
 
 

 

 

Партисипативна дорадча демократія як основа тренінгу в Тунісі 
 

Раніше цим літом, у кінці липня, Генеральний секретар ALDA – Антонелла Валморбіда – 
провела другий модуль навчання з “партисипативної дорадчої демократії” в місті Сус в Тунісі, 
для учасників з міст Кайруан і Махдія. Після попереднього модуля, проведеного в жовтні 
2021 року, у цьому останньому тренінгу брали участь виборні посадовці муніципальних 
рад Кайруана і Махдія, технічний персонал обох муніципалітетів та місцеві представники 
громадянського суспільства. 
  
Програма розроблена в рамках проекту AUTREMENT, спрямованого на підтримку потенціалу 
шляхом проведення навчання з місцевого управління для представників муніципалітетів 
Тунісу, і зосереджена на наданні інструментів для організації громадських заходів, взявши за 
приклад «Marché de Noel» у Страсбурзі та «Festival Biblico» у Віченца. 
 

Сприяння залученню громадян через партисипативну дорадчу демократію 

  
До того ж, Пані Валморбіда проілюструвала різні варіанти того, як сприяти безпечному 
середовищу для діалогу та обміну між учасниками з числа громадськості та обраних 
посадовців. Через вправи, сесії запитань і відповідей, дебати, учасники з місцевої 
громадськості обговорили низку пропозицій та викликів, з якими вони зазвичай стикаються 
під час співпраці з місцевою владою. Так само і обраним посадовцям вдалося відповісти на 
запити та надати більше інформації про процедури, які регулюють їхні дії. 
  
Таким чином, базуючись на конкретному місцевому прикладі, тренінг завершився 
дорожньою мапою з кроками, які слід зробити в майбутньому для розвитку таких заходів, як 
«Фестиваль Mouled». Останній, як правило, відбувається під час свят і присвячений 
святкуванню Пророка ісламу Мухамеда. Тому, фестиваль у Кайруані є можливістю для малих 
підприємців і творчих людей продемонструвати культурну спадщину міста та сприяти 
економічному розвитку регіону. 
  
Загалом, у модулі було розглянуто багато невирішених питань, пов’язаних із «Фестивалем 
Mouled», водночас підкреслюючи позитивний вплив проекту AUTREMENT. Як показав 
тренінг, ключові учасники повинні посилювати взаємозв’язок та обмінюватися кращими 
практиками з місцевими громадами Тунісу. 
*** 

Проект AUTREMENT розглядає проблеми міської мобільності та планування міст Тунісу 
Кайруан і Махдія. Також, з цією метою, проект зосереджується на популяризації двох міст 
шляхом зміцнення спроможності муніципалітетів та учасників громадянського суспільства 
щодо організації заходів та діалогу з громадянами. 

 

https://www.alda-europe.eu/progetto/autrement/
https://www.facebook.com/Commune-de-Mahdia-217624405026622/

