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ا أساايسااًيي عز تعوحو وةميحة ةاإلن اإل، ااييم   ساايمي أي الح إل ة   تلعب اإلدارات المحلية دوًر

 ن المشايرةة فايللية  هم األقرب  ن المإلاطنينم وت اع  لل  تم ينالمحلية تمثل الم اوإل   

وضااااا    ن   ف ثيرعز صااااانيلة الارارات الوز تلىر لل  ةييتهم اليإل يةم عهز عز وضااااا  أع ااااال  

وتوعااي اال الح إل ااة  يجاايت واألولإلحاايت المحليااة   ياا الح إل ااة المرةوحااة عيمااي حوعلي فوحاا حاا  ا ةو

المحلية    ق ايحي ةاإلن اإل، ايي فشا ل حإل زم عاىنيد أداد وفيااهيم توال ال اللة المحلية  

الارارات الموعلاة فيل ااااا ن والااااااحة والوعليم والاي ة و يرايم واز   ي ت ترتا  فشااااا ل  

 اااي ااااااار فااالمااي، ةاإلن اإل، ااااااااييم وفاايلواايلز قاا  تعوا أو ت اااااااع  ل  ااي،يااة تمو  المإلاطنين  

 قهم اإل، ي،ية  فحاإل

وته ف اإلدارات المحلية لل  تعوحو الااااااالة  ي فين الح إل ة المرةوحة والايل ب الشااااااعاية  ن  

المإلاطنينم  سااااااايمااي عز المناايطي الناايايااة والرحايااة والوز   ت اااااااولي  الح إل ااة المرةوحااة  

ع ح   ن  المحلية عز ال  تفااحةييت اإلدارا  الر م  ن الولإّلرات الماور،ة  الإلصاإل، لليهيم ولل 

ضااااع   الح إل يت المحلية الوز و  تنايل قرارات  دو، العيلمم ل  أي دوراي   حوا،  اواااااًرا لل   

 ح عوار  لللكح اإلض  ن ةاإلن اإل، ايي لل  الم اوإل  المحلزم   األ ر الليدوي الوشايور  عهيم  

م  المحلز ةاإلن اإل، ايي لل  الم اوإل   وسايلة اي ة عز ساايل تعوحو وترساي   الح م الر اي   

 واللي حو من تحاياه تلايي ىمي،ية  ايدئ أسيسية  

حلدي ا رتااايد فاايلااا  اايت الااااااااحيااة والوعليميااة و يراااي لل  للمااي، الحاإلن ا قوااااااااايدحااة  

وفيلويلز انيك لحقة  اي ارب  ي فين تا حم ال  الا  يت وفين تعوحو أو لضاعيف وا جوميليةم  

 ااااااااي،ياة  ةماي تلدي  شاااااااايرةاة المإلاطنين عز ل  اي،ايت المإلاطنين عز الومو  فحاإلقهم اإل،

صاااااااناايلااة الارارات المحليااة الوز توعلي فشااااااالو،هم اليإل يااة عز تعوحو المشاااااااايرةااة الماا ،يااة  

وال ااييسااية  ةللك و ن  نللي ق  رب اإلدارات المحلية لل  الإلصااإل، لل  الا يت المهمشااة  

 ي تمييو أو لقايد  وال عياةم عا،هي ت يام عز تعوحو الم يواب فين جمي  أعراد الم وم  دو

ولل  الر م  ن الا ور الالي ت اا  اه اال  اإلدارات عز تعوحو و ةمايحاة ةاإلن اإل، اااااااييم ل  أ،هاي  

تإلاجاه العا حا   ن الوحا حايت الوز تحإل، دوي قا رتهاي لل  الإلعايد فايلووا ايتهايم وحااتز لل  رأ   

، تإلاح   اال  الوحا حايت ،ال الاا رات والمإلارد األساااااااايساااااااياةم والمرةوحاة الشاااااااا حا ب وا وح

جمي   ال الليت فين الح إل ة المحلية والمرةوحةم ول   تإلضايط طايعة األدوار الوز حميرساهي  

المحليااة لن أوضااااااااين المإلاطنين    اإلداراتا،عاا ا  المعلإل اايت الموإلعرب لاا ي  م     األطراف

ي األوضااااااين ا جوميلية ي لن ل   اسااااااواح، اإلدارات المحلية لن الح إل ة  م ع اااااالً  اااااااإلصااااااً

تنيسااب الإلة ات المحلية عيمي فينهي سااإلاد  ل    ساايمي عز الاااحةييت الميليةم     المرةوحة   

   عز المإلارد أو الم يةيت المويةة لهي
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 لسااااا اااااة    تشااااايرم  لم لس ةاإلن اإل، ااااايي 52ب ال ورا،عايد  اي ش  ولل     موفنيد لل  ذلك

المحلية    تال ور اللي تلعاه اإلدارالل    يل  لل ح  والونمية وةاإلن اإل، يي عز ال  الإلرقة  

عز ةميحة وتعوحو ةاإلن اإل، اايي فمنلاة الشاارن األوساا  و اامي، أعرحاييم    اإل اايرب لل   

أي الح م المحل  الر اي     يل  لسا اة    وتر م  ال  الحاإلني إللمي، هالوح حيت الوز تإلاجه

عز تعوحو لملهاي عيماي حوعلي فا لم وترساااااااي  ةاإلن اإل، ااااااايي لل     الم اااااااياماة اااااااا،اه  ن  

ةمي تلة  لل  أامية للمي،  ايدئ الح م الر ااااي  ةإلسااااية عّعيلة إللمي،   مالم ااااوإل  المحلز

 ةاإلن اإل، يي 

  حقوق اإلنسان دور اإلدارات المحلية في تعزيز 

ت ي    األوسااا  و ااامي، أعرحايي تا ً ي  هًميلا  أةرات اإلدارات المحلية عز  نلاة الشااارن  

م  ير أي الا الوا     اا،  ح وًدام عهز تعمل لل  الم ااوإلحيت المحلزةاإلن اإل، اايي تعوحو 

تا حم ال اال  والا  يت وتحايي الونمية ا قوااايدحة وا سااو يفة  ةوييجيت المإلاطنين  لل   

األ ر   م لمشاايرةة عز صاان  الارارتم ين المإلاطنين  ن ا  والعمل لل م  لل  الم ااوإل  المحلز

ملة  ن الحاإلن ولل  رأساااااهي الحي عز الااااااحة والوعليم والعمل   اللي ح ااااايام عز تعوحو ج 

وال ااااااا نم والحاا   ن الاار وتعوحو اإلد اايو ا جوماايلز وتح اااااااين الم اااااااوإل  المعيشاااااااز  

 للمإلاطنينم لضيعة لل  ترسي  الحي عز المشيرةة ال ييسية 

المحلية لل     تتعمل الع ح   ن اإلدارا  مادية واصج ماعيةفعلى مستتت ول الحقوق اص   تتت 

 ةاايعااة الالإلات ال ااااااارورحااة للإلقاايحااة  ن األ راض تعوحو الحي عز الااااااااحااة  ن  ح، اتااايذ  

الاي اة المعيشاااااااياة ل عراد  ت إلي    أي  م وضااااااامايياللاياةتعوحو الرلايحاة وم  واةوإلااهاي  و عايل وهاي

م وتشمل ال  الم  إللية تعوحو الحي عز الغلاد والوغلحة  األ راض وال ميليت   ت اب لهم  

اآل ن  عاز تإل،سم قي    اايلط  م والحااإل، لل  الميي  الاايلحة للشارب والاارف الااحز  

ي  ن  طناً   20فايلح و لل  أةثر  ن    2020المراقااة الايلرحاة دا ال فلا حاة صااااااااايقس  ح، العاي   

ةليإل جرا     800ة و  واللحإل  الايسااا ب  ير صااايلحة ا ساااوهحك الإلاردب لل  الم ااال  الال يم 

ا،وشاير األ راض    وت ايام ال  ال هإلد عز  ن م  1 ن األساميك الايسا ب فيل اإلن الايه فهي

   فين المإلاطنين فمي حعوا الحي عز الاحة

    نظميت الم وم  الم ،ز فيلون يي    2023عز حنيحر    فل حة لين الااراد  عز ال واارم قي    

وذلااك لوعوحو الإللز    "م اااااااياا  ال رفإليأةإلقاايحااة  ن  لر  للالحملااة الإلطنيااة  "  فاااطحنالمحليااة  

ةملة  حيرفة    2022عز أةوإلفر  ةي،  الال حة ق  أطلا   م و2فمايايم الااحة العي ة للمإلاطنين

 
 https://bit.ly/3xgSU07 المراقبة البيطرية ببلدية صفاقس، بلدية صفاقس،  1
   https://bit.ly/3xkrRAYالصفحة الرسمية لبلدية عين الصفراء،  2

https://bit.ly/3xgSU07
https://bit.ly/3xkrRAY
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م لذ تو اااااااااب اال  الالفايفاة عز 3للحااي  لل  الااااااااحاة العاي اة وتعوحواايوذلاك   "مالالفايفاة الر لياة"

م وح  ل الا اإلجراد ضاااامن فرا و الإلقيحة   رض ليشاااامنيياحسالع ح   ن األ راض  ن فينهي 

أطلااا  ذات الالاا حااة ةملااة لمحاايرفااة الو ااااااامم العارفز لن  م   2022 ن األ راضم وعز  اايحإل  

   4طرحي الرش فيلماي ات

دولة   المحلية    لمل م  الاحرحن عز  الاحية  المحرن  اإلدارب  واارب عز  حيعظة  فيلون يي    

 2022الاحة المرةوحة لل  تإلعير   وإلحيت جي ب  ن الرليحة الاحية للمإلاطنينم عاز حإل،يإل  

ةملة   اإلدارب  الإلطنز،ظم   للز  ال ينيإل   الرا ية  اللاية  الاحإله  لجراد  للز  ته ف  والوز  م 

عز تلإلحر األدوحة والم يدات الاعيلة لعحو تلك لإلراىيةم ةمي ت يام  الإلقيحة  ن األ راض ا 

م وعز  حيعظة ضاير ف للنة لميي تعمل اإلدارب المحلية لل  تنايل الع ح   ن  5األ راض 

 شرون   وشا   المشروليت الاحية  ثل  شرون   وشا  ال لليي قيفإل  ال  ح  و

ا  ة للمإلاطنين م وذلك فه ف ا رتايد فم وإلحيت الا  الموحإل،ة     6يت الاحية الم 

الااااايم فيلوعيوي      وة ب ةاإلن اإل، ااايي فا يربوعز الممل ة العرفية ال اااعإلدحةم ،ظم   

  اوشاا  الااحة النا اية فيإل يرب ععيلية فمنيسااة اليإل  العيلمز للااحة النا ايةم فه ف 

وعز ةثير  ن  م  7أل،هي جود أسايساز  ن ةاإلن اإل، ايي  المحيعظة لل  صاحة اإل، ايي النا اية

ا   طاّ  2016 عاز عاراحر   ماألةييي ت لم اإلدارات المحلية الا  يت الااااااحية للعي لين دا لهي

 نظإل ااة الوااا ين الااااااااحز لمإلفاز اإل اايرب العااي لين ةاايعااة  ن  ل اايرب أ  الايإلحن اإل اايراتيااة  

والوز تإلعر  ا  ايت الواا ين الااااااااحز لليهمم وتعوا  ن   اااااااوإل  الرلايحاة     إلاطنين و ايمينم

ا    م وعز لانيي لمل   حيعظة فيروت لل  الوميد  لة طإلارئ لمإلاجهة  8لهمالاااااااحية الم 

تايدي ا،وشاير الا   الرا ية لل ،شار الإللز واتايذ اإلجرادات  م     وشاير  رض ال إلليرات الييت ا،

 .9 لل    وإل الإلفيد 

  اسااوثنياية  ت افير    حنة صااايقس الوإل، ااية  عز  المحلية  الح إل ة  الوم ت  موعز الا ال اايين

ا،وشااير أىنيد   ال ااع    ن  اا ح   لالر  المعرضااين  لل اا يي  األساايسااية  العيش سااال  لوإلعير

فيأل ل    مم تلك الو افير الوز ت اااامن وصااااإللهم لل  الا  يت الاااااحية الشااااي لة19وفيد ةإلعي 

 
   https://bit.ly/3Yp1PbZ،   2022ية عين الصفراء، أكتوبر  هيكل البلدية لحفظ الصحة والنظافة العمومية، بلد 3
    https://bit.ly/3YGZKruالصفحة الرسمية لبلدية عين الصفراء،  4
   http://bit.ly/3xiW7fS، ٢٠٢٢، البالد، يونيو ( بالتعاون مع المنسقية العامة للمحافظات وإدارة الصحة العامة محافظة المحرق تقيم حملة )الجينيوم 5
   https://bit.ly/3RSY63M،  2022، العاصمة، نوفمبر عمان الخدمات الصحية بمحافظة ظفار تواصل مسيرة التقدم والتطور 6
  http://bit.ly/3jTigy5،  2021، الرياض ، أكتوبر حقوق اإلنسان بـإمارة القصيم تشارك باليوم العالمي للصحة النفسية  7
 http://bit.ly/3YImNlG ،  2016بارية، فبراير ، العين اإلخ حكومة أم القيوين تقر التأمين الصحي لموظفي الدوائر المحلية  8
  https://bit.ly/3YH4qy9بلدية بيروت،  9

https://bit.ly/3Yp1PbZ
https://bit.ly/3YGZKru
http://bit.ly/3xiW7fS
https://bit.ly/3RSY63M
http://bit.ly/3jTigy5
http://bit.ly/3YImNlG
https://bit.ly/3YH4qy9
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المهيجرحن اللحن ام عز وضاااااا   ير ،ظي زم في  أ،هي ، ااااااا      نظميت الم وم  الم ،ز 

   10ال د األ ايه ولل  ،حإل واس  النلين لل المحلية لوا حم األطعمة والغلاد 

المإلاطنينم د اااااااناا  العاا حاا   ن    لل لااا  اايت ا جوماايليااة الماولاااة  وعيمااي حوعلي فوااا حم ا

الالاا حايت العاا حا   ن المشااااااارولايت والااا  ايت لوح اااااااين جإلدب ةياايب المإلاطنين و اإلرتااايد 

قي   فل حة صاايقس الوإل، اية فورةيب الع ح   ن    2022فم اوإل   عيشاوهمم عاح، العي   

تم    ت  ح  ال ي ااااايت ال ااااإلاية عز ألم ب اإل،يرب العمإل ية فع د  ن المنشااااات واللرقي

ل ز    نااااااة رقميةالوإل، اااااية  وضاااااع  فل حة ساااااإلساااااة  م ةمي 11ةثير  ن المنشاااااات الرحيضاااااية

ت ااااااواال المليلايت والماورةيت والشاااااا يوي الايصااااااة للمإلاطنين وذلك عز ساااااايين تعوحو 

  12ا سو يفة الموعلاة فوإلعير ا ةوييجيت اليإل ية لهم عز  اول  الم ي ت

 للا  اإلدارب المحلياة لونايال  اي حارب  ن   " فايلمغربمطن اة تلإلاي الح ااااااايماة"وعز جهاة 

فه ف دلم الاليليت ا جوميلية الماولاة فيأل ل عز   م2020عز العي     شروًلي للونمية 65

قلايلايت الااااااااحاة والوعليم والولإلحر الح اااااااريم وحعوا ذلاك لا د  ن الحاإلن ا قواااااااايدحاة  

وا جوميليةم ةمي ح لم الحي عز العمل ألي ال  المشاااروليت ت ااايام عز تإلعير عره لمل  

اعووحاا  ل اايرب أ    اايراتم  فاا ولااة اإل    2018م وعز  ااير   13للمإلاطنين لل  الم اااااااوإل  المحلز

   14الايإلحن  رةًوا لوعوحو تا حم الا  يت العي ة للز المإلاطنين

وعز  اااااااارم قاي ا   حايعظاة الاايارب فوعوحو تاا حم الاا  ايت للمإلاطنين لن فعا م وذلاك  ن  

 ح،  ا  اة ال شاااااااك اإلل ورو،ز والوز ت اااااااهال لملياة الوإلاصااااااال المواايد، فين المإلاطنين  

 ن ا،وظير المإلاطنين لع د  ن ال ايليت للحااإل، لل  الا  ةم   ح ح   ميو ا  ز الا  يتم  

والمااي،  ن قااال المإلاطنين للحااااااااإل، لل  الااا  اايت    المااالو،  وحالاال  ن الإلقاا  وال هاا 

الح إل ياااة   ال هاااايت  فين  وحاااا لمهااااي  الثاااااة  العااااي ااااةم وحانز  المإلارد  العااااي ااااةم وححاااايعد لل  

   15والمإلاطنين

الا  يت ال ااااا ي،ية للمإلاطنين وتعمل لل  تعوحوايم عاز تإل،س  ا   الع ح   ن الال حيت  وت  

ا  ة للمإلاطنينم  ن  ح، لاالة   تعمل و حة الايرواي لل  تح ااااااين الا  يت ال اااااا ي،ية الم 

م وفيل واار أ ااااارع  اإلدارب المحلية عز داارب  16وتعإلح اااااهي فم ااااايةن ج ح ب ةالمنيطي الا ااي

 
10 Challenges and responses to COVID-19: A local perspective from the cities of Sfax and Douala. UCLG Committee on 
Social Inclusion, Participatory Democracy and Human Rights (UCLG-CSIPDHR). https://bit.ly/3LVv5jC  

   https://bit.ly/3Ynl4m2تركيز اإلنارة العمومية بعدد من المنشآت والطرقات، بلدية صفاقس ،  11
  http://bit.ly/3Ikfs6vفضاء الشكاوي والمقترحات، بلدية سوسة،  12
،  ، جهة طنجة تطون الحسيمة2020مشروعا تنمويا خالل  65مليار درهم إلنجاز  1.2الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع تستثمر ما يفوق  13

http://bit.ly/3Equdm7  
  http://bit.ly/3E59HqN،  2018، البيان، مارس نجوم إلسعاد المتعاملين  7مركز خدمات أم القيوين  14
   https://bit.ly/3YpQ7xKالكشك اإللكتروني النافذة اإللكترونية،   15
   https://bit.ly/3HP8OUcالصفحة الرسيمة لوالية القيروان،  16

https://bit.ly/3LVv5jC
https://bit.ly/3Ynl4m2
http://bit.ly/3Ikfs6v
http://bit.ly/3Equdm7
http://bit.ly/3E59HqN
https://bit.ly/3YpQ7xK
https://bit.ly/3HP8OUc
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 ن   يلمإلاطنين لل   ااي،ز سااااااا اي،ياة ج ح ب ف لاً لل  ،اال ا   ميس الاشاااااااناة فلا حة ا رفعلايش

   17المرتالة فيل  ن الحايفهيم وذلك لوعوحو ةاإلقهم  يالوز حعيشإل ةالماي،ز الهش

وتحيو، الع ح   ن اإلدارات المحلية أي ترع   ن   ااااوإل  جإلدب الوعليم اللي حوم تا حمه لل   

فيلمغرب ،ظم  عز   لانيلربجهة الرفيط سااح ااألطاي، والشااايبم ععل  سااايل المثي، وعز  

 ععايليايت الا ورب الثايلثاة ل حاي  ال هإلحاة للوإلجياه الما رساااااااز وال اي عز والمهنزم   2022 ايحإل  

الرا ية لل  الم يامة عز الرع   ن   وإل  جإلدب    اإلدارب المحليةلطير اسوراتي ية  وذلك عز  

 18 مالوعلي

وعز الا ال اايينم تحيو، الع ح   ن اإلدارات المحلية تإلعير عره لمل جي ب للمإلاطنينم     

عز  الشااااااامايلياةما  المحايعظاة  ،ّظ م  2022 عاز ،إلعماررع  قا راتهم فعا د  ن الإلرش اللاياةم 

فيلوعيوي     رةو تيو اللاز ور اااااة ت رحاية لع د  ن الممرضااااايت الموارجيت ة حثًي   الاحرحن

   19واايل المو رفيت لح،اراط عز سإلن العملم وذلك ل ن أايلز المحيعظة

تم ين المإلاطنين    لل   م تعمل اإلدارات المحليةحوعلي فيلحاإلن ال اااااييساااااية والم ،يةوعيمي 

عاز المغرب تويط  ارات الوز تمس ةييتهم اليإل يةم   ن المشااااااايرةة فاعيلية عز صااااااانيلة الار 

الم لس الاايه فايل هاة     للمإلاطنين تاا حم لرح ااااااااة لل  "الح ااااااايماة  تلإلاي  جهاة طن اة"

لمنيقشاااة ق اااية تمس ا ةوييجيت المحلية للمإلاطنين والوز ت  ل عز ا واااايصااايت ال هة  

لمل  ذات ال هة تعوحو  شااااايرةة    2022م  وعز حإل،يإل  20 ثل المشاااااروليت الونمإلحة الماولاة

جمي  أصااااحيب المااااالحة لل  الم ااااوإل  المحلز عز فر،ي و الونمية الايه فهيم عا  أتية   

فااة لل ورو،يااة ل ز تولا  لليهااي ا قوراةاايت  ن ةاايعااة األطرافم فمااي حعوا  ن الاا حماراطيااة  فإلا

   21الوشيرةية

قنيب للوإلاصاال    األايلز فشااايهي الماي اار  20 اااااا   حيعظة العيصاامة  وعز الاحرحنم   

م وحعوا ذلك  ن آلييت الوإلاصاال  ي فين اإلدارب المحلية والمإلاطنينم وح ااو يب    و ير الماي اار

ي  اااااا إل  وطلاً   921تلا  اإلدارب   2022للمليلايت والشاااااا يو  الايصااااااة فهمم عاح، العي  

%م وفلغ  ةااة  47ةيي أ لاهي فيلشاي الا  ز فن ااة  و   ي لار  اول  قنإلات الوإلاصالمو اورةً 

وعز  حاايعظااة الااااااااارب     22  %9مااي ةاايي ،اااااااايااب المل  األ نز  %م عي44ال ااي،ااب ا جوماايلز  

فين د ااااان  اإلدارب المحلية فيلوعيوي     نظميت الم وم  الم ،ز ور اااااة ت رحاية العراقية  

الارحي الانز المومثل فيل واار الح إل ية عز المحيعظة والارحي الولإللز المومثل فمنظميت 

 
   https://bit.ly/3IlXQqIوالية بومرادس الصفحة الرسمية،  17
   https://bit.ly/3IhQ5Ce، جهة الرباط سال القنيطرة 18
  http://bit.ly/3YsOZJG، مركز اإلعالم األمني، المحافظ الشمالية تنظم ورشة تدريبية بالتعاون مع مركز تاج الطبي  19
   https://bit.ly/40VnJF9ما هي العريضة، جهة طنجة تطوان الحسيمة،  20
   https://bit.ly/3xiAj3P، المشاركة في إعداد مخطط التنمية الجهوية طنجة تطوان الحسيمة 21
  https://bit.ly/40Sm8Qv،  2022إلي  2013مقارنة بين عدد الشكاوي والمقترحات الواردة إلي محافظة العاصمة لألعوام   22

https://bit.ly/3IlXQqI
https://bit.ly/3IhQ5Ce
http://bit.ly/3YsOZJG
https://bit.ly/40VnJF9
https://bit.ly/3xiAj3P
https://bit.ly/40Sm8Qv
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آلييت و راقاة ا داد  ن قال عرن الم يدلة    وذلك لولإلحرم  الم وم  الم ،ز والارن اللإللية

  .23الم ومعية وتعوحو الا رب والر اة للمشيرةة العي ة عز الوالي  للا  يت العي ة

آلية  ز تإل،س  عو فل حة سإلسة  المإلاطنينم حوم ن  ن  حلهي  وضع   الوإلاصل     لوحايي 

عز   فهم  الايصة  والماورةيت  الش يو   لرسي،  وذلك  المإلاطنين  ن  المإلضإلليتم   اول  

لملية  شيرةوهم  حعوا  ن  فمي  لليهمم  ا  ة  الم  ا جوميلية  الا  يت  تح ين  فه ف 

م وتنشر ذات الال حة تايم ألداد العي لين  24ال ييسية عز تح ين   وإلحيت الا  يت العي ة 

الحاإل،   المإلاطنين عز  وح لم ذلك ةي  المعلإل يت  فهيم  األ رلل   عز   ةايرب أامية    ولهلا 

   25تعميي ال حماراطية 

ي عز طايروعز االا اإل  ا ااي اً ا ساااااااو ايفاة لل إلارا وتاليال الا ااااااايار  م تلعاب اإلدارات المحلياة دوًر

لنهي وا سااااوع اد لهيم عاز  حيعظة فاير ف ااااللنة لميي توااااا   اإلدارب المحلية    النيجمة

م    تإلعير  26يلم اااااااولو ايت والملي الغالااياةلل  األ لاير الشااااااا حا ب لار ت هيو  راةو اإلحإلاد فا 

الاا  ايت اللاياة اللايرااة للمإلاطنينم وعز  حايعظاة الورقايد األرد،ياة تولاز الالا حاة الشااااااا ايو   

عرن اللإلارئ  م ةماي توعاي ال  27ة فايلمإلاطنين عز ةاي ت اللإلارئ المناي ياةوالملايلاايت الاايصااااااا 

المشاا حت المني ية وتحيو، ا سااو يفة الشاا يو  المرتالة  األرد،ية      رف  ال ار لعز فل حة  

   28لهي والوعي ل  عهي

تمولاك آليايت وطنياة للحااي  لل   ال ا حر فايلالةر أي العا حا   ن اإلدارات المحلياة عز المنلااة  

وتعوحوايم عاز  اااار تمولك  حيعظة الايارب وة ب لحاإلن اإل، ااايي تعمل  ةاإلن اإل، ااايي

اإلدارب المحلية  دا ل   رصااااا  ودراساااااة و عيل ة المشااااا حت الموعلاة فحاإلن ا ، اااااييلل   

هاايم ااالا    ،شاااااااراااي لثااايعااة ةاإلن اإل، اااااااايي و واايفعااة تلايي لإلضااااااا  ةلإل، للوعااي اال  ع

م وعز الممل اة العرفياة ال اااااااعإلدحاة  29ا تاايقيايت الا ولز المإلقعاة لليهاي الح إل اة المرةوحاة

وإللإلحة للوعرح  المايدرات  تمولك ل يرب الااايم وة ب لحاإلن اإل، ايي تاإل  فم مإللة  ن ال

م ور ًمي 30فولك الحاإلن  العيلمية المرتالة  فحاإلن اإل، ااايي والمشااايرةة عز الاعيلييت واألحي

لن وجإلد اال  اآلليايت عز العا حا   ن اإلدارات المحلياة فايلمنلااةم ل  أ،هاي تغياب عز لدارات  

 أ ر   

 
  https://bit.ly/3lrBNWJقسم شئون المواطنين محافظة البصرة،  23
  https://bit.ly/3Ikfs6vفضاء الشكاوي والمقترحات، بلدية سوسة ،  24
   https://bit.ly/3K3o9mUتقيم أداء بلدية سوسة، مدينة سوسة،  25
   http://bit.ly/40QozDf، 2018، الخليج ، مايو السلطنة تستقبل مكونو بإخالءات وإجالءات وطوارئ  26
   http://bit.ly/3jRSrOS، ، السبيلإعالن حالة الطوارئ في عدد من المحافظات استعدادا للمنخفض  27
   https://bit.ly/3YOzGumبلدية اربل الكبرى،  28
   https://bit.ly/3ImPBuUوحدة حقوق اإلنسان بمحافظة القاهرة،  29
    http://bit.ly/3K47GyV، إمارة منطقة القصيم، سمو أمير القصيم يشيد ببرامج وحدة حقوق اإلنسان بديوان اإلمارة 30

https://bit.ly/3lrBNWJ
https://bit.ly/3Ikfs6v
https://bit.ly/3K3o9mU
http://bit.ly/40QozDf
http://bit.ly/3jRSrOS
https://bit.ly/3YOzGum
https://bit.ly/3ImPBuU
http://bit.ly/3K47GyV
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 وحماي ها  اإلنسان حقوق تواجهها الحكومات المحلية ل عزيز ال ي ال حديات

الح إل يت المحلية تإلاجه تح حيت ةايرب حظهر تحليل المعلإل يت الايه فملس ة  يل  أي  

ستيرة  ققافة   للغيحة عز   ي، ةميحة وتعوحو ةاإلن اإل، اييم وحاتز لل  رأ  تلك الوح حيت

وتعااي،ز اإلدارات    المةكزيتتة على عمتتد اإلدارات المحليتتة فتتالجو في الموانتت  المتتاليتتة 

 الايي،يت  لل   الإلصااااااإل،  لل   ا،ع ا  المعلإل يت والايإلدالمحلية ف اااااااب ال  ال اااااايلرب  ن  

الر م  ن تعااي لهااي الماااي ااااااار     ععل   الااايصااااااااة فاايلمإلاطنينم    وا قوااااااااايدحااة  ا جوماايليااة

ااا  لل  الااا رب لل   عرعااة األةإلا، ا قوااااااااايدحااة وا جوماايلياة  وتوا، تا  المإلاطنين ل  أ،هااي   

هي للمإلاطنين فشااا ل أةثر دقةم ولهلا عهز تاا  ةللك األساااي  المعرعز الموين اللي حم ن

م وحرج  ذلك للز ل   تموعهي  ن  عيل ة ق ااااااايحي ةاإلن اإل، ااااااايي لل  ،حإل واسااااااا  النلين

فيلاااااااحةييت ال يعية لن   عيل ة الا اااااايحي الملحة الايصااااااة فيلمإلاطنينم عاز  ااااااار  تورةو 

 عظم الااااحةييت عز ح  الح إل ة المرةوحة دوي المحليةم و،وي ة لللك حاااااط العبد األةار 

حنع س    األ ر الليب و  يو  المإلاطنين لل  ةيال الح إل ة المرةوحة  عز ا سو يفة لمليل

   31لل  ةاإلقهم ا جوميلية وا قوايدحة

اللي حعلل اإلدارات المحلية لن أداد دوراي لوعوحو ةاإلن اإل، ايي عز  ال حدي الثاني  وح من

وذلااك ف ااااااااااب المرةوحااة الماايليااة الوز تومو  فهااي ،ال المإلارد المواايةااة لاا ي ال ثير  نهاايم  

الح إل يت المرةوحةم ول   اسواحلية ال ثير  ن اإلدارات المحلية عز عرض ال رااب والرسإل   

تاوا، الا اوااار    عاااز  عاز   الاماحالايااااةم  الاواحا ام  لالا   الاااااا رب  لاااا    تاعااااي،از  ان  الاماحالايااااة  اإلدارات 

م فينمي  32ل   الح إل ة المرةوحة  ال حإليالمااااااااااااااايت الميلية الوز تمول هيم وتعي،ز  ن تراةم 

عز قلة الون ايي  ي فين الح إل ة المحلية والإلطنية  سايمي عز ضاإلد   ي مثد ال حدي الثالث

رعين عز فعض األةيااييم عوعااي،ز لاا   وجإلد ةاا  عاايصاااااااال فين صاااااااحةياايت وساااااااللاايت الل

الم اااااوإلحيت المحلية الوإل، اااااية  ن ت ا ل عز الااااااحةييت فين الإل حة والمعوم حة والال حة  

   33واز   وإلحيت اإلدارب المحلية انيك

أ ي  اإلدارات المحلية للايي  ف وراي عز تعوحو   ان شتتتتتار اليستتتتتاد يمثد ال حدي الةاف في  أي 

العران   توا،  حيعظة الاااارب تعي،ز  ن الا اايد الميلز واإلداري لل   عاز  ةاإلن اإل، ااييم  

ا  ة لل  مالم ااوإل  المحلز المإلاطنين وحنع س     واإل  ي حو اااب عز سااإلد عز الا  يت الم 

ا عوااير للانياة الوحوياة المنايساااااااااة  م عز ةين حمثال  34لل  وضااااااا  ةاإلن اإل، ااااااايي فايل ااااااالاب

 
  https://bit.ly/3VsSLjM،  ٢٠٢٢، مجلة كلية سياسة واقتصاد ، أبريل ٢٠١٤دستور  إصالح اإلدارة المحلية في مصر رؤية مغايرة في ضوء 31
  DEcMhttps://bit.ly/3Viإصالح اإلدارة المحلية في الجزائر ما بين الواقع والتحديات، دراسة حالة بلدية بسكرة ،  32
 ، مرجع سابق ذكره  . هل من مشارك؟ساالنتخابات البلدية في تون 33
   https://bit.ly/3XsTTFf، المعتمد ملفات الفساد المالي واالداري في محافظة البصرة  34

https://bit.ly/3VsSLjM
https://bit.ly/3ViDEcM
https://bit.ly/3XsTTFf
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األساااايسااااز أ ي  اإلدارات المحلية للايي  مس  ال حدي الخا  والمراعي والا  يت األساااايسااااية

المحيعظة الشااميلية فيلاحرحن والوز تعي،ز فعملهي المنإلط فهيم وحظهر الا األ ر فإلضااإلف عز  

م وفيلمثل تعي،ز  حيعظة  35 ن ،ال عز فعض الانية الوحوية األسااايساااية و اااا يت الم يري

معايل اة  شااااااا حت الاااااااارف  الموعلااة فالعايصاااااااماة عز ال إلحا   ن ،ال عز الانياة الوحوياة 

م وأ يًرا حوح  ضااع   نظميت الم وم  الم ،ز المحلز  ن ضااع  36الاااحز و  يرحر األ لير

 لسااااااا ااااااايت الح إل اة المحلياة واحايدب األلاايد الملاز لل  لايتاهايم عايلعا حا   ن  نظمايت 

الم وم  الم ،ز المحلية   تاإل  فيل ور المنإلط فهي ف اااااب  ييب آلييت الون اااايي فينهي وفين  

 وز تومو  فهي  اإلدارات المحلية أو ف اب ضع  اإل  ي،ييت ال

   ال وصيات

لجمايلًايم   حم ن ل ااي، الا ور الالي تلعااه اإلدارات المحلياة عز تعوحو وةمايحاة ةاإلن اإل، اااااااييم  

فيلوايراي الحلاة األقرب لل  المإلاطنين وتوعي ل  اي اااارب    اةوييجيتهم اليإل يةم لللك ح ب  

ن اإل، اااااااييم   سااااااايماي وأي  أي ت إلي اإلدارب المحلياة لل  دراحاة فااامياة دورااي عز تعوحو ةاإل

اإلدارات المحلياة تإلاجاه العا حا   ن الوحا حايت الوز تحا   ن ععايليوهاي عز للماي، اال  الحاإلنم  

لللك تإلصااز  لساا ااة  يل  لل ااح  والونمية وةاإلن اإل، اايي فيلعمل لل  تلايي  عيحير 

 الح  م المحلز الر ي   ن اجل ضميي الايي  فيل ور المنإلط فهي وعًاي لآلتز: 

i  ن  ح، تم ين األعراد     زيز عملية المشتاركة الستياستية على المست ول المحليتع 

وال ميليت  سااايمي األقلييت والا يت المهمشاااة والمإلاطنين عز المنيطي النياية  ن  

الوعاير لن  ليلاهم األساايساايةم وحوم ذلك لار الانإلات الشاارلية  ثل وساايال اإللح   

وةيعة المنيفر الموعلاة فيآلراد الوز   و ناااااايت ا ،ور، موسااااايال الوإلاصااااال ا جوميلز و

  يتضااااااامايي لقاي اة ا،واايفايت للمحليا     لايلاب واةويايجايت المإلاطنين اليإل ياةم تال  

  الإلطنيةوعي المعيحير ال ولية والوشرحعيت  و،وااةمفحرحة 

ii  جمي  األ ااااايه توعلي فا ااااإلن  والوز    تعزيز ستتتتياد  القانون فالمستتتت ول المحلي

ية تواي المحلية للاي،إليم وعًاي لا ايد   اوالم وقإلال  قي،إل،  والملسا ايت وال يي،يت

فيلع ح     المعيحير ال وليةم وحوم الوعاير لن ساااااييدب الاي،إلي لل  الم اااااوإل  المحلز  

ف مي   ضارورب الووا  الهي ة المحليةم ساإلاد ةي،  الال حة أو الار   ن اآللييت  ن فينهي 

ضااااااارورب اةورا  وتناياال الارارات الاااااااااايدرب لن        الاإلا،ين واللإلااط المعمإل، فهااي

 تلايي الاإلالا  الااي،إل،ياة فشااااااا ال ةيايدي ولل  ال مي   و ة المحايحا بالهي ايت الا ااااااايايا 
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م  اإللحي لن العاإلفايت اإلدارحاة والا اااااااياياة الاااااااايدرب ضااااااا  أل ااااااايد   لس الالا حاة و

 وح يام ذلك عز الح   ن الا يد المحلز واسواي ة الملس يت المحلية  

iii  لتايةاة الإلصاااااااإل، للمعلإل ايت الموعلااة فعمال   لن طرحي تعزيز الشتتتتتتتيتافيتة المحليتة

الهي يت المحلية  ن قال ةيعة أصاحيب الماالحةم عي ب أي حوم ،شار ال  المعلإل يت  

المحلز  ال مهإلر  لل  الم اااااااوإلي  الموعلااااة فحمااايحاااة  لل   المعلإل ااايت  فااايساااااااوثنااايد  م 

  الااإلصية أو الوز ت ر فيأل ن الاإل ز

iv  لموللايت المإلاطنين لل  الم اوإل   ا ساو يفة   لن طرحي  تعزيز اصست مافة المحلية

 تلازم الوز  األاا اف والاإلالا  والهيايةال واإلجراداتأي ح إلي انايك   مإللاة  ن  زالمحل

المشااااااارولااة للمإلاطنين عز سااااااايااين ا نز  حاا د و عاإل،م عيوم تااا حم   تا ةوياايجااي

   الا  يت للمإلاطنين عز أسرن وق   م ن فا ر اإل  يي

v   التمتحتلتي التمتمت تمت   فتي  افراا  تتوافتا  اآلراد  ان  اح،    تتعتزيتز  الاعاااا حاااا   ان  تا امايا  

الموعلااة فايتاايذ قرار لل  الم اااااااوإل  المحلزم و حايولاة تحايي الوإلاعي فين جملاة اال  

الااااايلط العي م وحظهر الا األ ر عز ةيلة ت  ااااين    إللحداد والمااااايلط المو اااايرفة  اآلر 

   ة  حلية ح اااااواي  فهي   مإللة  ن ال ااااا يي لل  الم اااااوإل  المحلز وانيك آراد  

تعليمز أو      طرحي ج ح  أو  انيتشاااااي  لل  ساااااايل المثي،   الحاااااارم اولاة ةإللهيم  

   طاز

vi  تمثيل ةل عرد  لن طرحي   فالمستت ول المحليالعدالة والشتتمو   و  اإلن تتا  تحقيا

ي عز صاااان  ال ااااييسااااييت    ن أعراد الم وم  فيأل ل األ اااا  عاًرا وضااااعًاي وتهميشااااً

الا  يت لل  المإلاطنين فشا ل   وتا حمالعي ة لل ولةم فحيث   حشاعر أة  في ساواعيدم 

   ي و يو

vii     فيساااااوا ا هي للمإلارد المويةة ل حهي   المؤستتتتتستتتتتات المحلية  تحقيا كياا ضتتتتتةور

أداد لملهي فمي ح اااااامن الاعيلية عز تا حم الا  يتم وحوم عز  لوحايي أع اااااال النوياو 

 راجعة األداد الايه فيلملسااا ااايت المحلية فيساااومرار فه ف تايم األداد وتح اااينم  

      األ ل عز ا لواير آراد المإلاطنين

viii  فايلووا  الااايامين لل  ال اااااااللااة المحلياة  توعلي  والوز    يتةتحقيا المستتتتتتتتاالتة المحل

فوحمل الم ااا إللية لن األععي، والواااارعيت الوز حاإل إلا فهي أىنيد الايي  فعملهمم     

     إللهم للعاإلفة عز ةيلة ا ،حراعيت أو الوااير عز أداد  هي هم

 


