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األعمال التحضريية ،   حديدوابلت    2020تطبيقا ملنهجية إعداد برانمج اإلستثمار التشاركي البلدي لسنة  
لفائدة كاف   حتسيسي  لقاء  إجراء  األعمال  هذه  تقتضي  مشاركتهم وحيث  ضمان  هبدف  البلدية  وأعوان  إطارات  ة 

وم األربعاء  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنعقدت ي  ،2020شاركي لسنة  ــــــــــــي مسار إعداد برانمج اإلستثمار الت  ــــــــــــــ ومسامهتهم الفعالة ف
 ، حممد السكوحيان  دبقصر البلدية جلسة عمل حتت إشراف السي    الث الثة بعد الز والعلى الساعة    2019أكتوبر  23

ادة إطارات وأعوان البلدية  دات والس  وحبضور السي  و املعز بوراوي، رئيس جلنة األشغال و الت هيئة العمراني ة  الكاتب العام  
بعد دعوهتم لذلك )أنظر بطاقة احلضور+ إعالم مت  نشره على موقع واب البلدية والصفحة الرمسية لشبكة التواصل 

 . اإلجتماعي الفايس بوك اخلاص ابلبلدية ( 
 

مر حبا جبميع احلاضرين، وأفاد أن ه بعد تقييم صندوق القروض ومساعدة إفتتح اجللسة السيد الكاتب العام       
 ، فإن  البلدية 2019ؤون احمللية والبيئية ملنهجية إعداد برانمج اإلستثمار البلدي لسنة  اجلماعات احمللية ووزارة الش  

لسنة   التشاركي  اإلستثمار  برانمج  إلعداد  التشاركية  املنهجية  بنفس  العمل  ستواصل  التونسية  البلدايت  كسائر 
، تو ىل السيد الكاتب العام تقدمي   ةالبلدية احلاضرون على هذه املنهجي  حىت يطل ع األعوان واإلطارات  و ،  2020

 خمتلف مراحلها واملتمث لة يف:  
 :  ةاألعمال التحضيري   (1

 

التنفيذية   - أعماهلا  ويتوىل  البلدية  رئيس  يرتأسها  واليت  ابلبلدية  السنوي  اإلستثمار  برانمج  خلية  تكوين 
العام ويعترب املرافقني املايل والفين وامليس ر أعضاء ابخللية وذلك ابإلضافة إىل املسؤولني الفين  الكاتب 

 ،  سارو املكل ف ابإلت صال و كل  شخص معين هبذا امل واملايل للبلدية
إجراء لقاء عمل مع منظمات اجملتمع املدين احمللي يهدف إىل إعالم هذه املنظمات مبسار إعداد برانمج  -

اإلسثمار السنوي والتوافق معها حول معاضدة جمهودات البلدية يف هذا املسار وخاصة يف جماالت توعية  
 كان والشرائح اإلجتماعية  ، املواطنني هبدف ضمان مشاركتهم الفعلية وضمان متثيلية املناطق والس 

 
إجراء لقاء حتسيسي لفائدة كافة إطارات وأعوان البلدية هبدف ضمان مشاركتهم ومسامهتهم الفعالية  -

 يف هذا املسار ، 



 

تقسيم املنطقة البلدية إىل مناطق من خالل مداولة للمجلس أو جلسة عمل للجنة األشغال ابلبلدية   -
 وخلية الربانمج ، 

مج ابلشراكة مع منظ مات اجملتمع املدين الشريكة خلطة إتصالية وتنفيذها لضمان  إعداد خلية الربان -
، و ذلك حىت  تتمك ن البلدية من حتقيق املؤش ر   اجللسات التشاركية  فـيمشاركة واسعة للمواطنني  

 اخلاص مبشاركة املواطنني ضمن املنظومة اجلديدة لتقييم األداء . 
 ي والمالي : شخيص الفن  الت   (2
 التشخيص الفين للمدينة واملناطق وفق منهجية التشخيص الفين املعتمدة ابلدليل الفين ، حتيني /إجراء -

وفق    2020إجراء التشخيص املايل للتعر ف على جمموع املوارد املالية املخصصة للربانمج السنوي   -
   املنهجية املبي نة ابلدليل املايل،

دخ ليــــــــــن لإلط الع و احلصول على املعطيات اخلاص ة عقــد جلسة/ جلسات تنسيــق مع خمتلف املت -
 برباجمهم ،

نشر نتائج التشخيص الفين واملايل على موقع الواب للبلدية وتعليقه مبقرها وتقدمي نسخة منه ملنظمات   -
أايم على األقل من اتريخ اجللسة العامة التشاركية األوىل والتفاعل مع    07اجملتمع املدين الشريكة  

 عرتاضات اليت ميكن أن يقع إعالم البلدية هبا ، اإل
و برامج خمتلف املتدخ لني    إجراء جلسة للمجلس البلدي يتم خالهلا اإلطالع على نتائج التشخيص -

وتوزيع املوارد حسب التدخالت الثالث)مشاريع ُمهيكلة ، مشاريع إدارية ومشاريع   يف اجملال البلدي
صصة ملشاريع القرب على املناطق املعنية ابلتدخل مع احلرص على  قرب( وتوزيع املوارد املالية املخ

نتائج التشخيص الفين و على إعطاء األولوي ة للمشاريع ذات األكثر جدوى ابلن سبة    الت طابق مع 
 .للمنطقة

 

 3(   الجلسة العام  ة الت  شاركية األولى :  

 املشاركني وتسجيل أمسائهم حسب اجلنس والعمر واملنطقة اليت ينتمون إليها،  إستقبال -
 تقدمي اإلطار العام للجلسة ،  -

 
تقدمي منهجي ة تقسيم املنطقة البلدية إىل مناطق ) معايري جغرافية/ دميغرافية/ إجتماعية( ونتائج عملية   -

 التقسيم،
 البلدية ،  لفين للمنطقةالتشخيص انتائج  تقدمي -
 تقدمي املشاريع املتواصلة ومدى تقد م إجنازها واإلشكاليات اليت تعرتضها إن وجدت، -
 تقدمي املشاريع الوطنية واجلهوية سواء كانت متواصلة أو مربجمة،  -



 

تقدمي نتائج التشخيص املايل مع ذكر كل املوارد املالية املخصصة سواء كانت ذاتية أو دعم أو قروض   -
 درها،أو مسامهات أخرى أي كان مص

 تقدمي توزيع املوارد املالية على خمتلف التدخالت واملناطق، -
نقاش عام واملصادقة على نتائج اجللسة )ويف حال وجود إعرتاضات جوهرية على املقرتحات والنتائج   -

 املقد مة من طرف البلدية يتم اللجوء إىل التصويت ابإلعتماد على قائمة احلضور(.   
 4( جلســــــات المناطـــق : 

 إستقبال املشاركني وتسجيل أمسائهم حسب اجلنس والعمر واملنطقة اليت ينتمون إليها   -
 تقدمي اإلطار العام للجلسة ،  -
 توزيع قائمة مشاريع القرب على املشاركني ، -
 و ابملوارد املالية املخصصة هلا ،  ، و برامج املتدخ لني إن ُوجـــــدت تذكري بنتائج التشخيص الفين للمنطقة  -
 ت( ، تكوين فرق عمل لتحديد املقرتحات ) املشاريع والتدخال   -
 تقدمي اإليضاحات الفنية األولية الالزمة من طرف املرافق الفين واملسؤول الفين ابلبلدية ،  -
ملشاريع  إجراء تصويت لكافة احلاضرين على املشاريع املقرتحة من قبل كل الفرق وذلك هبدف ضبط ا -

 حسب األولوية واألكثر جدوى للمنطقة املعنية ، 
 اإلعالن على نتائج التصويت وقائمة املشاريع املقرتحة للمنطقة املعنية ،  -
 تقدمي اإليضاحات الفنية واملالية الالزمة للتأك د من قابلية إجناز املشاريع املقرتحة ، -
يتكو نون وجواب من ممثل عن املرأة    03مثلني عن  لي املنطقة ) ال ميكن أن يقل عدد املالتصويت على ممث   -

 والشباب والرجال( ، 
إعالم املشاركني مبوعد اإلعالن على نتائج الدراسات الفنية واملالية النهائية وتبليغ هذه النتائج إىل ممثلي   -

 املنطقة . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
  

 
 
 
 



 

 

 
  



 

  



 

  



 

 


