
 
 
 
 
 

 
 

 

 :اإلشكالية
بعسم اسحلطاض املنظىمة اللانىنية، العسيس من الحؼحرات وثمّحز ناخ الاسخثماض في الجعابط  عطف م

ط  بصة هكحرر وهكب الصعع الاسخثماضرينلص الىضىح وهصا 
ّ
 .ووىز العسيس من املحسدخحي، مما ؤأ

 

 من وهة ؤدطي، ضمن التزاماثه املحعخلة  ئنعاش الاكحباز الىطني، كّطض السيس ضبيس 

الجمهىضية إعازر النظط  بصة عميلة إلطاض الخضطيعي والحنظيمي املسحر لخصعع الاسخثماضر في 

ي.الجعابط
يي

 املحعخم 18-22، اللانىي ضكم 2022 وىيخية 24 وكس ثجسست هصه إلاصالحات  ئصساض،  حاضير 

ي.، النبىص الحطكيلية املحعخلة  ه2022 سبحمبر 18 االسخثماض ، وبحاضير 
ي

لطقي  إضافة إلى الاسحلطاض والسيمىمة املعخنة صطاحة في هصا اللانىي، سمب هصا النص  ا

، وشلً  املنظىمة الخضطيعية والحنظيمية الجعابطية إلى مباف املماضسات السولية في مجاٌ الاسخثماض

ي:عبر
 

 ثىطيس مكازا حطية الاسخثماض والضصافية واملساوار في مجاٌ معالجة مخصات الاسخثماض. 

  ،ثجسيس اللطيعة مع الادحناكات والكحروكطاطية التي مّحزت مناخ الاسخثماض في الجعابط عبر

 .السيما، ثلخيص عسز املحذخحي

 سحرافلىي املسخثمطين ويضمنىي جسهيع نبة ضكمية لخمسخثمط ثإسيس الضكا يً الىحيسر وم

 .إلاوطاءات

ي

نظطر وؤهساف  من وهة ؤدطي، ثضمن النص الجسيس العسيس من ألاحيام الجسيسر التي ثحسز 

 :السخطات العمىمية

 شات ؤولىية، ات النضاطاتكطاع 

الحنمية املسحسامة و ثىاظي إلاكخيم،  

 .ثثمحي املىاضز الطكيعية واملىاز ألاولية املحخية 
ي

ي

 02مذكزة تأطيزية للورشة رقم 

 : طار مس تحدث لبعث إلإستامثر  أ ي دور للجامعات إحمللية ؟:  إإ

 



، نصهط  الخبىص، املطسىم الحنصيصر ضكم 18-22 من  حي النبىص الحطكيلية لخلانىي ضكم 

الحابعة لخمناطم التي ثىليها السولة ؤهمية داصة في مجاٌ الصر يحسز كابمة املىاكع 301-ي22

ي,الاسخثماض
ي

سحىي املحلي، الصر يظم كسضات هصا ما يىضح  إي اللانىي الجسيس لالسخثماض يعني ؤيضا  المي

ومؤهالت هامة جسمب  ححليم انطالكة في املجاٌ الاكحبازر ومن أّم املساهمة في دخم الثرور 

ي.ومناصب عمع مسحسامة
ي

مصهىم الحنمية الاكحبازية املحخية ؤو السوض الاكحبازر للجماعات املحخية واي زابما  ػحر ؤنه، 

ما يلحبط على ثثمحي ألامالن املنحجة لخمساديع للجماعات املحخية ؤو النضاطات املطثكطة بها، سيما 

تهيئة املناطم البناعية ومناطم النضاطات،  ينما  ؤعطى وع من كانىي الكخسية وكانىي الىالية 

.ييصالحيات واسعة للجماعات املحخية في املجاٌ الاكحبازر
يي

ال صً ؤي هصه البالحيات ليسد واضحة ثماما، هما ؤنها مليسر  محسوزية املىاضز املالية ي

 .لخكخسيات وباللطاضات التي ماظالد مطهعية بضيع هكحر على مسحىي اللطاعي
يي

 وعخيه، يحعحي اليىم ثىضيب وثحسيس السوض املهم لخؼاية الصر يحعحي على الجماعات املحخية، 

ي.السيما الىالر،  ؤي ثؤزيه في ظع هصا املناخ الجسيس
ي
ي

: ألاهداف
 صطح ؤحيام اللانىي الجسيس املحعخم  االسخثماض والنبىص الحطكيلية املحعخم  ه. 

 

 طع فيها
ُ

 .ثىضيب زوض الجماعات املحخية ضمن املساض الجسيس لإلصالحات التي ص
 

 إنضاء ضوا ط  حي مهام السولة وثخً املذىلة إلى السخطات املحخية. 
 

  ومحعسز محعسز اللطاعات مسعى الحنمية الاكحبازية املحخية على ؤنها إلى يجب ؤي ينظط

، ويحطخب فضاءا عمىميحي، دىاص وهصا املجحمع املسنيين جعكئة فاععألاططاف يسحسعي 

 .لخخضاوض والحىاصع فيما  ينهم

: محاور النقاش على مستوى الورشة
  الحطهية الاكحبازية املحخية ملاضبة إضازية، مىوهة إلكخيم محّسز، والتي ثضع ثبىضا لحنمية

 .الاكحبازية عبر إعطاء ألاولىية السيما لخمىاضز واللسضات املحخية لهصا إلاكخيم

  إظالة الحىاوع فيما  حي مذحخف ألاوهعر املجىزر لسعم املؤسسات البؼحرر واملحىسطة وضبطها

 .ؤحسن لخمحيط الصر هي مىوهة إليه

  ثطىيط آلية لحىحيس الىسابع املالية الحابعة ملذحخف ألاوهعر اللطاعية لحمىيع املضاضيع

 .إلاستراثيجية لخحنمية الاكحبازية



  لألعماٌ ؤين يمىن ليع فاعع وكطاع "ي يئي"ثسعيم الحنسيم فكما  حي اللطاعات ضمن منظىض

في هصا إلاطاض، وضمن مكسؤ الالمطهعية، يمىن )نضط ووضع ألازوات واملىاضز التي يحىظ عخيها 

سياسة السولة في املجاٌ لخىالية ؤي ثخعب زوض املسحىي الىسيط و همعر وصع إستراثيجية ٌ

 (.الاكحبازر واملذططات الحنمىية املحخية في صلها الاكحبازر

  الجزاعات في مجاٌ الادحباصات والبالحيات جعيم  عوغ مسحىي محلي كازض على جسطحر

 .إستراثيجية صامخة و دخم زينامىية اكحبازية محخية

  في مجاٌ ثطكية وزعم الاكحبازات املحخية، نجس في املنظىض الجعابطر العسيس من ألاوهعر

اللطاعية وؤزوات السعم املكاصطر وػحر املكاصطر مسحعمخة  بصة محصطكة وبسوي ثنسيم، وهصا 

 .ما ال يسمب  خثمحي ؤمثع لالكحبازات املحخية

 ؟الاكحبازاملحلي ثنضيط ثجميعاملىاضزاملاليةالحابعة ملذحخف ألاوهعر اللطاعية كبسية هيف 

 لخحنميةالاكحبازيةاملحخيةي(الطابسر) املحصعر ألوع ثجسيساملضاضيع ومطافلة ثمىيع آليات وضع. 

 اللسضات إلانحاوية حطض لىالملكازضاثاملحخيةالحييمىنإند فّعالة ضطوضروضعألياثسعم

/يالبناعاثاملبؼطرواملحىسطة/يلإلكخيم،السيمامن داللسعمانخضاضاملؤسساثاملبؼطرواملحىسطة

طر
ّ
 .الناصئةاملؤسسات /ياملؤسسات املبؼ

  هيصية دخم الحناػم  حي مذحخف الصاعخحي العمىميحي والخىاص املحىاوسين على مسحىي

دامخة جععيع الاسخثماض الاكحبازر املحلي الصر يلىم على ثنمية املىاضز املحخية اٌٌليم األاق

 .(النابمة)

  جعطيف وصطوط )ضطوضر وضع إطاض عمع محجانسينظم الصضاءات املذببة لالسخثماضات

 .(...إنضاء وجسيحر املناطم البناعية، مناطم النضاطات، مناطم النضاطات املبؼطر 

  إعازر النظط في زوض الىوالة املسؤولة عن ثنصيص السياسة العامة املحعخلة  املؤسسات املبؼطر

و املحىسطة  ممثخة في الىوالة الىطنية لحطىيط املؤسسات املبؼطر واملحىسطة، و هياوع 

الحنضيط و السعم الحابعة لها على املسحىي املحلي، و شلً في إطاض وىاضر منصحب على الحىاصع 

 الضكيي مع مذحخف الىسابع و الصاعخحي على مسحىي إلاكخيم؛

 إعازر جعطيف و ثنضيط زوض صنازيم الاسخثماض الىالبية؛ 

  ثحسيس إصيالية جسيحر العلاض الحابع لألمالن الخاصة للجماعات املحخية و ضطوضر إعازر

ي.ثحسحي زوض و مهام الىواالت العلاضية املحخيةو
 
 
 

 

 

 
 


