
 
 

 

 

 

 

 

 ة لغربي آسيا )اإلسكوا(ة واالجتماعي  اللجنة االقتصادي  
 بالشراكة مع

ة للتنمية الجهوي ة )  (ANME)الوكالة الوطني ة للتحك م في الط اقة و (CGDRالمندوبي ة العام 
 

       ة والمالي  والتسيير  التخطيطفي مجاالت بلدية شربان عزيز قدرات ت" ورشة تدريبية حول 
  اإلداري والمالي   التسيير ،النوع االجتماعي  ادماجو التشاركي   المحل ي  خطيطالت  شخيص والت  )

 " (.، إلختطوير مصادر التمويلو
 

 شربان  ، المهديةوالية  ، الجمهوري ة التونسي ة
 2020  ديسمبركانون األول/ 12الى  10من  الممتد ة الفترة

 

 برنامجال

 2020 ديسمبراألول/كانون  10 ،الخميس ول:ألاليوم ا

 09:00 – 08:30 التسجيل  

   :الجلسة االفتتاحية
 

 :كلمات ترحيبية

 .بلدية شربان ةرئيس، اليمفيدة النو  السيدة  -

 .، معتمدة شربانالسيدة صابرين رمضاني -

وأهدافه وأنشطته   "REGEND"، تقديم مشروع  اإلسكوا  لدى   محلي  مستشار  ،السيد خالد بدوي  -

بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وريادة األعمال في الوسط الريفي من خالل ذات العالقة  

 .عةتطبيقات الطاقات المتجددة صغيرة الس   

 تعريف بالمشاركين 

09:00 – 09:30 

 المبادئ والمراحل: التشخيص المحلي التشاركي – ولىالجلسة األ

 ةوالحوكمة المحلي  خطيط خبير في الت   أحمد قدارة،السيد 
 

 تقنيات التشخيص التشاركي  -

 عرض لتقنيات التشخيص المحلي  -

 األطراف الفاعلة مصفوفة  ، SWOT التحليل،مصفوفة  -كل اشجرة المش -

 ات يات ترتيب األولويّنعرض بعض تق -

 ات في التخطيط البلدي معايير ترتيب األولويّ -
 

 تمرين تفاعلي  •
 

 أسئلة وأجوبة  •

09:30 – 11:30 

 12:00 – 11:30 استراحة قهوة



 ةالتنمية المحلي   جوبرامطات ات اعداد مخط  تقني   –  الجلسة الثانية
 ةخبير في التخطيط والحوكمة المحلي   أحمد قدارة،السيد 

 

 مبادئ التخطيط المحلي التشاركي -

 التمييز بين التخطيط الوطني والتخطيط البلدي -

   البرمجةوآليّات  التخطيط آليّات  -

 ة طات القطاعيّة والمخّط طات التنمية المحليّمخطّ  -

 التخطيط المندمج والتشاركي  -

 ة  عرض بطاقات مشاريع تنمويّ -
 

 تمرين تفاعلي  •
 

 أسئلة وأجوبة  •

12:00 – 14:30 

 

 

 

      2020 ديسمبركانون األول/ 11، جمعةال: اليوم الثاني

 ةطات التنمية المحلي  مراحل اعداد مخط   –  ثالثةالالجلسة 
 ةخبير في التخطيط والحوكمة المحلي   أحمد قدارة،السيد 

 

 ط التشاركي للتنميةعرض لمراحل اعداد المخطّ  -

 ة التخطيط األطراف المتداخلة في عمليّ -

 رزنامة المخطط المحلي  -

 مستويات المشاركة في التخطيط المحلي )االستشارة، التشاور، القرار المشترك( -

 المحلي تقييم األداء والتخطيط  -

 التعرف على مؤشرات تقييم األداء البلدي  -

 بين قياس األداء والمطابقة  ت المؤشرا -
 

 تمرين تفاعلي  •
 

 أسئلة وأجوبة  •

09:00 – 11:30 

 

 

 
 

 

 12:00 – 11:30 استراحة قهوة

  التخطيط المحلي المراعي للنوع االجتماعي – رابعةالجلسة ال

 والحوكمة المحليةخبير في التخطيط  أحمد قدارة،السيد 

 مفهوم النوع االجتماعي  -

 الفرق بين النوع البيولوجي والنوع االجتماعي  -

 محددات النوع االجتماعي  -

 الجماعات المحلية ة لّ جمالقانوني للنوع االجتماعي ضمن  اإلطار  -

 ندماج دماج واالاإلبين  الفرق -

 يالفضلى في مراعاة النوع االجتماع ت الممارسا -

 أهم المراحل التي تكرس حساسية التخطيط للنوع االجتماعي  -
 

 أسئلة وأجوبة  •

12:00 – 15:00 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

     2020 ديسمبركانون األول/ 12، سبتال: لثاليوم الثا

 التمويل التقليدية لالستشارات البلدية  مصادر  – خامسةالالجلسة 
 خبير في التخطيط والحوكمة المحلية أحمد قدارة،السيد 

 

 مصادر التمويل التقليدية لالستشارات البلدية -

 حليةالم الجماعات لة  جم مستجداتوفق  بلدياتلل  الماليالتصرف  -

 الخطط التمويلية للمشاريع البلدية  -
 

 أسئلة وأجوبة  •

09:00 – 10:30 

 

 

 

 
 

 

 المنظومة الجديدة لتمويل البلديات في تونس   – دسةسا الالجلسة 
 خبير في التخطيط والحوكمة المحلية أحمد قدارة،السيد 

 

 التعرف على منظومة المساعدات الموظفة وغير الموظفة -
 ةالتعرف على مصادر تمويل االستثمارات المحلي  -

 

 تمرين تفاعلي  •
 

 أسئلة وأجوبة  •

10:30 – 11:30 

 

 12:00 – 11:30 استراحة قهوة

 تقليدية التعبئة التمويالت البديلة/غير  – سابعةالالجلسة 
 خبير في التخطيط والحوكمة المحلية أحمد قدارة،السيد 

 

 الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص كمصدر للتمويل البلدي  -

 الخاص المنظومة القانونية للشراكة بين القطاع العام والقطاع  -

 الفرص المتاحة للبلديات  -

 الدولي التعاون    إطار  في التمويالت المتاحة  -

 النماذج بعض  ، قواعد المشاركة ، طلبات التمويل األجنبية: الفرص -

 : تمويالت المناخ مثاال األجنبيمجاالت التمويل   -
 

 دراسة حاالت وتمرين تفاعلي  •
 

 أسئلة وأجوبة  •

12:00 – 15:00 

 

 15:30 – 15:00 التدريبية واسناد شهادات المشاركةختام الدورة 

 


