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 -1األعمـ ــال التحضيريـ ـ ـة :
-

-

-

تكوين خلية برنامج اإلستثمار السنوي بالبلدية
والتي يترأسها رئيس البلدية ويتولى أعمالها
التنفيذية الكاتب العام ويعتبر المرافقين المالي
والفني والميسّر أعضاء بالخلية وذلك باإلضافة إلى
ّف
المكل
و
للبلدية
والمالي
الفني
المسؤولين
ّـــــة
ّشاركي
ديمقراطية الت
باإلّ
تصال و رئيس لجنة الّ
ّ شخص معني بهذا المسار ،
و الحوكمة المفتوحة و كل

ّبات
إجراء لقاء عمل حضوري أو عن بعد ( حسب متطل
ّي للمنطقة ) مع منظمات المجتمع المدني
الوضع الصح
ّ
ّ و مع ممثلي المناطق
المحلي المنخرطة بالسجل
المعتمدين خالل السّنة و/أو السّنوات الفارطة يهدف
إلى إعالم هذه المنظمات بمسار إعداد برنامج
اإلسثمار السنوي والتوافق معها حول معاضدة مجهودات
البلدية في هذا المسار وخاصة في مجاالت تنظيم
الجلسات عن بعد و توعية المواطنين بهدف ضمان
إنخراطهم و مشاركتهم وضمان تمثيلية المناطق
والسكان والشرائح اإلجتماعية ،

إعالم كافة إطارات وأعوان البلدية باإلنطالق في هذا
المسار بهدف ضمان مشاركتهم ومساهمتهم الفعالة
فيه،

ّ تقدير
تقسيم المنطقة البلدية إلى مناطق ( على أقل
دوائر ) من خالل مداولة للمجلس أو جلسة عمل
حسب الّ
للجنة األشغال بالبلدية وخلية البرنامج ،

ّمات المجتمع
إعداد خلية البرنامج بالشراكة مع منظ
المدني الشريكة لخطة إتصالية وتنفيذها لضمان
مشاركة واسعة للمواطنين.

-

-

-

-

-2التشخيص الفني والمالي :
للمدينة
الفني
التشخيص
تحيين
إجراء/
وفق
والمناطق بما فيها مناطق التوسّع
منهجية التشخيص الفني المعتمدة بالدليل
ّحتية و البناءات
الفني ( البنية الت
ّجهيزات ) ،
دات و الت
و المعّ
ّ تحديدها من
ّي تم
إعداد قائمة المشاريع الت
طرف المواطنين خالل جلسات المناطق عند إعداد
ّر
ّي تعذ
ية السّابقة و الت
البرامج السنوّ
ّر اإلعتمادات ،
إنجازها لعدم توف

ّف على مجموع
إجراء التشخيص المالي للتعر
الموارد المالية المخصصة للبرنامج السنوي
ّنة بالدليل المالي،
 2021وفق المنهجية المبي
ّلين ( عبر عقــد
ّنسيق مع مختلف المتدخ
الت
ية أو عن بعد أو عن طريق
جلسة /جلسات حضورّ
ّالع و الحصول على
ية ) لإلط
مراسالت إدارّ
مشاريعهم
و
ببرامجهم
ّة
الخاص
المعطيات
ّي بصدد اإلنجاز،
المبرمجة و الت
جعل مسار إعداد برنامج اإلستثمار السّنوي
ية
ّفحة الرسمي
ية بالص
2021
ّة للبلدّ
ذو أولوّ
ّواصل االجتماعي مع المواطنيــن
على مواقع الت
ّ مراحل هذا
ّلي المجتمع المدني خالل كل
و ممث
المسار ،
مة المواطنين صندوق إقتراحات أو
الوضع على ذّ
ّف
ّة للتعر
ية أو إفتراضي
ية وسيلة أخرى مادّ
أّ
سيتم
ّي
الت
و
بالمنطقة
ياتهم
على
ّ
أولوّ
يات
ية لترتيب األولوّ
إعتمادها بصفة حصرّ

و المشاريع عند إعداد البرنامج اإلستثماري
لسنة ، 2021

-

نشر نتائج التشخيص الفني والمالي على موقع
ّواصل
الت
مواقع
على
و
للبلدية
الواب
االجتماعي و تعليقه بمقرها وتوجيه نسخة منه
لمنظمات المجتمع المدني الشريكة  07أيام
على األقل من تاريخ إنعقاد الجلسة األولى
للمجلس البلدي والتفاعل مع اإلعتراضات التي
يمكن أن يقع إعالم البلدية بها ،

-

إجراء جلسة أولى للمجلس البلدي يتم خاللها
ّي و المالـــي
اإلطالع على نتائج التشخيص الفن
و آراء المواطنين بخصوص المشاريع المقترحة
ّلين في المجال البلدي
و برامج مختلف المتدخ
مع األخذ بعين اإلعتبار قدر اإلمكان المشاريع
ية
ّي تم
الت
ّ تحديدها عند إعداد البرامج السنوّ
ّر
ّر إنجازها لعدم توف
ّي تعذ
السّابقة و الت
مقترحات
و
طلبات
كذلك
و
اإلعتمادات
ية عن طريق
المواطنين الواردة على البلدّ
ّواصل االجتماعي و في إطار الشّكاوي
شبكات الت
ّ أو المنظومة و ذلك
دمة عن طريق السجل
المقّ
بهدف ضبط :
 المنهجيّة التّي سيعتمدها المجلس لتوزيع الموارد
مهيكلة ،
حسب التدخالت الثالث( مشاريع ُ
وتوزيع
قرب)
ومشاريع
إدارية
مشاريع
الموارد المالية المخصصة لمشاريع القرب
على المناطق المعنية بالتدخل مع الحرص على
ّطابق مع نتائج التشخيص الفني و مقترحات
الت
المواطنين ،
ّلية للمشاريع المقترحة مع إعطاء
 القائمة األو
لطلبات
إستجابة
األكثر
للمشاريع
ية
األولوّ
ّسبة لمشاريع القرب و األكثر جدوى
المواطنين بالن
ّي تم
ّسبة للمشاريع المهيكلة و الت
للمنطقة بالن
ّ
ّنسيق في شأنها مع القطاع المعني .
ّشاور و الت
الت

 -3إعداد البطاقـات األولي ـ ــة
للمشاريع المقترحـ ـ ـة :

-

-

-

ّة المشاريع
ّن قابلي
ّلية تبي
إعداد بطاقات أو
ّناتها و كلفتها ،
المقترحة لإلنجاز و مكو
و ذلك باإلستئناس ببطاقات تحديد المشاريع
ّي .
دليل الفن
الواردة بالّ

 -4الجلسة العامـة التشاركي ـ ـة :

ية أو
ية ببرمجة جلسة تشاركي
ّة حضورّ
قيام البلدّ
ّمات المجتمع المدني
ّنسيق مع منظ
عن بعد بالت
الشريكة (حسب متطّ
ّي للمنطقة )
لبات الوضع الصح
ّرة أو
ّة المتوف
عن طريق المنظومات اإللكتروني
ّواصل
ّ المباشر عبر شبكات الت
عن طريق البث
ّابط
االجتماعي و اإلعالم بهذه الجلسة  /نشر الر
ّ الفضاءات و الوسائل المتاحة،
الخاصّ بها بكل
تقديم اإلطار العام للجلسة ،
ّة تقسيم المنطقة البلدية إلى
تقديم منهجي
ديمغرافية/
جغرافية/
معايير
(
مناطق
إجتماعية) ونتائج عملية التقسيم،

 تقديم -تقديم

تقديم نتائج التشخيص الفني للمنطقةالبلدية ،
مقترحات المواطنين ،

ية خالل
اإلستثمارات الت
ّي أنجزتها البلدّ
الفترة  2020-2016و المشاريع المتواصلة ومدى
دم إنجازها واإلشكاليات التي تعترضها إن
تقّ
ّل
ّي تعط
ّة منها مشاريع سنة  2020الت
وجدت ( خاص

إنطالقها نظرا
بها البالد )،

-

-

ّروف
للظ

ّة
اإلستثنائي

ّي
الت

ّت
مر

تقديم المشاريع و البرامج الوطنية والجهوية
األخرى سواء كانت متواصلة أو مبرمجة،
ّ تحديدها من
ّي تم
تقديم قائمة المشاريع الت
طرف المواطنين خالل جلسات المناطق عند إعداد
ّر
ّي تعذ
ية السّابقة و الت
البرامج السنوّ
ّر اإلعتمادات ،
إنجازها لعدم توف
تقديم نتائج التشخيص المالي مع ذكر كل
ّي سيتم
الموارد المالية المتاحة و الت
ّ
تخصيصها لبرنامج اإلستثمار لسنة  2021سواء
كانت ذاتية أو دعم أو قروض أو مساهمات أخرى
أي كان مصدرها،
ّي إعتمدها المجلس البلدي
ّة الت
تقديم المنهجي
لتوزيع الموارد المالية على مختلف التدخالت
ّل،
ّة بالتدخ
وعلى المناطق المعني
ّقاش و تبادل اآلراء
فسح المجال للن
ّة،
ّة الكتابي
ّات اإللكتروني
اإلرسالي

و

عبر

ّ ضبطها من قبل
ّي تم
تقديم قائمة المشاريع الت
ّالث  :برامج
المجلس لسنة  2021بأصنافها الث
ّة
ّ منطقة من المناطق المعني
ّسبة لكل
قرب بالن
ّل و البرامج المهيكلة و البرامج
بالتدخ
ّتها
ّلية لقابلي
مرفقة بالبطاقات األو
اإلدارّ
ية ُ
لإلنجاز ،
مع
ّفاعل
للت
المجال
فسح
و
عام
نقاش
ّمات المجتمع المدني عبر
المواطنين و منظ
بكل
و
ّة
الكتابي
ّة
اإللكتروني
ّات
اإلرسالي
ّ
يام.
الوسائل المتاحة على مدى  10أّ
ّلي المناطق المعتمدين خالل
ّذكير بممث
الت
ّين
السّنة و  /أو السّنوات الفارطة و الذ

ّة خالل
ّعامل معهم بصفة إستثنائي
سيتواصل الت
السّنة المقبلة.

-5األعمال النهائيـ ـ ـة :

-

-

-

-

ّ المالحظات و المقترحات الواردة على
تجميع كل
ّفاعل معها قدر المستطاع عند بلورة
ية و الت
البلدّ
ّة
ّهائية للبرنامج و تدوين هذه العملي
ّسخة الن
الن
ّي
ّحيينات الت
ّل هذا التمشّي و كذلك الت
بتقرير يفص
ّليــــة للبرنامج
ّسخة األو
ية على الن
قامت بها البلدّ
ّ الوسائل المتاحة،
ّقرير للعموم بكل
و نشر هذا الت

ّقديرية إلنجاز
إعداد و /أو تحيين الروزنامة الت
ّة المشاريع ( الجديدة و المتواصلة ) المدرجة
كاف
بوثيقة البرنامج السّنوي  ، 2021و ذلك باإلعتماد
ّ مشروع
دي لكل
على مراحل و متطل
ّبات اإلنجاز الماّ
مدرج بوثيقة برنامج اإلستثمار السّنوي و باإلستئناس
ّلة خالل السّنوات
ية على اإلنجاز المسج
بطاقة البلدّ
ّسبة للمشاريع المماثلة،
السّابقة بالن

ّة لبرنامج اإلستثمار السّنوي
ّهائي
ّسخة الن
نشر الن
ية
ّفحة الر
 2021على موقع الواب و الص
ّسميــة للبلدّ
ّمات
ّها و تقديم نسخة منه لمنظ
و تعليقه بمقر
ّا
المجتمع المدني الشّريكة قبل المصادقة عليه نهائي
من طرف المجلس ،

إجراء جلسة للمجلس البلدي للمصادقة على برنامج
ّى ديسمبر .2020
اإلستثمار السنوي  2021قبل موف

