
ّــةّصفاقــسبلدي ّ            
         ةّللدي مقراطي ةّالتشاركي ةاإلدارةّالفرعي ّ

 2021في إطار إعداد المخّطط االستثماري التّشاركي لسنة   2020فهرس الجلسات التي تّم عقدها خالل سنة                       
ّ

ّ

 الموضـــــــــــــــوع لجنــة / جلســة عمل التاريخ ع/ر

 

1 

 

12/10/ 2020 

 

 جلسة عمل

 بإشراف السيّد رئيس البلديّة 

 : المناطقالمخّصصة لمشاريع قْرب على تقسيم االعتمادات 

  : تّم توزيع الموارد حسب التدخالت الثالث كما يلـــي 

  : أ د 3.010ومشاريع إدارية : أ د  2.970، مشاريع مهيكلة :  د أ 2.100مشاريع قْرب  
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26/10/ 2020 

 

 التشاركيّةالدّيمقراطيّة لجنة 

 والحوكمة المفتوحة 

 2021ة ـــلسن االستثمار التشاركيإعداد الملّف الفنّي واإلداري لبرنامج 

   حسب ما هو مبيّن بمراسلة صندوق القروض ومساعدة  2021تّم تقديم المنهجيّة الجديدة لبرنامج االستثمار التشاركي لسنة

  2020أكتوبر  5الجماعات المحلية بتاريخ 

  . تّم التطّرق إلى التوّجه العاّم إلعداد البرنامج المذكور من حيث إعداد الوثائق المتعلقة بالغرض 
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30/10/ 2020 

 
 

 

لجنة الدّيمقراطيّة التشاركيّة 

 والحوكمة المفتوحة

 2021ة ـــالتنسيق بين األطراف المتداخلة حول برنامج االستثمار التشاركي لسن

  التي سيتّم انجازها من طرف وكالة التهذيب والتجديد العمراني ، تّم تقديم المشاريع 

  ، إعداد صناديق بمقرات الدوائر البلدية لمقترحات المواطنين 

   الفتة ، يتّم تعليقها بالدوائر البلدية وبالمفترقات الدائرية وعبر صفحة الفيسبوك ، 16إعداد 

  ذاعة صفاقس ( ،تشريك اإلذاعات في البرنامج ) إذاعة الديوان ، إ 

  ، دعوة الجمعيات والمجتمع المدني عبر صفحة الفيسبوك والبريد االلكتروني للجلسة القادمة 

  . دعوة ممثلي المناطق 
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2/11/2020 

 
 

 

لجنة الدّيمقراطيّة التشاركيّة 

 والحوكمة المفتوحة

 2021ة ـــالتشاركي لسنالتنسيق مع مكّونات المجتمع المدني في خصوص برنامج االستثمار 

   تّم وضع موضوع الجلسة في إطارها وذلك للنظر في الخطة االعالمية وجدولة مواعيد جلسات إعداد مخطط االستثمار التشاركي

  2021لسنة 

  ، تّم تقديم روزنامة إعداد البرنامج المذكور 

  ، تشريك المنظمات والمجتمع المدني في المشاريع المقترحة 

   تقديم المقترحات على مختلف الوسائل المتاحة على ذمة المواطن ) عبر البريد االلكتروني ، أو بالصندوق الموضوع بمقرات

 الدوائر البلدية أو استبيان الكتروني ( إلى جانب مقترحات اإلدارة البلدية .

 

 

 

 

 



 الموضـــــــــــــــوع لجنــة / جلســة عمل التاريخ ع/ر
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9/11/2020 

 

 

 

 
 

لجنة الدّيمقراطيّة التشاركيّة 

 والحوكمة المفتوحة

 : الخطة االتصاليّة ( 1

انجاز ومضة تحسيسية لفائدة متساكني المنطقة للمشاركة في إعداد هذا البرنامج الختيار مشاريع القْرب ومتابعة جميع االتفاق على تّم  

 بالصورة والفيديو .انجاز مراحل البرنامج المذكور وتوثيقه 

 : التقرير الفني للمنطقة البلديّةتقديم  ( 2

 تّم عرض التقرير الفني للمنطقة البلدية بعد أن تّم تحيينه من طرف المصالح الفنيّة 

 ) طرقات ، إنارة ، مساحات خضراء ( ومشاريع وكالة التهذيب والتجديد العمراني ،

 : قْرب على المناطقخّصصة لمشاريع تقسيم االعتمادات الم(  3

  ( 7تّم االحتفاظ على تقسيم المنطقة البلديّة حسب عدد الدوائر البلدية ) دوائر ، 

 ، تّم تحديد نقاط القّوة والّضعف الختيار المعايير التي سيتّم اعتمادها 

  : أ د ، وتّم توزيعها على الدوائر البلدية كاآلتي : 2.100قيمة مشاريع القْرب 

أ د ، دائرة مركز شاكر :  244أ د الدائرة الشمالية :  317أ د ، دائرة سيدي منصور :  317أ د ، دائرة البستان :  293 دائرة المدينة :

 أ د . 440أ د ودائرة حّي الحبيب :  220أ د ، دائرة الربض :  269
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27/11/ 2020 

 
 

لجنة الدّيمقراطيّة التشاركيّة 

 والحوكمة المفتوحة

 2020ديسمبر  4تقديم الجلسة التشاركيّة المقّرر عقدها يوم  اإلعداد لمراحل

  تّم االطالع على المقترحات المقدّمة من طرف المصالح الفنية ومتساكني المنطقة البلديّة حيث قدّم الفنيون آرائهم في مقترحات

 المواطن من حيث امكانية تنفيذها وانجازها ) طرقات ، إنارة ومسالك صحية ( .

  بخصوص الجلسة العاّمة التشاركيّة  2020أكتوبر  5مكتوب صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية بتاريخ  علىوكذلك

 ... (نشر االستمارة االلكترونية  الفتات ،إعداد الحضير لها لوجستيكيّا ) توال
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1/12/ 2020 

 

 

لجنة الدّيمقراطيّة التشاركيّة 

 والحوكمة المفتوحة

 2021ة ـــلسن المدرجة ضمن برنامج االستثمار التشاركي مشاريع القْرب

المقترحات الجديدة  ( ، 2020و  2019المشاريع التي تّم اختيارها ضمن البرامج السابقة ) )  :  تّم االتفاق على آليات اختيار المشاريع

اختيار المشاريع التي لها جدوى على تسيير حركة  االلكتروني ( ، وبالبريدونية االستمارة االلكترب) ما ورد بصندوق المقترحات و

 المرور ) القاصات الرابطة بين الطرقات الرئيسية ( وعلى عدد المنتفعين وعلى مناب كل منطقة بلديّة حسب الكلفة األّولية للمشروع ،

ة مشروع في شأنها إلعداد القائمة المالية تّم ضبط قائمة أّولية من المشاريع التي ستقوم اإلدارة الفنية بتقييمها ماليّا وإعداد بطاق -

حسب مناب كل دائرة في االعتماد المخصص لها ) تمت  (ONA)للمشاريع مع األخذ بعين االعتبار رأي المتدخلين للطريق العام 

  2020نوفمبر  2المصادقة عليه من طرف المجلس البلدية بتاريخ 
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4/12/ 2020 

 

لجنة الدّيمقراطيّة التشاركيّة 

 والحوكمة المفتوحة

 2021لسنة  ضبط المراحل النهائيّة لبرنامج االستثمار التشاركي

إعداد المحضر حسب األنموذج الوارد علينا من طرف صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية ( والمتضّمنة كامل  ) تمّ 

 الحيثيّات التي تّم التداول فيها خالل الجلسات الّسابقة
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8 /12/2020 

 
 

لجنة الدّيمقراطيّة التشاركيّة 

 والحوكمة المفتوحة

 ) مشاريع قْرب ( 2021ة ـــالمقترحة في إطار برنامــج االستثمار التشاركي لسنمواصلة النظر في المشاريع 

   2020ديسمبر  1تّمت إعادة النظر في المقترحات التي تّم اقتراحها خالل جلسة لجنة الديمقراطية التشاركية المنعقدة بتاريخ  

   تّم االتفاق وإعداد القائمة النهائية للمشاريع المقترحة ذات المراتب األولى من طرف المواطنين ورؤساء ومتصّرفي الدّوائر البلديّة 

  كما تّم اقتراح قائمة احتياطية في صورة عدم قدرة البلديّة على إنجاز بعض المشاريع ذات األّوليّة إن وجدت إشكاليّات فنية أو ماليّة 

 ذيها وبالتالي يقع اختيار مشاريع ضمن القائمة االحتياطيّة المعدّة في الغرضلتنف

 


