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 محضر جلسة عمل مع ممثلي المجتمع المدني حول 

 2017منهجية اإلعداد للمخطط اإلستثماري البلدي التشاركي لسنة 
 
 

، إنعقدت يوم 2017في إطار تفعيل وتكريس البعد التشاركي في ضبط المخطط التشاركي لسنة    

جلسة عمل  على الساعة الثالثة ونصف مساء بقاعة الجلسات بمقر بلدية الشابة 2016أكتوبر  14الجمعة 

برئاسة السيد عمر المدوري رئيس النيابة الخصوصية وحضور مع مكونات المجتمع المدني بمدينة الشابة 
 : أعضاء خلية برنامج اإلستثمار البلدي التشاركي السادة 

 

 د أولــــــمحمد السبـــوعي : مساع -
 ةــو نيابـــلرزاق الفني : عضعبد ا -
 ةــو نيابـــمنيـــر ســـالمـــة : عض -
 المنسق التنفيذيوليـــــد بن زايـــد :  -
 يـــــق فنـــمراف:  دهــــــي حميــلطف -
 ـــر ـــــــــــــفــاطمـة بن عيـاد : ميسـ -
 رـــــــــــــحمدي بن خليـفـة : ميســــ -
 يـــمالؤول ـــعـــادل الشمــــك : مس -
 ةــــو خليــــمحمد المستيــري : عض -

 

سادة الحضور ممثلي رئيس النيابة الخصوصية بالعمر المدوري في بداية الجلسة رحب السيد 

وأشار أن الغاية من هذه الجلسة هو تفعيل مبدأ الديمقراطية التشاركية في إعداد  مكونات المجتمع المدني

تعتمد  " الذي ينص 139تكريسا لمبدأ الدستور وخاصة الفصل  وذلك 2017المخطط اإلستثماري البلدي 
المفتوحة لضمان إسهام أوسع للمواطنين  الحوكمة ات الديمقراطية التشاركية ومبادئالجماعات المحلية آلي

 ". ضبطه القانونطبقا لما يوالمجتمع المدني في إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها 
 

شار إلى أن المنهجية التي تم إعتمادها تتمثل في إنجاز أعمال تحضرية تم من خاللها إحداث ثم أ 

تتولى السهر على تنفيذ منهجية إعداد المخطط اإلستثماري التشاركي لسنة  2017سبتمبر  27خلية بتاريخ 
 10بلدية إلى ال يابة الخصوصية إلى أنه تم تقسيم المنطقةوفي هذا اإلطار أشار السيد رئيس الن 2017

 إنطلقت عملية جرد التشخيص الفني لمختلف المناطق.قد مناطق و
 

إثر ذلك تم إعطاء الكلمة إلى كافة الحضور من ممثلي المجتمع المدني : جمعيات، منظمات 

في تقسيم المناطق حيث أشار السيد رئيس  تبعةوأحزاب سياسية تم على إثرها التداول حول المنهجية الم
لخصوصية في هذا اإلطار أنه توجه عام يتبع من طرف كافة البلديات الجمهورية التونسية وال النيابة ا

 يقتصر على بلدية الشابة.
 

شكر السيد رئيس النيابة الخصوصية على تفاعلهم وعلى نقاشهم البناء ودعاهم إلى تكوين في األثناء 

اصل مع متساكني الجهة لتحسيسهم ورشات عمل يتم من خاللها تقديم مقترحات حول إيجاد خطة للتو

 



وقد تم اإلتفاق على جملة من  2017بأهمية مشاركتهم في إعداد المخطط اإلستثماري التشاركي لسنة 

 يلي : اآلليات تتلخص فيما
 

 التواصل المباشر مع المواطنين من قبل مكونات المجتمع المدني.  -

 .2017دي التشاركي برنامج اإلستثمار البل طبع وتوزيع مطويات إشهارية حول -
 نشر كافة المعطيات والمستجدات على صفحات الفيسبوك. -
 .2017حول برنامج اإلستثمار البلدي التشاركي  تحسيسية في السوق األسبوعيةات خيمإقامة  -
 لإلعالم عن الجلسات العامة.مضخم الصوت إستعمال  -
 .بالمنطقة البلدية الالفتاتتعليق  -

 

ئيس النيابة الخصوصية لبلدية الشابة شكره للحضور ودعاهم إلى مزيد دد السيد رفي نهاية الجلسة ج

 التشاركية.  لتكريس مبدأ الديمقرطيةالمنهجية الجديدة الحرص على إنجاح المسار التنموي للمدينة وإتباع 

 
 

    .مســــــاءاة ـــة السادســـدود الساعـــة في حـــت الجلســــرفع

 
 

 

 الشابة في،                                                                                   

 رئيس النيابة الخصوصية                                                                                  

 

 عمر المدوري                                                                                           
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