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تقرير حول المسار التشاركي و طلبات مشاريع من خالل صندوق االقتراحات
الجلسات السابقة و وسائل التواصل االجتماعي

يف اطار تنفيذ برنامج التنمية احلضرية و احلوكمة احمللية و اعتماد على منهجية تشاركية معدلة اليت
تعتمد ادلراحل االساسية فقط ادلتمثلة يف :
االعمال التحضريية التشخيص الفين و ادلايلاعداد البطاقات االولية للمشاريعاجللسة العامة التشاركيةاالعمال النهائية /1االعمال التحضريية:
مت احداث خلية الربنامج االستثماري لسنة  2022مبقتضى مقرر عدد  1105مؤرخ يف  22اكتوبر
 2021من خاللو مت تركيز اخللية حيث قامت اخللية بعديد اجللسات من اجل وضع خطة عمل الصلاز
الربنامج االستثماري التشاركي:
جلسة عمل لرتكيز اخللية بتاريخ  22اكتوبر  2021مت خالذلا بلورة تصور خلطة اتصالية و الدعوةالصلاز التشخيص الفين و ادلايل يف اقرب االجال لنشره للعموم.
عقد جلسة عمل مع منظمات اجملتمع ادلدين بتاريخ  29اكتوبر  2021و بلورة خطة اتصاليةلضمان مسار تشاركي ناجح
-عقد جلسة عمل مع اعوان البلدية للتوعية بامهية ادلسار التشاركي بتاريخ  27اكتوبر 2021

عقد جلسة للخلية مع جلنة االشعال مت خالذلا االطالع على اعمال التشخيص الفين و ادلايل و تقسيمادلنطقة البلدية اىل مناطق حسب معايري جغرافية حيث تنقسم ادلنطقة البلدية اىل ثالث مناطق حسب
العمادات و ادلوافقة على اعتماد التقسيم كااليت:
منطقة :1الغنادة
منطقة  2حامتمنطقة  3اجلنائحة-2التشخيص الفين و ادلايل:
مت اعداد التحليل الفين من قبل عون اداري حيث مت االعتماد على التشخيص الفين للسنة الفارطة و حتيينو
حسب ادلتغريات و عرضو على انظار اخللية و جلنة االشغال و اجمللس الحقا و نشره للعموم
مت اعداد التحليل ادلايل من قبل قسم ادلالية و حيث تبني عدم امهية ادلوارد ادلالية اليت ميكن استعماذلاكتمويل ذايت و ان اجلانب االكرب من ادلبلغ الذي سيخصص للربنامج االستثماري لسنة  2022سيكون
من ادلساعدة غري ادلوظفة بعد احتسابو حسب نتيجة تقييم االداء
و مت نشر ىذا التسخيص للعموم بتاريخ  22نوفمرب  2021بلوحة اال عالنات بالبلدية و بصفحة و حساب

البلدية بالفيسبوك بتاريخ  26نوفمرب  2021و مبوقع الواب بتاريخ  24نوفمرب  2021و ارسالو دلنظمات
اجملتمع ادلدين الغرفة الفتية االقتصادية بالغنادة بتاريخ  25نوفمرب 2021

عدم وجود مشاريع مت بررلتها خالل جلسات ادلناطق السابقة و تعذر اصلازىا نتيجة عدم توفراالعتمادات.
مت توجيو مراسالت اىل سلتلف ادلتدخلني العموميني لالطالع على برارلهم خالل سنة  2022واتصاالت ىاتفية كذلك
 3جتميع االقرتاحات :مت وضع على الذمة صندوق اقرتاحات بتاريخ  23نوفمرب و مناذج استمارات واعالم العموم هبذا الصندوق عرب البالغات و موقع الواب و الفيسبوك حساب البلدية و الصفحة الرمسية
للمشاركة يف اعداد الربنامج االستثماري لسنة ومت تسجيل ثالث مشاركات بصندوق االقرتاحات و
ارسالية عرب الفيسبوك تدعو لصيانة الطرقات هتم مطالب بصيانة الطرقات و الرتصيف و تعبيد اهنج حبي
الفتح تبني اغلبها اهنا مبسار الطريق ادلربمج من قبل اجمللس اجلهوي لتثمني ادلنتزه ادلنجز من قبل وزارة
الشؤون احمللية و البيئة مت عرضها على اجمللس خالل جلسة توزيع ادلوارد بتاريخ  10ديسمرب 2021

اجتو اجمللس يف جلستو بتاريخ  10ديسمرب بعد االطالع على االقرتاحات و امام زلدودية ادلوارد
ادلخصصة البالغة  170ألف دينار اىل تقسيم ادلبلغ بني مشاريع مهيكلة تبلغ  80000دينار
بتخصيص  50000د للرتصيف بالطرقات الرئيسية و  30000دينار لصيانة الطرقات الرئيسية
و ختصيص  90000دينار  30000د لتوسعة شبكة التنوير العمومي حسب طلبات خالل اجللسةالتمهيدية للدورة العادية الرابعة لسنة  2021امهها الشماطرة و اوالد محزة لعدم وجود شبكة هبا و تلبية
نقائص اخرى متفرقة و  60000د لتعبيد اهنج جديدة بعد التباحث حول االولوية و وجود مساكن
اكثر منتفعة و الطلبات ادلتبقية سيتم تلبيتها من ادلبلغ اخلصص من قبل اجمللس اجلهوي لوالية ادلنستري
لفائدة بلدية الغنادة البالغ  330ألف دينار خالل جلسة شلتازة مبقر الوالية حول ادلطالب التنموية
باجلهة و اعداد البطاقات االولية للمشاريع حسب ادلقرتحات ادلذكورة اعاله.
-4عقد اجللسة التشاركية حضوريا بتاريخ  21ديسمرب  2021و مت تكثيف الدعاية للحضور مع
الدعوة الحرتام الشروط الصحية مت خالذلا تقدمي عديد ادلعطيات امها التقسيم النرايب و ادلشاريع البلدية و
اجلهوية و الوطنية السابقة و مراحلها و االعتمادات ادلخصصة للربنامج االستثماري لسنة  2022و
نوعية ادلشاريع و ادلبالغ ادلخصصة ذلا و حتديد التدخالت ادلهيكلة للمدينة و التدخالت بادلناطق ذات
االولوية سواء بالنسبة للتنوير العمومي او الطرقات و مل ترد اعرتاضات بعد بيان زلدودية ادلوارد ادلخصصة
و احقية االماكن ادلزمع التدخل هبا مع تقدمي مقرتحات يتم تلبيتها من ادلبلغ ادلخصص من قبل اجمللس
اجلهوي لتعبيد الطرقات و مت نشر الربنامج السنوي لالستثمار قبل ادلصادقة عليو من قبل اجمللس البلدي
اخر السنة عرب لوحة االعالنات و موقع الواب و ارسال نسخة منو اىل منظمات اجملتمع ادلدين و
اجلمعيات ادلتوفرة باادلنطقة البلدية

