البستان الحرضي Colònia Castells

امليزانيات التشاركية
األوىل للمدينة
واآلن ،ماذا
تتمنى
لحيك؟

ألول مرة ،تقوم بلدية برشلونة بدفع انشاء ميزانيات
تشاركية للمدينة ككل .فقد تم تخصيص  75مليون
يورو من ميزانية البلدية حتى يقرر املواطنون
واملواطنات كيف يرغبون باستثامرها.

نحن أمام مناسبة خاصة ،وهي مامرسة مبارشة للدميقراطية
رائدة يف املدينة .حيث يقرر مواطنو ومواطنات برشلونة
كيفية استثامر جز ًءا من ميزانية البلدية.

وتشكل امليزانيات التشاركية للمدينة جز ًءا من
عملية أكرب لتحديد األولويات واألهداف واإلجراءات
يف السنوات األربع القادمة .وت ُعد خطة البلدية
للمدينة ككل ( )PAMوالخطط العرش املخصصة
للمقاطعات ( )PADوثائقاً يتم تحضريها مبشاركة
املواطنني.

وستكون القرارات يف أيدي املواطنني فقط .وستتحقق
املبادرات التي تلبي املتطلبات الفنية والتي تحظى بتأييد
أكرب من املواطنني .سيتم تطوير الساحات أو إنشاء فضاءات
جديدة للمواطنني أو تحسني شوارعنا.
اجلسوا واقرتحوا وقرروا.

بائعات من سوق Sant Antoni

Criquet Jove BCN

كيفية
املشاركة؟
تقديم املشاريع:

االختيار بني املشاريع املقدمة:

ميكن تقديم املشاريع الدامئة ،عىل سبيل املثال:

كل مقاطعة لديها ميزانية محددة لتنفيذ
املبادرات املقرتحة ،واملواطنون واملواطنات هم
من لديهم القرار النهايئ .يستطيع األشخاص
األكرب من  14عا ًما املسجلون يف برشلونة ،تأييد
والتصويت عىل مقرتحات ملنطقتني ،منطقتهم
ومنطقة أخرى يختارونها.

· إنشاء مرافق ذات أبعاد صغرية ،مثل املالعب
الرياضية أو النقاط الخرضاء.
· تحسينات يف املرافق املوجودة ،مثل وضع غرف
تغيري مالبس يف املنشآت الرياضية أو انشاء قاعة
لإلعالميات يف دار الشباب.
· تحسينات يف الفضاءات العامة ،مثل تسهيل
مرور الراجلني يف الطرق أو إعادة تشكيل
الساحات أو تحسينات يف املتنزهات أو املناطق
الخرضاء ،أو توسيع مساحات التنزه للكالب أو
تحسينات يف اإلضاءة.
· البنيات التحتية والتجهيزات الحرضية ،مثل
املقاعد أو السالمل املتحركة أو املصاعد يف األماكن
العامة أو مناطق لعب األطفال.

الجدول الزمني

فضاءات املشاركة

يستطيع املواطنون املشاركة بني فرباير ويونيو
 2020لتقرير أي املشاريع االستثامرية التي سيتم
تنفيذها.
· نقاشات وتقديم املشاريع :من  3فرباير إىل
 27مارس.
· تحديد األولويات :كل مرشوع يجمع الدعم
سيتمكن من االنتقال إىل مرحلة التجسيد
والتصويت من  20إىل  30أبريل.
· التصويت النهايئ :من  26مايو إىل  7يونيو.

· Decidim.Barcelona

يف منصة املشاركة  ،decidim.barcelonaميكن
تقديم مشاريع استثامرية ومتابعة تطور
املشاريع املقدمة.

· لقاءات حضورية

يف كل املقاطعات يتم عمل نقاشات وجلسات
حضورية .كام توجد نقاط مشا َركة متجولة يف
الشوارع والساحات ومرافق األحياء.

Castellers de Sants
Escola Tibidabo

كل املعلومات املحدثة متاحة ،يف منصة
decidim.barcelona

أصحاب السيادة املواطنون
واملواطنات،

