة

 
 

  



 :المىبسعبثتكوينيةفيمجالدورة -2

 بتسٌٌر ملفاتموظفً البلدٌات رؤساء مكاتب المنازعات المكلفٌن التكوٌنٌة تستهدف هذه الدورة 
 المنازعات اإلدارٌة و الشؤون القانونٌة على مستوى البلدٌات.

التسٌٌر األمثل من و أفضل بإجراءات المنازعات تهدف هذه الدورة التكوٌنٌة إلى ضمان تحكم و إلمام 
 طرف رؤساء مكاتب المنازعات للملفات و القضاٌا محل نزاعات.
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 التسييز التقىي والحضزي:تكوينيةفيمجالدورة -3
ٌوم تكوٌن لفائدة  35، لمدة 2018تتواصل الدورة التكوٌنٌة فً التسٌٌر التقنً والحضري خالل سنة 

 مهندسً التسٌٌر التقنً والحضري والمهندسٌن المعمارٌٌن لإلدارة اإلقلٌمٌة.
 تهدف هذه الدورة إلى تحسٌن أداء اإلطارات المكلفة بالتسٌٌر التقنً والحضري للمدن.

 التقنٌات الحضرٌة بالمسٌلة التأطٌر البٌداغوجً لهذه العملٌة.ٌضمن معهد تسٌٌر 
 وتشمل المقاٌٌس المبرمجة: 

 العملٌاتً. التعمٌر  -
 التخطٌط الحضري. -
 ،سٌاسة المدٌنة -
 تسٌٌر النفاٌات. -
 مناجمنت المدن. -
 التشرٌع الحضري. -
 الطرقات والشبكات المختلفة،  -
 تسٌٌرالمخاطر الحضرٌة. -
 .األمالك تسٌٌر -
 تسٌٌر المشارٌع. -

 

 الذورة التكىيىيت الخبصت ببلمتصزفيه اإلقليمييه المىظفىن حذيثب: -4
 متصرف بلدي . 416لتشمل  2018، ستتواصل خالل 2017هذه العملٌة المبادر بها سنة 

الترسٌخ ستسمح هذه الدورة التكوٌنٌة للمتصرفٌن البلدٌٌن الموظفون حدٌثا بالتكٌف مع محٌطهم المهنً و
 لدٌهم ثقافة ومبادئ المرفق العام.

 ،انًانٛت انعًٕيٛت ٔ انًحهٛت انخُظٛى انًؤطظاحٙ ٔ اإلدار٘،ٌوم ستشمل المٌادٌن :  35مدة الدورة التكوٌنٌة هً 

اإلحصاء ٔ انخحزٚز اإلدار٘.، انقإٌَ انعقار٘ ٔ قإٌَ األيالك انٕطُٛت، انًُاسعاث، حظٛٛز انًٕارد انبشزٚت  
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