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 بلدية المهدية

 

 9102محضر جلسة عمل لخلية إعداد البرنامج االستثماري التشاركي لسنة 

 9102أكتوبر  10الجمعة 

 

 9102أكتوبر  10انعقد بمقر بلدية المهدية يوم الجمعة  9102في إطار اإلعداد للبرنامج االستثماري التشاركي 

 :جلسة عمل لخلية االستثمار ممثلة في السادة والسيدات اآلتي ذكرهم 

  الكاتب العام للبلدية والمكلف باألعمال التنفيذية للخلية: لطفي بوحمدة 

  لماليالمرافق ا: هدى الشباح 

  المرافق الفني : نور الدين المبروك 

  رئيسة لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة: لمياء العيوني 

  رئيسة لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف: سميرة فرج 

  رئيس لجنة اإلعالم والتواصل والتقييم: سمير الزواري 

  رئيس لجنة األشغال: أنور الجبالي 

  رئيس لجنة التهيئة العمرانية: طارق الحنشة 

  رئيسة لجنة التعاون الالمركزي والعالقات الخارجية: لبنى الزواري 

  رئيس الدائرة البلدية بالزهراء : دمحم الشاهد 

  رئيس مصلحة شؤون المجلس: ياسين صفر 

  متصرف الدائرة البلدية بالزهراء: حاتم صفر 

  البلدية بهيبون متصرف الدائرة: سمير بن سالم 

افتتح الجلسة السيد الكاتب العام للبلدية مرحبا بالحاضرين ثم تال على الحضور مراسلة السيد المدير العام لصندوق 

حول مراحل وكيفية إعداد برنامج  9102-01-90المؤرخة  2294القروض ومساعد الجماعات المحلية عدد 

 , 9102االستثمار التشاركي لسنة 

 :والنقاش تم االتفاق مبدئيا على الرزنامة التالية  وبعد المداولة

 الموضوع التاريخ

الثالثة بعد  01/01/9102

 الزوال

جلسة إعالمية موجهة ألعون بلدية المهدية للتعريف بمسار البرنامج االستثماري 

 9102التشاركي 

 مناطقجلسة لجنة األشغال حول تقسيم المجال البلدي إلى  العاشرة صباحا 09/01/9102

جلة إعالمية موجهة لمنظمات المجتمع المدني للتعريف بمسار البرنامج االستثماري  لخامسة مساءا 09/01/9102
 9102التشاركي 

الرابعة بعد  01/01/9102

 الزوال

جلسة لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة بالشراكة مع منظمات 
 .المجتمع المدني إلعداد خطة اتصالية

 آخر أجل إلعداد التشخيص الفني والتشخيص المالي 92/01/9102

 جلسة عمل مع كل المتدخلين العموميين بالمجال البلدي العاشرة صباحا 90/01/9102

 آخر أجل لنشر التشخيص الفني والتشخيص المالي 10/01/9102

الفني والمالي وتوزيع الموارد جلسة عمل للمجلس البلدي لالطالع على التشخيص  العاشرة صباحا 01/00/9102
 .حسب التدخالت
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 الجلسة العامة التشاركية األولى الخامسة مساء  91/00/9102

إلى  90/00/9102من 

00/09/9102 

 يتم خالل هذه الفترة تحديد جلسات مناطق إن وجدت مشارع قرب

 الثانيةاألعمال النهائية والجلسة العامة التشاركية  الخامسة مساء 91/09/9102

في إطار ضمان مشاركة واسعة للمواطن تدعيم بلدية المهدية بوسائل " الحركة الجمعياتية "هذا وقد اقترحت منظمة 

 .وتقنيات االتصال من خالل اإلشهار للبرنامج أو تنظيم ملتقيات موجهة للمجلس البلدي وللمجتمع المدني

 .ضها على انظار المجلس البلديوقد اقترح أعضاء الخلية إعداد إتفاقية للغرض يتم عر

 

 

 وحرر بتاريخه

 رئيس البلدية/ اطلعت عليه       الكاتب العام للبلدية

 أسماء حمزة                لطفي بوحمدة            


