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                                     الجمهورية التونسية                                    

   و البيئة   الشؤون المحلية وزارة       

 بلدية المرسى                  

 كتابة المجلس                       
 

 محضر جلسة عمل  
 

 

 

ة ، وحيث تقتضي  األعمال التحضريي    حديدوابلت    2021شاركي البلدي لسنة  ة إعداد برانمج اإلستثمار الت  تطبيقا ملنهجي  
ي ــــــــــــــة إطارات وأعوان البلدية هبدف ضمان مشاركتهم ومسامهتهم الفعالة فهذه األعمال إجراء لقاء حتسيسي لفائدة كاف  

على الساعة   2020نوفمرب  11وم األربعاء  ـــــــــــــــــإنعقدت ي  ،2021شاركي لسنة  ــــــــــــمسار إعداد برانمج اإلستثمار الت  
و اآلنسة    الكاتب العام  ،حممد السكوحي  دبقصر البلدية جلسة عمل حتت إشراف السي    العاشرة و الن صف صباحا

ادة إطارات  دات والس  وحبضور السي  رئيسة جلنة الّدميقراطّية الّتشاركيّــــــة و احلوكمة املفتوحة  ،    مستشارة،    إميان الفهري
 . وأعوان البلدية بعد دعوهتم لذلك )أنظر بطاقة احلضور (

 

العام        الكاتب  السيد  اجللسة  أفادإفتتح  و  احلاضرين،  البلديةأ  مر حبا جبميع  الت    ن   البلدايت  ونسية  كسائر 
معد لة بسبب الوضع الوابئي    2021شاركي لسنة  شاركية إلعداد برانمج اإلستثمار الت  ملنهجية الت  اب ستواصل العمل  

العام تقدمي   ةالبلدية احلاضرون على هذه املنهجي  حىت يطل ع األعوان واإلطارات  و   ،للبالد   ، تو ىل السيد الكاتب 
 خمتلف مراحلها واملتمث لة يف:  

   :   ة األعمال التحضيري   (1
السنوي ابلبلدية واليت يرتأسها رئيس البلدية ويتوىل أعماهلا التنفيذية الكاتب    تكوين خلية برانمج اإلستثمار*  

و    العام ويعترب املرافقني املايل والفين وامليس ر أعضاء ابخللية وذلك ابإلضافة إىل املسؤولني الفين واملايل للبلدية 
 .  ة املفتوحة و كل  شخص معين هبذا املساراملكل ف ابإلت صال و رئيس جلنة الد ميقراطية الت شاركي ـــــة و احلوكم

مع منظمات اجملتمع   حضوري أو عن بعد ) حسب متطل بات الوضع الصح ي للمنطقة (  إجراء لقاء عمل*  
يهدف إىل  املنخرطة ابلسجل  و مع ممث لي املناطق املعتمدين خالل الس نة و/أو الس نوات الفارطة  املدين احمللي  

ر إعداد برانمج اإلسثمار السنوي والتوافق معها حول معاضدة جمهودات البلدية إعالم هذه املنظمات مبسا
إخنراطهم و  توعية املواطنني هبدف ضمان    تنظيم اجللسات عن بعد و   يف هذا املسار وخاصة يف جماالت 

 . طق والسكان والشرائح اإلجتماعية  مشاركتهم وضمان متثيلية املنا
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هبدف ضمان مشاركتهم ومسامهتهم الفعالة   يف هذا املسارابإلنطالق  كافة إطارات وأعوان البلدية    إعالم*
 .  فيه
من خالل مداولة للمجلس أو جلسة  ) على أقل  تقدير حسب الد وائر (  تقسيم املنطقة البلدية إىل مناطق  *

 . ألشغال ابلبلدية وخلية الربانمج عمل للجنة ا
 لشراكة مع منظ مات اجملتمع املدين الشريكة خلطة إتصالية وتنفيذها لضمان مشاركة  عداد خلية الربانمج اب*

 . واسعة للمواطنني

    ي والمالي : شخيص الفن  الت   (2

واملناطق  حتيني  /إجراء* للمدينة  الفين  التوس ع    التشخيص  مناطق  فيها  الفين   مبا  التشخيص  منهجية  وفق 
 .  و املعد ات و الت جهيزات () البنية الت حتية و البناءات  املعتمدة ابلدليل الفين

عداد قائمة املشاريع اليت  مت  حتديدها من طرف املواطنني خالل جلسات املناطق عند إعداد الربامج السنوي ة *إ
 مادات .إجنازها لعدم توف ر اإلعت الس ابقة و اليت  تعذ ر

     ملنهجية وفق ا  2021إجراء التشخيص املايل للتعر ف على جمموع املوارد املالية املخصصة للربانمج السنوي  *
        .املبي نة ابلدليل املايل

الت نسيق مع خمتلف املتدخ لني ) عرب عقــد جلسة/ جلسات حضوري ة أو عن بعد أو عن طريق مراسالت *
 إداري ة ( لإلط الع و احلصول على املعطيات اخلاص ة برباجمهم و مشاريعهم املربجمة و اليت  بصدد اإلجناز، 

لرمسي ة للبلدي ة على مواقع الت واصل  أولوي ة ابلص فحة ا  ذو2021جعل مسار إعداد برانمج اإلستثمار الس نوي  *
 راحل هذا املسار .االجتماعي مع املواطنيــن و ممث لي اجملتمع املدين خالل كل  م

هتم * الوضع على ذم ة املواطنني صندوق إقرتاحات أو أي ة وسيلة أخرى مادي ة أو إفرتاضي ة للتعر ف على أولواي 
ت و املشاريع عند إعداد الربانمج اإلستثماري  ابملنطقة و اليت  سيتم  إعتمادها بصفة حصر  ي ة لرتتيب األولواي 

       . 2021لسنة 
تعليقه   و   و على مواقع الت واصل االجتماعي    نشر نتائج التشخيص الفين واملايل على موقع الواب للبلدية*

اجللسة األوىل إنعقاد  أايم على األقل من اتريخ    07نسخة منه ملنظمات اجملتمع املدين الشريكة    توجيهمبقرها و 
 . ميكن أن يقع إعالم البلدية هبا  والتفاعل مع اإلعرتاضات اليتللمجلس البلدي 

التشخيص  أوىل  إجراء جلسة* نتائج  على  اإلطالع  يتم خالهلا  البلدي  آراء   للمجلس  و  املالـــي  و  الفين  
مع األخذ بعني اإلعتبار قدر   خمتلف املتدخ لني يف اجملال البلدياملواطنني خبصوص املشاريع املقرتحة و برامج  

توف ر  لعدم  إجنازها  تعذ ر  اليت   و  الس ابقة  السنوي ة  الربامج  إعداد  عند  حتديدها  مت   اليت   املشاريع  اإلمكان 
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ماعي  جتلدي ة عن طريق شبكات الت واصل اإلومقرتحات املواطنني الواردة على الب  اإلعتمادات وكذلك طلبات
 و يف إطار الش كاوي املقد مة عن طريق السجل  أو املنظومة و ذلك هبدف ضبط : 

املوارد حسب التدخالت الثالث)مشاريع ُمهيكلة ، مشاريع إدارية    املنهجي ة اليت  سيعتمدها اجمللس لتوزيع .1
ومشاريع قرب( وتوزيع املوارد املالية املخصصة ملشاريع القرب على املناطق املعنية ابلتدخل مع احلرص على 

 .  و مقرتحات املواطنني الت طابق مع نتائج التشخيص الفين
القائمة األو لية للمشاريع املقرتحة مع إعطاء األولوي ة للمشاريع األكثر إستجابة لطلبات املواطنني ابلن سبة   .2

ملشاريع القرب و األكثر جدوى للمنطقة ابلن سبة للمشاريع املهيكلة و اليت  مت  الت شاور و الت نسيق يف شأهنا  
 مع القطاع املعين .

 

 3(   إعداد  ال بطاق ات   األو لية ل لمشاريع المقترحة  :   

إعداد بطاقات أو لية تبني  قابلي ة املشاريع املقرتحة لإلجناز و مكو انهتا و كلفتها، و ذلك ابإلستئناس ببطاقات    *
 حتديد املشاريع الواردة ابلد ليل الفين  .

 4(   الجلسة العام ة الت شاركية  : 

أو عن  *   تشاركي ة حضوري ة  البلدي ة بربجمة جلسة  الشريكة قيام  املدين  اجملتمع  ابلت نسيق مع منظ مات  بعد 
املتوف رة أو عن طريق   )حسب متطل بات الوضع الصح ي للمنطقة ( عن طريق املنظومات اإللكرتوني ة 
البث  املباشر عرب شبكات الت واصل االجتماعي و اإلعالم هبذه اجللسة / نشر الر ابط اخلاص  هبا بكل   

 .  حةالفضاءات و الوسائل املتا 
 .تقدمي اإلطار العام للجلسة * 
البلدية إىل مناطق ) معايري جغرافية/ دميغرافية/ إجتماعية( ونتائج عملية  *   املنطقة  تقدمي منهجي ة تقسيم 

 . التقسيم
 .البلدية  لفين للمنطقةالتشخيص انتائج  تقدمي* 
 مقرتحات املواطنني .  تقدمي* 
املشاريع املتواصلة ومدى تقد م  و    2020-2016اليت  أجنزهتا البلدي ة خالل الفرتة    تقدمي اإلستثمارات *  

اليت  تعط ل إنطالقها  2020)خاص ة منها مشاريع سنة   إجنازها واإلشكاليات اليت تعرتضها إن وجدت 
 .  نظرا للظ روف اإلستثنائي ة اليت  مر ت هبا البالد ( 

 .  سواء كانت متواصلة أو مربجمةاألخرى اجلهوية الوطنية و و الربامج  تقدمي املشاريع * 
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الربامج  *   إعداد  املناطق عند  املواطنني خالل جلسات  اليت  مت  حتديدها من طرف  املشاريع  قائمة  تقدمي 
 إجنازها لعدم توف ر اإلعتمادات . السنوي ة الس ابقة و اليت  تعذ ر

املتاحة و اليت  سيتم  ختصيصها لربانمج اإلستثمار  تقدمي نتائج التشخيص املايل مع ذكر كل املوارد املالية  *  
 . ض أو مسامهات أخرى أي كان مصدرهاسواء كانت ذاتية أو دعم أو قرو  2021لسنة 

املعني ة   املناطقعلى  دخالت و املوارد املالية على خمتلف التتقدمي املنهجي ة اليت  إعتمدها اجمللس البلدي لتوزيع  *  
 .  ابلتدخ ل

 رسالي ات اإللكرتوني ة الكتابي ة . فسح اجملال للن قاش و تبادل اآلراء و عرب اإل* 
أبصنافها الث الث : برامج قرب ابلن سبة   2021تقدمي قائمة املشاريع اليت  مت  ضبطها من قبل اجمللس لسنة  *  

ات األو لية لقابلي تها  ل و الربامج املهيكلة و الربامج اإلداري ة ُمرفقة ابلبطاقلكل  منطقة من املناطق املعني ة ابلتدخ  
 لإلجناز . 

وفسح اجملال للت فاعل مع املواطنني ومنظ مات اجملتمع املدين عرب اإلرسالي ات اإللكرتوني ة الكتابي ة  نقاش عام  *  
م 10وبكل  الوسائل املتاحة على مدى   . أاي 

الت ذكري مبمث لي املناطق املعتمدين خالل الس نة و / أو الس نوات الفارطة والذ ين سيتواصل الت عامل معهم بصفة *  
    إستثنائي ة خالل الس نة املقبلة.

 5(   األعمال الن  هائي      ة  : 

جتميع كل  املالحظات واملقرتحات الواردة على البلدي ة و الت فاعل معها قدر املستطاع عند بلورة الن سخة  *  
الن هائية للربانمج و تدوين هذه العملي ة بتقرير يفص ل هذا التمش ي و كذلك الت حيينات اليت  قامت هبا البلدي ة  

 .   ير للعموم بكل  الوسائل املتاحةعلى الن سخة األو ليــــة للربانمج و نشر هذا الت قر 
إعداد و/ أو حتيني الروزانمة الت قديرية إلجناز كاف ة املشاريع ) اجلديدة و املتواصلة ( املدرجة بوثيقة الربانمج *  

، و ذلك ابإلعتماد على مراحل و متطل بات اإلجناز املاد ي لكل  مشروع مدرج بوثيقة   2021الس نوي  
اإلجناز املسج لة خالل الس نوات الس ابقة ابلن سبة    برانمج اإلستثمار الس نوي و ابإلستئناس بطاقة البلدي ة على

 .  للمشاريع املماثلة 
 على موقع الواب و الص فحة الر مسيــة للبلدي ة  2021نشر الن سخة الن هائي ة لربانمج اإلستثمار الس نوي * 

و تعليقه مبقر ها و تقدمي نسخة منه ملنظ مات اجملتمع املدين الش ريكة قبل املصادقة عليه هنائي ا من طرف اجمللس 
. 
  2020  ديسمرب  ف  قبل مو   2021إجراء جلسة للمجلس البلدي للمصادقة على برانمج اإلستثمار السنوي  *  
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