
  الجمھوریة التونسیة             
  وزارة الشؤون المحلیة والبیئة 

  بلدیة الناظور          
  

  محضر جلسة تحضیریة

   2020إلعداد البرنامج السنوي لالستثمار  تخص المنھجیة التشاركیة

  2019 أكتوبر 17بتاریخ  جلسة عمل تحضیریة التأمت ,2020للبرنامج السنوي لالستثمار لسنة  اإلعداد إطارفي  

  :اسة السید ــبرئ

   البلدیةرئیس :           سالم الدزیريـ 

  :عن المجلس البلديوبحضور 

 مساعد رئیس البلدیة: قیس الفرحاني  -

  وإسداء الخدمات اإلداریةرئیس لجنة الشؤون : حمادي كریم -

  .التشاركیة والحوكمة لجنة الدیمقراطیة رئیس : محسن دمحم -

  رئیس لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بین الجنسین: الشاذلي حسن -

  رئیس لجنة الطفولة والشباب والریاضة: خلیل الشبعاني -

  رئیس لجنة الفنون والثقافة والتربیة والتعلیم: عبد العزیز التومي -

  :وعن االدارة البلدیة السادة 

  .العامة ةكاتبمحلل مكلف بال:  حسن بن علي -

  .رئیس مصلحة الشؤون المالیة :رضا بن علي  -

  .عون تقني مكلف بالمكتب الفني :جمال بن فرج  -

  .مصلحة النظافة :بن علي عاللة  -

  .اإلداریةمصلحة الشؤون : ـ عادل فرج

  موظفة بالبلدیة: سنیة بن بلقاسم -   

المراحل لضمان جدول زمني لمختلف  تحدیدمع  2020لسنة للنظر في تكوین خلیة للبرنامج السنوي االستثماري  وذلك

  :تقرر ما یلي  اإلطارمع المدني والسكان ومختلف الشرائح االجتماعیة وفي ھذا تمشاركة اوسع لمنظمات المج

  :تكوین خلیة البرنامج ) 1

  لبلدیة االسید رئیس  یرأسھا  -   

  حسن بن علي : عمالھا التنفیذیةمكلف بأ -   

  فرججمال بن : المسؤول الفني  -   

  رضا بن علي: المسؤول المالي  -   

  عادل فرج: والتواصل  اإلعالمالمسؤول عن  -   



   عضو: والتھیئة العمرانیة لجنة االشغال ممثل عن -  

    عضو :الشؤون المالیة واالقتصادیة ومتابعة التصرف لجنة  ممثل عن -

                            عضو:  لجنة الدیمقراطیة والحوكمة المفتوحة ممثل عن -   

                        عضو: لجنة االعالم والتواصل والتقییم  ممثل عن -   

  

داد  ة الع ود البلدی دة مجھ ي معاض ان الحاضرین ف اء اللج ا رؤس یقوم بھ ذي س ام ال دور الھ ى ال ة عل یس البلدی د رئ ا اك كم
  .2020البرنامج السنوي لالستثمار لسنة 

  : عقدل  2019أكتوبر  22یوم  تحدید) 2

  .الرابعة مساءوخلیة البرنامج للمصادقة على التقسیم البلدي وذلك على الساعة  األشغالجلسة عمل للجنة * 

  :لعقد   2019أكتوبر  23تحدید یوم ) 2

  .النصفمنتصف النھار و بلدیة الناظور وذلك على الساعة وأعوان إطاراتلقاء تحسیسي لفائدة * 

  .لقاء إعالمي مع منظمات المجتمع المدني وذلك على الساعة الثالثة بعد الزوال* 

  :اعتماد الخطة االتصالیة التالیة) 3

وم السوق االسبوعي مضخم صوت( حمالت اشھاریة صوتیة - ات,) ی ات,الفت ع و بالغات باالذاعات,مطوی اد مواق اعتم
  .اإلعالمیةالتواصل االجتماعي للبلدیة والمنظمات والجمعیات الناشطة بالمجتمع المدني في انتظار اقتراحاتھم یوم الجلسة 

  .2019أكتوبر  28االنطالق خالل ھذه األیام في إجراء التشخیص الفني والمالي ونشر نتائجھ بدایة من )4

  :لعقد   2019أكتوبر  31تحدید یوم ) 5

جلسة للمجلس البلدي یتم خاللھا االطالع على نتائج التشخیص وتوزیع الموارد على المناطق المعنیة بالتدخل مع 
  .صباحا بمقر البلدیة العاشرةوذلك على الساعة  الحرص على التطابق مع نتائج التشخیص الفني

  .بدار الشباب بالناظور 2019 نوفمبر 10یوم  األولىتحدید الجلسة العامة التشاركیة ) 6

.منتصف النھاروختمت الجلسة على الساعة   

:الناظور في                                           

  ةـــالبلديرئيس    
  سالم الدزيري  

 

 

 


