
 بلدية المهدية

 0202محضر جلسة خلية البرنامج االستثماري التشاركي 

 0202سبتمبر  02الثالثاء 

جويلية  53بتاريخ  5533تبعا لمراسلة السيد المدير العام لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية عدد 

 ,9191بإعداد البرنامج االستثماري التشاركي لسنة  ةوالمتعلق 9132أوت  31والواردة إلينا بتاريخ  9132

بلدية والمتعلق ضبط مناب  9132أوت  93والواردة إلينا بتاريخ  9132جويلية  53بتاريخ  5531مراسلة عدد لول

من المساعدات اإلجمالية غير الموظفة المخصصة لتمويل برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية وتم المهدية 

 ,أد 352بـ 9191ناب بعنوان سنة ضبط الم

 ,9191المتعلق بتكوين خلية البرنامج السنوي لالستثمار لسنة  11/9132وعلى القرار البلدي عدد 

حضرها كل من السادة  9191انعقد بمقر بلدية المهدية جلسة عمل لخلية برنامج االستثمار البلدي التشاركي لسنة 

 :والسيدات اآلتي ذكرهم

  الكاتب العام للبلدية والمكلف باألعمال التنفيذية للخلية: لطفي بوحمدة. 

  رئيسة لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة: لمياء العيوني. 

  رئيس لجنة المدينة العتيقة : الهادي سنان 

  رئيسة لجنة العالقات الخارجية والتعاون الدولي: لبنى الزواري 

  ديعضوة بالمجلس البل: ريم الزوالي 

  مدير الشؤون القانونية: دمحم بوصفارة 

  مدير الشؤون المالية: هدى الشباح 

  كاهية مدير شؤون المجلس واإلعالم والتواصل: ياسين صفر 
ات والمتعلقة يبالحيث المشار إليها الجلسة السيدة لمياء العيوني مرحبة بالحاضرين ثم تلت المراسلتين والقرار تافتتح

وأفادت أنه على إثر جلستي عمل مع السيدة رئيس  9191باالنطالق في اإلعداد للبرنامج االستثماري التشاركي 

لشؤون المجلس واإلعالم والتواصل تم بلدية المهدية والسيد الكاتب العام للبلدية وبعد التنسيق مع اإلدارة الفرعية 

وبعد المداولة والنقاش وافق أعضاء الخلية , 9191ستثماري التشاركي ضبط مقترح لروزنامة إعداد البرنامج اال

 :على المواعيد التالية المبينة بالجدول وعرضها على أنظار المجلس البلدي للمصادقة 

 الموضوع التاريخ

جلسة خلية االستثمار ومراسلة مختلف المصالح اإلدارية إلعداد  العاشرة صباحا 9132سبتمبر  31الثالثاء 

 التشخيص المالي والفني

جلسة إعالمية موجهة ألعون بلدية المهدية للتعريف بمسار  الرابعة بعد الزوال 9132سبتمبر  91الثالثاء 

 9191البرنامج االستثماري التشاركي 

 جلسة لجنة األشغال حول تقسيم المجال البلدي إلى مناطق سبتمبر الرابعة بعد الزوال 93الخميس 

جلسة إعالمية موجهة لمنظمات المجتمع المدني للتعريف بمسار  الرابعة مساء 9132سبتمبر  92الجمعة 

 9191البرنامج االستثماري التشاركي 

جلسة لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة بالشراكة  الرابعة بعد الزوال 9132أكتوبر  13الثالثاء 

 .صاليةمع منظمات المجتمع المدني إلعداد خطة ات

 آخر أجل إلعداد التشخيص الفني والتشخيص المالي العاشرة صباحا 9132أكتوبر  10الثالثاء 

 جلسة عمل مع كل المتدخلين العموميين بالمجال البلدي الرابعة بعد الزوال 9132أكتوبر  31الخميس 



 آخر أجل لنشر التشخيص الفني والتشخيص المالي 9132أكتوبر  30الجمعة 

جلسة عمل للمجلس البلدي لالطالع على التشخيص الفني  الرابعة بعد الزوال 9132أكتوبر  93 الجمعة

توزيع )مشاريع قرب )والمالي وتوزيع الموارد حسب التدخالت 

 -مشاريع إدارية  -( اعتمادات مشاريع القرب على المناطق

 (.مشاريع مهيكلة

 العامة التشاركية األولىالجلسة  العاشرة صباحا  9132نوفمبر  19السبت 

ورشة عمل حول تطبيق آليات التواصل موجهة ألعضاء   9132نوفمبر  39و33االثنين والثالثاء 

 .المجلس واإلطارات البلدية

يتم خالل هذه الفترة تحديد جلسات مناطق إن وجدت مشارع  9132نوفمبر  95إلى  33من 

 قرب

 األعمال النهائية والجلسة العامة التشاركية الثانية الزوالالرابعة بعد  9132نوفمبر  92الجمعة 

الدورة العادية الرابعة تدرج بها المصادقة النهائية على البرنامج   9132نوفمبر  51

 .9191االستثماري التشاركي 

اتية التي مع منظمة الحركة الجمعي 9132سبتمبر  13كما أشارت السيدة لمياء العيوني أنه تم عقد جلسة عمل يوم 

روزنامة الجلسات الخاصة باإلعالم وتم االتفاق على  9132ساهمت في إنجاح البرنامج التشاركي االستثماري 

والتواصل والمشار إليها بالجدول أعاله قصد ضبط خطة اتصالية وكيفية تنفيذها وسبل إنجاحها بالتنسيق مع هياكل 

 .المجتمع المدني

ية أنه أسدى التعليمات لمختلف المصالح اإلدارية والفنية باالنطالق في إعداد التشخيص وأفاد السيد الكاتب العام للبلد

 ,المالي والتشخيص الفني وتم تشكيل فريق عمل من الفنيين بخصوص إعداد التشخيص الفني

أن تقديرات التمويل الذاتي الذي يمكن تخصيصه للبرنامج االستثماري التشاركي يقدر  كما أفادت السيدة هدى الشباح

أد وبالتالي فإن مجمل الموارد المخصصة  352أد يضاف إليهم مبلغ المساعدات غير الموظفة البالغ  131 بـ

يتم عرضها على مليون دينار وسيتم إعداد مذكرة تفصيلية س 3يقدر بـ 9191للبرنامج االستثماري التشاركي 

 .9132سبتمبر  35المجلس البلدي يوم الجمعة 

 

 ورفعت الجلسة على الساعة الحادية عشرة صباحا

 وحرر بتاريخه

 

 رئيس البلدية          الكاتب العام للبلدية 

 فائزة بوبكر               لطفي بوحمدة    

 


