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وابلّتحديد األعمال التحضرييّة ، وحيث    2022تطبيقا ملنهجّية إعداد برانمج اإلستثمار الّتشاركي البلدي لسنة     
تقتضي هذه األعمال إجراء لقاء حتسيسي لفائدة كافّة إطارات وأعوان البلدية هبدف ضمان مشاركتهم ومسامهتهم 

 2021نوفمب   08، إنعقدت يـــــــــــــــــوم اإلثنني  2022التّــــــــــــشاركي لسنة  الفعالة فــــــــــــــي مسار إعداد برانمج اإلستثمار  
حممد السكوحي، الكاتب  على الساعة العاشرة و الّنصف صباحا بقصر البلدية جلسة عمل حتت إشراف السّيد  

 وحبضور السّيدات والّسادة إطارات وأعوان البلدية بعد دعوهتم لذلك )أنظر بطاقة احلضور (.  العام
 

العام       الكاتب  السيد  اجللسة  أفادإفتتح  و  احلاضرين،  التّ أ  مّرحبا جبميع  البلدايت  البلدية كسائر  ونسية  ّن 
معّدلة بسبب الوضع الوابئي    2022ي لسنة  شاركشاركية إلعداد برانمج اإلستثمار التّ ملنهجية التّ اب ستواصل العمل  

العام تقدمي   للبالد ، البلدية احلاضرون على هذه املنهجّية ، تّوىل السيد الكاتب  وحىت يطّلع األعوان واإلطارات 
 خمتلف مراحلها واملتمثّلة يف:  

 :     ة ــــ األعمال التحضيري   (1
واليت يرتأسها رئيس البلدية ويتوىل أعماهلا التنفيذية الكاتب ة  نوي ابلبلديّ تكوين خلية برانمج اإلستثمار السّ *  

و    العام ويعتب املرافقني املايل والفين وامليّسر أعضاء ابخللية وذلك ابإلضافة إىل املسؤولني الفين واملايل للبلدية
 .  شخص معين هبذا املساراملكّلف ابإلّتصال و رئيس جلنة الّدميقراطية الّتشاركيّـــــة و احلوكمة املفتوحة و كّل  

مات اجملتمع  مع منظّ   حضوري أو عن بعد ) حسب متطّلبات الوضع الصّحي للمنطقة (  إجراء لقاء عمل*  
يهدف إىل املنخرطة ابلسجّل و مع ممثّلي املناطق املعتمدين خالل الّسنة و/أو الّسنوات الفارطة  املدين احمللي  

إعالم هذه املنظمات مبسار إعداد برانمج اإلسثمار السنوي والتوافق معها حول معاضدة جمهودات البلدية يف 
مشاركتهم إخنراطهم و دف ضمان توعية املواطنني هب تنظيم اجللسات عن بعد و هذا املسار وخاصة يف جماالت 

 .ة  طق والسكان والشرائح اإلجتماعيّ وضمان متثيلية املنا
 

 .  فيههبدف ضمان مشاركتهم ومسامهتهم الفعالة  يف هذا املسارابإلنطالق كافة إطارات وأعوان البلدية    إعالم*
مداولة للمجلس أو جلسة من خالل  ) على أقّل تقدير حسب الّدوائر (  تقسيم املنطقة البلدية إىل مناطق  *

 . ألشغال ابلبلدية وخلية البانمج عمل للجنة ا



  عداد خلية البانمج ابلشراكة مع منّظمات اجملتمع املدين الشريكة خلطة إتصالية وتنفيذها لضمان مشاركة إ*
 . واسعة للمواطنني

 الت شخيص الفن ي والمالي :    (2

وفق منهجية التشخيص الفين املعتمدة    مبا فيها مناطق التوّسع    التشخيص الفين للمدينة واملناطق  حتيني  /إجراء*
 .  و املعّدات و الّتجهيزات () البنية الّتحتية و البناءات  ابلدليل الفين

لسنويّة عداد قائمة املشاريع اليّت مّت حتديدها من طرف املواطنني خالل جلسات املناطق عند إعداد البامج ا*إ
 إجنازها لعدم توفّر اإلعتمادات . الّسابقة و اليّت تعّذر

السنوي  * للبانمج  املخصصة  املالية  املوارد  للتعّرف على جمموع  املايل  التشخيص  ا  2022إجراء      ملنهجيةوفق 
        .املبّينة ابلدليل املايل

   (عقــد جلسة/ جلسات حضوريّة أوعن بعد أو عن طريق مراسالت إداريّة  الّتنسيق مع خمتلف املتدّخلني ) عب*
 لإلّطالع و احلصول على املعطيات اخلاّصة بباجمهم و مشاريعهم املبجمة و اليّت بصدد اإلجناز،

ل أولويّة ابلّصفحة الرمسّية للبلديّة على مواقع الّتواص  ذو  2022جعل مسار إعداد برانمج اإلستثمار الّسنوي  *
 راحل هذا املسار .االجتماعي مع املواطنيــن و ممثّلي اجملتمع املدين خالل كّل م

الوضع على ذّمة املواطنني صندوق إقرتاحات أو أيّة وسيلة أخرى ماديّة أو إفرتاضّية للتعّرف على أولواّيهتم *
ند إعداد البانمج اإلستثماري لسنة  ابملنطقة و اليّت سيتّم إعتمادها بصفة حصريّة لرتتيب األولواّيت و املشاريع ع

2022 .       
تعليقه مبقرها   و  جتماعي  و على مواقع الّتواصل اإل  نشر نتائج التشخيص الفين واملايل على موقع الواب للبلدية*
أايم على األقل    07  نشر ملّخص إلقرتاحات املواطنني  مع  نسخة منه ملنظمات اجملتمع املدين الشريكة  توجيهو 

ميكن أن يقع إعالم البلدية هبا    والتفاعل مع اإلعرتاضات اليتللمجلس البلدي  اجللسة األوىل  إنعقاد  من اتريخ  
. 
الفيّن و املالـــي و آراء املواطنني    للمجلس البلدي يتم خالهلا اإلطالع على نتائج التشخيص  أوىل  إجراء جلسة*

مع األخذ بعني اإلعتبار قدر اإلمكان    خمتلف املتدّخلني يف اجملال البلديخبصوص املشاريع املقرتحة و برامج  
املشاريع اليّت مّت حتديدها عند إعداد البامج السنويّة الّسابقة و اليّت تعّذر إجنازها لعدم توفّر اإلعتمادات وكذلك 

ماعي و يف إطار الّشكاوي  جتلديّة عن طريق شبكات الّتواصل اإلومقرتحات املواطنني الواردة على الب  طلبات 
 املقّدمة عن طريق السجّل أو املنظومة و ذلك هبدف ضبط : 



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

 .  و مقرتحات املواطنني الّتطابق مع نتائج التشخيص الفين
ابلّنسبة   .2 املواطنني  لطلبات  إستجابة  األكثر  للمشاريع  األولويّة  إعطاء  مع  املقرتحة  للمشاريع  األّولية  القائمة 

 مّت الّتشاور و التّنسيق يف شأهنا مع ملشاريع القرب و األكثر جدوى للمنطقة ابلّنسبة للمشاريع املهيكلة و اليّت 
 القطاع املعين .

 

 3(  إعداد البطاقـات األو لية للمشاريع المقترحة  :   
إعداد بطاقات أّولية تبنّي قابلّية املشاريع املقرتحة لإلجناز و مكّوانهتا و كلفتها، و ذلك ابإلستئناس ببطاقات   *

 حتديد املشاريع الواردة ابلّدليل الفيّن .
 4(   الجلسة العام ة الت شاركية  : 

قيام البلديّة ببجمة جلسة تشاركّية حضوريّة أو عن بعد ابلّتنسيق مع منّظمات اجملتمع املدين الشريكة )حسب *  
املباشر عب  البّث  املتوفّرة أو عن طريق  املنظومات اإللكرتونّية  للمنطقة ( عن طريق  الصّحي  الوضع  متطّلبات 

و الوسائل املتاحة    الرّابط اخلاّص هبا بكّل الفضاءات   شبكات الّتواصل االجتماعي و اإلعالم هبذه اجللسة / نشر
. 
 .تقدمي اإلطار العام للجلسة * 
 . تقدمي منهجّية تقسيم املنطقة البلدية إىل مناطق ) معايري جغرافية/ دميغرافية/ إجتماعية( ونتائج عملية التقسيم* 
 .البلدية  لفين للمنطقةالتشخيص انتائج  تقدمي* 
 مقرتحات املواطنني .  تقدمي* 
املشاريع املتواصلة ومدى تقّدم إجنازها و    2021-2016تقدمي اإلستثمارات اليّت أجنزهتا البلديّة خالل الفرتة  *  

اليّت تعّطل إنطالقها نظرا للظّروف   2020)خاّصة منها مشاريع سنة    واإلشكاليات اليت تعرتضها إن وجدت 
 .   (اإلستثنائّية اليّت مّرت هبا البالد 

 .  سواء كانت متواصلة أو مبجمةاألخرى الوطنية واجلهوية و البامج  تقدمي املشاريع * 
تقدمي قائمة املشاريع اليّت مّت حتديدها من طرف املواطنني خالل جلسات املناطق عند إعداد البامج السنويّة  *  

 إجنازها لعدم توفّر اإلعتمادات . الّسابقة و اليّت تعّذر
املتاحة و اليّت سيتّم ختصيصها لبانمج اإلستثمار لسنة  تقدمي نتائج التشخيص املايل مع ذكر كل املوارد املالية  *  

 .  ض أو مسامهات أخرى أي كان مصدرهاسواء كانت ذاتية أو دعم أو قرو  2022
لتوزيع  *   البلدي  اجمللس  إعتمدها  اليّت  املنهجّية  التتقدمي  املالية على خمتلف  و املوارد  املعنّية    املناطقعلى  دخالت 

   ابلتدّخل



  





 



 



 
  



 

 

 
              

 


