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ينص دستور 2014 في المادة 139 على 
مبادئ الديمقراطیة التشاركیة والحكومة 

المفتوحة للبلديات التونسیة. وبینما تشترك 
جمیع البلديات في مبادئ الشفافیة 

والنزاهة ومشاركة المواطنین وتحسین 
الخدمة العامة، فإن تطبیقها في السیاسات 
العامة المحلیة أمر معقد في بعض األحیان.

ما هي طرق تجسیم هذه المبادئ في 
البلديات؟ ما هي أفضل الممارسات 

لتنفیذها؟ ما هي االستراتیجیات التي 
سیتم استخدامها إلعالم المواطنین 

وإشراكهم؟

لإلجابة على هذه األسئلة، يستهدف 
هذا الدلیل المسؤولین الحكومیین 

والمسؤولین المحلیین المنتخبین وغیرهم 
من المسؤولین والفاعلین في الشأن 

البلدي في تونس بهدف تعزيز فهم مبادئ 
الحكومة المفتوحة ومساعدة البلديات 

في تطبیق هذه المبادئ. هذا الدلیل هو 
أداة عملیة تسمح للبلديات باستئناس 

من تجارب وطنیة ودولیة ناجحة تساعدها 
على تحسین سیاساتها العامة ومشاريعها 

المحلیة.

هذا الدلیل يتمحور حول المبادئ األربعة 
للحكومة المفتوحة: الشفافیة، وهي 
الوصول إلى جمیع البیانات العمومیة 

والوثائق اإلدارية للبلدية; والنزاهة 
والمساءلة، والتي تمكن من متابعة ومراقبة 
مدى اإللتزام باإلجراءات اإلدارية والمساءلة 

على أنشطة وأعمال المسؤولین المنتخبین 
والمسؤولین الحكومیین؛ ومشاركة 

المواطنین التي تعزز إرتباط المواطنین في 
تحديد وتنفیذ المشاريع الجماعیة؛ وتحسین 

الخدمة العامة التي تتمثل في تبسیط 
اإلجراءات اإلدارية وإدخال عالقة ثقة مع 

المواطنین.

كل مبدأ له دلیل تطبیق عملي يحتوي على 
شرح المصطلحات وأنجع الطرق والتجارب 

العملیة على النطاق الوطني والدولي التي 
ستصاحب البلديات في فهم وتنفیذ هذه 

المبادئ.

تمهید

تم اصدار هذا الدلیل من قبل وزارة الشؤون المحلیة والبیئة ومركز التكوين ودعم 
."Expertise France" بدعم من فرنسا من خالل شركة )CFAD( الالمركزية



ماهي الحكومة 
المفتوحة؟

مقدمة



الحكومة المفتوحة هي مقاربة جديدة لحوكمة الشأن العام والتصرّف في موارد الدولة 
تعتمدها الحكومات الديمقراطیة للرفع من نجاعة أدائها وتحسین عالقتها مع مختلف 

المتعاملین معها خاصة المواطن من خالل تكريس مبادئ الشفافیة والنزاهة والمشاركة 
المدنیة.

هدفها هو السماح لكل مواطن النفاذ إلى وثائق ومعلومات حكومته بكل شفافیة وبروح 
المسؤولیة. والهدف هو تمكینه من اآللیات للمساهمة واإلشراف والمشاركة في القرارات 

الحكومیة والمحلیة.

تعتمد الحكومة المفتوحة على المبادئ األساسیة التالیة

تمكن الحكومة المفتوحة من استخدام التقنیات الحديثة للنفاذ إلى المعلومة، وإنشاء قنوات 
إتصال بین مختلف الجهات الفاعلة وتبادل المعلومات فیما بینهم.

في عام 2011 وعلى المستوى الدولي، أدى ذلك إلى إنشاء شراكة الحكومة المفتوحة 
)Open Government Partnership(، وهي مبادرة متعددة األطراف تضم حالیاً 80 دولة عضواً 

باإلضافة إلى المنظمات غیر الحكومیة.

تسعى الشراكة، على المستوى الدولي، إلى: 
 تعزيز شفافیة العمل العام، ال سیما من خالل فتح البیانات العمومیة؛  ‹
 تحسین مشاركة المواطنین في تطوير وتقییم السیاسات العامة؛  ‹
 تعزيز نزاهة العمل العام والمسؤولین الحكومیین؛  ‹
 البناء على إستخدام التكنولوجیات الحديثة من أجل اإلنفتاح والمساءلة. ‹

انضمت تونس إلى هذه المبادرة في 14 جانفي 2014 وتمّ منذ ذلك التاريخ التعهد بوضع 
خطط عمل كل سنتین تكريسا لمبادئ الحكومة المفتوحة والتي أضحت جزءا ال يتجزأ من 
سیاساتها الوطنیة اإلستراتیجیة وتنفیذ التزاماتها المتعلقة بالحكومة المفتوحة كجزء من 

سیاستها الحالیة.

الشفافیة: توفر للمواطن فهم عمل الحكومة وتضمن الثقة بینه وبین المسؤول 
)مثل حق النفاذ إلى المعلومات، ونشر البیانات العامة كجزء من استراتیجیة البیانات 

المفتوحة(

التشاركیة: من خالل تشجیع الحكومة على التشاور واإلصغاء بانتظام للمواطنین لصنع 
القرار وتشجیعهم على التأثیر في العمل العام من خالل مشاركتهم في العملیات 

السیاسیة واإلجتماعیة

المساءلة: يمكن للمواطنین من مساءلة الحكومة عن سیاساتها وخدماتها العامة 
ومشاريعها المستقبلیة
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إن تنفیذ سیاسة الشفافیة يعني تیسیر 
وصول الجمیع إلى الوثائق اإلدارية للبلدية: 

القرارات والمشاريع والبرامج واإلجراءات 
اإلدارية والمعلومات المتعلقة بالمیزانیة 

والمعلومات المالیة للبلدية، إلخ.

من األساسي أن تنشر القرارات في صیغة 
تسهل الوصول إلیها وعن طريق نص مفهوم 

من قبل الجمیع حتى يتمكن المواطنون 
من تتبع العملیة اإلدارية واتخاذ القرارات 

بسهولة ويتمكنون من االنخراط في أنشطة 
بلديتهم.

عندما تؤدي الشفافیة إلى توفیر بیانات 
عمومیة على الخط وبصورة مجانیة تمّ 

إنتاجها أو تجمیعها من قبل هیكل عمومي 
في إطار القیام بمهامه فنحن نتحدث عن 

بیانات مفتوحة.

ال يجوز فتح بیانات تتضمن معطیات 
شخصیة أو تمس من الحیاة الخاصة 

لألشخاص. لكن يمكن نشر هذه البیانات 
في صورة التمكن من حجب الجزء الذي 

يتضمن المعطیات الشخصیة.

نشر البیانات بصیغة رقمیة قابل اإلستغالل 
مباشرة بواسطة برامج الكمبیوتر يتیح 

إنشاء خدمات إلكترونیة تمكن المواطن من 
قضاء شؤونه اإلدارية بأيسر وأنجع السبل

 )خدمات إدارة النفايات ، ...(.

تفید سیاسة الشفافیة البلديات 
ومؤسسات الدولة خصوصا. يتیح نشر 

المعلومات والبیانات الفرصة لتوضیح كل 

الشفافیة
واإلجراءات  والوثائق  المعلومات  إلى  النفاذ  الشفافیة من خالل  مبدأ  تكريس 

وبیانات البلدية
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مفاتیح

إلى  النفاذ  إتاحة  هي  الشفافیة 
الشأن  بإدارة  المتعلقة  المعلومة 
للعموم  نشرها  وتیسیر  العام 
البلديات  بین  الثقة  زيادة  وبالتالي 

والمواطنین 
#الثقة

الشفافیة تفید المواطنین كما تفید 
البلدية التي تعمل على تكريسها : 
فهي تحسن التواصل داخل البلدية 

وتبادل المعلومات
#التواصل

وتبنّي  فهم  الشفافیة  تعزز 
المشاريع التي تعمل البلدية على 
انخراط  تحسین  وبالتالي  تنفیذها 
المواطنین في الشأن العام وتعزز 

انتمائهم للمدينة
#التعاون 

#المشاركة

يجب أن تكون المعلومات 
المنشورة في البیانات المفتوحة 

قابلة لإلستعمال لتعزيز إعادة 
استخدامها من قبل البلدية نفسها 

والسلطات المحلیة والمجتمع 
المدني

#اإلستغالل

مدينتك مسؤولیتك !
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المشاريع واألشغال العامة الجارية. إن 
شفافیة أكبر تسهل التعاون في المشاريع 
المشتركة بین مؤسسات الدولة وتزيد من 

الفعالیة العامة للسلطات المحلیة.

نشر البیانات يعزز تعاون المواطن مع اإلدارة 
المحلیة. يستفید المواطن من األدوات 

الالزمة لمراقبة تطوير وتنفیذ السیاسات 
العامة، تقییمها، تأثیرها والمساهمة في 
التنمیة المحلیة وتحسین جودة القرارات 

والخدمات العامة.
إن نشر البیانات ومیزانیة البلدية يحسن 

دفع الضرائب المستحقة، حیث يطمئن دافع 
الضرائب حول استخدام مساهمته.

المراجع القانونیة

الشفافیة مبدأ مكرس في دستور عام 
2014، الباب األول، الفصل 15"اإلدارة 
العمومیة في خدمة المواطن والصالح 
العام، تُنظّم وتعمل وفق مبادئ الحیاد 
والمساواة واستمرارية المرفق العام، 

ووفق قواعد الشفافیة والنزاهة والنجاعة 
والمساءلة". 

يدعمها الحق في النفاذ إلى المعلومة 
الذي يضمنه دستور 2014، الباب الثاني، 

الفصل 32 ويحدد مبدأها الفصل 2 من 
المرسوم اإلطاري رقم 120-2011 المؤرخ 

في 14 نوفمبر2011 الذي يتعلــق 
بمكافحـة الفســاد.

على الصعید المحلي، تدرج الشفافیة 
كمبدأ العمل في الفصل 75 من القانون 
األساسي رقم 29-2018 المؤرخ في 9 

ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات 
المحلیة ويشیر الفصل 29 إلى االلتزام 

بتقديم المعلومات خالل مشاريع وبرامج 
التنمیة. يتم تعريف طريقة التطبیق من 

قبل الجماعة المحلیة.
يحدد الفصل 6 من القانون األساسي 
رقم 22-2016 المؤرخ في 24 مارس 

2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى 

تحسین جودة الخدمات العامة من أبرز ما 
يساهم في التنمیة االقتصادية فهي تطور 
بیئة األعمال التجارية ومن ثم تنشئ بیئة 

مواتیة لإلستثمار.

المعلومة الحد األدنى من البیانات التي 
يجب فتحها.

يجب على الجماعة المحلیة أن تكون 
فاعلة في نشر المعلومات للمواطن من 
أجل احترام القانون األساسي رقم 22 

لسنة 2016 الصادر في 24 مارس 2016. 
وهذا يحدد أن أي شخص طبیعي أو 

معنوي له الحق في النفاذ إلى المعلومات 
والتي يمكن أن تشمل مجاالت عدة 

من إدارة الخدمات العامة إلى المساءلة 
عن الحسابات هذا مع احترام ما يتعلق 

بالبیانات الشخصیة والملكیة الفكرية وأمن 
الدولة.

يشارك المواطن المبلغ على الفساد 
في تكريس الشفافیة. يشیر القانون 

األساسي رقم 10-2017 المؤرخ في 7 
مارس 2017 بإجراءات عمله وحمايته.

http://www.legislation.tn/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-15/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9" الباب الأول، الفصل 15
http://www.legislation.tn/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-15/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9" الباب الأول، الفصل 15
http://www.legislation.tn/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-32/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9" ، الباب الثاني، الفصل 32
https://legislation-securite.tn/ar/node/43446" رقم 120-2011 المؤرخ في 14 نوفمبر2011
https://legislation-securite.tn/ar/node/43446" رقم 120-2011 المؤرخ في 14 نوفمبر2011
http://www.legislation.tn/fr/detailtexte/Loi-num-2016-22-du----jort-2016-026__2016026000221?shorten=08gZ%22%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84%206%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022-2016%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE%20%D9%81%D9%8A%2024%20%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%202016
http://www.legislation.tn/fr/detailtexte/Loi-num-2016-22-du----jort-2016-026__2016026000221?shorten=08gZ%22%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84%206%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022-2016%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE%20%D9%81%D9%8A%2024%20%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%202016
http://www.legislation.tn/fr/detailtexte/Loi-num-2016-22-du----jort-2016-026__2016026000221?shorten=08gZ%22%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84%206%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022-2016%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE%20%D9%81%D9%8A%2024%20%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%202016
http://www.legislation.tn/fr/detailtexte/Loi-num-2016-22-du----jort-2016-026__2016026000221?shorten=08gZ%22%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84%206%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022-2016%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE%20%D9%81%D9%8A%2024%20%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%202016
http://www.legislation.tn/fr/detailtexte/Loi-num-2016-22-du----jort-2016-026__2016026000221?shorten=08gZ%22%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84%206%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022-2016%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE%20%D9%81%D9%8A%2024%20%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%202016
http://www.legislation.tn/fr/detailtexte/Loi-num-2016-22-du----jort-2016-026__2016026000221?shorten=08gZ%22%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84%206%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022-2016%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE%20%D9%81%D9%8A%2024%20%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%202016
http://www.legislation.tn/fr/detailtexte/Loi-num-2016-22-du----jort-2016-026__2016026000221?shorten=08gZ%22%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202016%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2024%20%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%202016
http://www.legislation.tn/fr/detailtexte/Loi-num-2016-22-du----jort-2016-026__2016026000221?shorten=08gZ%22%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202016%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2024%20%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%202016
http://www.legislation.tn/fr/detailtexte/Loi-num-2016-22-du----jort-2016-026__2016026000221?shorten=08gZ%22%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202016%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2024%20%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%202016
http://www.legislation.tn/fr/detailtexte/Loi-num-2016-22-du----jort-2016-026__2016026000221?shorten=08gZ%22%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202016%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2024%20%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%202016
http://www.legislation.tn/fr/detailtexte/Loi-num-2016-22-du----jort-2016-026__2016026000221?shorten=08gZ%22%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202016%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2024%20%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%202016
https://legislation-securite.tn/sites/default/files/lois/Loi%20organique%20n%C2%B0%202017-10%20du%207%20Mars%202017%20%28Ar%29.pdf%22%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2010-2017%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE%20%D9%81%D9%8A%207%20%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%202017
https://legislation-securite.tn/sites/default/files/lois/Loi%20organique%20n%C2%B0%202017-10%20du%207%20Mars%202017%20%28Ar%29.pdf%22%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2010-2017%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE%20%D9%81%D9%8A%207%20%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%202017
https://legislation-securite.tn/sites/default/files/lois/Loi%20organique%20n%C2%B0%202017-10%20du%207%20Mars%202017%20%28Ar%29.pdf%22%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2010-2017%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE%20%D9%81%D9%8A%207%20%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%202017
https://legislation-securite.tn/sites/default/files/lois/Loi%20organique%20n%C2%B0%202017-10%20du%207%20Mars%202017%20%28Ar%29.pdf%22%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2010-2017%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE%20%D9%81%D9%8A%207%20%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%202017
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بعض الممارسات الفضلى 

 تبادل الخبرة مع البلديات التي كانت سبّاقة في تطبیق سیاسة الشفافیة ‹

 نشر وتحیین الوثائق والمعلومات األساسیة: المالیة العمومیة، المیزانیة، اإلجراءات، إلخ     ‹

 نشر محاضر المجالس البلدية بانتظام ‹

  وضع اجتماعات المجلس البلدي مباشرة على شبكة اإلنترنت )تصويت المیزانیة، وما إلى  ‹
ذلك(

  نشر بیانات تحمي المعلومات الشخصیة وقابلة اإلستغالل على بوابة البیانات المفتوحة  ‹
الوطنیة

 إخفاء المعلومات الشخصیة داخل الوثائق المنشورة ‹

  اعتماد شبكات المراقبین المحلیین والتعاون مع المجتمع المدني لتحسین عملیة فتح  ‹
البیانات

  نشر البیانات في صیغة يمكن استخدامها مباشرة من قبل برامج حاسوبیة لتعزيز إعادة  ‹
استخدامها وتقلیل مخاطر الخطأ

  تكوين المسؤولین البلديین على فتح البیانات من أجل تجانس العملیة ومضاعفة البیانات  ‹
المنشورة

الرسوم البیانیة
الوصول إلى المعلومة: ما هي المعلومات التي يجب على البلديات نشرها؟

الخدمات واإلجراءات المتعلقة بالمؤسسة

المیزانیة التفصیلیة للبلدية

قائمة المكلفین بالنفاذ إلى المعلومة وقائمة الوثائق 
الموجودة تحت تصرفهم

أحكام هیئات الرقابة

أي معلومات تتعلق بالتمويل العمومي

غیر ذلك: يرجى الرجوع إلى قائمة البیانات و الملفات المنصوص علیها 
في حق النفاذ إلى المعلومة
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التجارب التونسیة

بیانات  بنشر  عرادة  بو  بلدية  تقوم 
المنصوص علیه  اإللتزام  تتجاوز  مفتوحة 
نتیجة  البوابة هي  القانوني.  في اإلطار 

للتعاون مع المجتمع المدني 
 ATCP( والتعاون الدولي )FSVC ، MEPI( 

)onshor.org برنامج ،
لمطالب  بوعرادة  بلدية  تستجیب 
المثال،  على سبیل  المدني،  المجتمع 
مرصد  في     73.9٪ استجابة  بمعدل 

بلدية عام 2017

منظومة إلكترونیة إلدارة النفايات
 GPS شاحنات القمامة المزودة بأداة

جمع  تطور  الحقیقي  الوقت  في  تبث 
القمامة وهذه البیانات يتم مشاركتها 
مع المواطن من خالل برنامج إلكتروني

"Smart Municipalité"

مثال بوعرادة )سلیانة(
توفیر البیانات

مثال قرمبالیة )نابل(
برنامج إلكتروني 

إلدارة النفايات

إستخدام  إعادة  تسهیل  أجل  من 
جديدة  خدمات  وإنشاء  البیانات 
إدارة  "ران"  مدينة  أنشأت  للمواطنین، 
على  ينطوي  وهذا  للبیانات.  مفتوحة 
بین  التعاون  من  جديدة  أنواع  تطوير 
ومستخدمي  والمنتجین  المجتمع 
دخلت  وهكذا،  اإلقلیم.  في  البیانات 
شركاء  ثمانیة  مع  شراكة  في  المدينة 
للبیانات  جديدة  استخدامات  لتطوير 
والبیانات  والمیاه  والتنقل،  الطاقة،  حول 

اإلجتماعیة والديمغرافیة.

المشتركة  البیانات  فهم  إيرلندا  في 
إنشاء  خالل  من  دبلن  مدينة  حول 

لوحة معلومات تفاعلیة.
الخرائط  من  اللوحة  هذه  تتكون 
وتمكن  والتطبیقات  والرسومات 
معرفتهم  بتوسیع  المواطنین 
لمدينتهم. وبالتالي، يمكن للمواطنین 
بسهولة،  مدينتهم  میزانیة  استشارة 
الوقت  في  المواصالت  وجداول 
القريبة،  المختلفة  والخدمات  الفعلي، 

وما إلى ذلك.

مثال متروبول نانت )فرنسا(
إنشاء خدمة البیانات العامة 

المتروبولیة

مثال دبلن )إيرلندا(
إنشاء لوحة معلومات تفاعلیة
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المؤسسات المرجعیة

 هیئة النفاذ الى المعلومة
 المكتب المركزي للعالقات مع المواطن

 وحدة اإلدارة اإللكترونیة، رئاسة الحكومة
 )DGRPA( اإلدارة العامة لإلصالحات والدراسات المستقبلیة اإلدارية

 )CFAD( مركز التكوين ودعم الالمركزية

لمزيد المعلومات 

 مؤشرات شفافیة المجتمع المحلي
 مؤشر الشفافیة وخرائط البلديات مرصد بلدية، جمعیة البوصلة

برنامج "onshor.org" التابع لجمعیة "ATCP" المستعملة لبیانات ADEB لوزارة المالیة
 دلیل الوصول إلى المعلومة، جمعیة البوصلة

 دلیل مرجعي عن حق الوصول إلى المعلومة من قبل األمم المتحدة 
 نموذج طلب الوصول إلى المعلومة

https://www.facebook.com/INAITN/
https://www.e-people.gov.tn
http://fr.tunisie.gov.tn/108-l%E2%80%99administration-electronique-en-tunisie.htm
http://www.pm.gov.tn/pm/content/index.php?lang=fr
http://www.cfad.tn/fr/index.php
http://www.collectiviteslocales.gov.tn/
http://baladia.marsad.tn/fr/classement/transparence
http://atcp.org.tn/
http://onshor.org
https://www.facebook.com/AlBawsala/photos/a.1467279553304866.1073741874.394269643939201/1467279783304843/?type=3&theater&_rdc=2&_rdr
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/brochure-study-fostering-open-government-arab-region-en-ar.pdf
http://opendata.interieur.gov.tn/content/pdf/2018/demande-AI01.pdf
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مشاركة المواطن هي ارتباط أكبر عدد من 
المواطنین بتعريف وتنفیذ مشروع جماعي 
لمدينتهم. كما أنها وسیلة للبلدية إلشراك 

مواطنیها في صنع القرار واإلدارة لتحقیق 
كفاءة أكبر.

مبدأ التشاركیة
تیسیر ودعم مشاركة المواطن لعمل تشاركي عام 

فرصة  هي  المواطنین  مشاركة 
للبلديات إزاء المواطن

#الديمقراطیة المحلیة

ال يمكن أن تنجح مشاركة 
المواطنین إال بإشراك جمیع 
أصحاب المصلحة: السلطة 

المحلیة، والمجتمع المدني، 
والمواطنین، والقطاع الخاص، 

والحكومة المركزية، وما إلى ذلك.

#المسؤولیة الجماعیة

يمكن للبلدية دمج نهج تشاركي 
في القرارات المتعلقة باختیار 

االستثمارات المحلیة والتخطیط 
الترابي

#المسؤولیة البلدية

مشاركة المواطنین هي مطلب 
ديمقراطي، وطموح المواطن وضرورة. 

تشجیع مشاركة المواطنین على 
المستوى المحلي سیشجع المشاركة 

المدنیة ويساعد في صنع القرار العام.

العمل بها يؤدي إلى:

  إدارة أفضل على المستوى  ‹
المحلي: يتم صنع القرار بطريقة 

جماعیة وبالتشاور مع المواطن.

  رضاء المواطنین: يشارك منذ البداية  ‹
في عملیة الرصد والتنمیة، يتم إبالغه 

ويكون جزءًا ال يتجزأ من المشروع.

  فعالیة العمل العام: إستناداً إلى  ‹
معرفة أفضل باحتیاجات المواطنین 

ورغباتهم، وبالتالي إستجابة أفضل: 
توفیر "خبرة المستخدم" من جانب 
المواطنین، وهو أمر ضروري لتحديد 
جید للسیاسات العامة، التي تكمل 

الخبرات الفنیة.

 

حمل الجماعة ريش!

مفاتیح

دلیل تطبیق عملي 2
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بعض الممارسات الفضلى 

 إعداد مشاريع مشاركة المواطنین بالوسائل الرقمیة او بالحضور ‹

 التواصل المبكر للمشروع على قواعد اللعبة واإلجراءات ‹

 تعیین "منسقین مشاركة المواطنین" داخل البلدية ‹

 في نهاية مشاريع المشاركة للمواطنین، القیام بالعودة إلى المواطن وإبالغه بالنتائج ‹

  إطالق استشارة المواطنین في مشروع تنمیة حضرية أو سبر آراء على قطاع آخر  ‹
)الثقافة، الرياضة، إلخ(

 فتح جمیع اجتماعات المجالس البلدية للعموم ‹

 إعداد اجتماعات عامة ومناقشات حول البرامج الحضرية والتخطیط الترابي ‹

  إنشاء أو استخدام منصة رقمیة لمشاركة المواطنین لتبادل والتفاعل مع المواطنین، على  ‹
  e-participation.tn  أو e-people.gov.tn : سبیل المثال باستخدام

المراجع القانونیة

مشاركة المواطنین هو مبدأ تم تكريسه 
في دستور الجمهورية التونسیة المادة 

 139
آلیات  المحلیة  الجماعات  تعتمد   "
الديمقراطیة التشاركیة، ومبادئ الحوكمة 
أوسع  مساهمة  لضمان  المفتوحة، 
إعداد  في  المدني  والمجتمع  للمواطنین 
ومتابعة  الترابیة  والتهیئة  التنمیة  برامج 

تنفیذها طبقا لما يضبطه القانون".

الیوم أصبحت مشاركة المواطنین إلزامیة 
في مدونة السلطات المحلیة )المرجع 

القانون األساسي رقم 29 لسنة 2018 
يتعلق بمجلة الجماعات المحلیة( وأحد

 المعايیر لتقییم أداء البلدية. انظر إلى:
 - قرار من وزير الداخلیة ووزير المالیة 
المؤرخ 29 ديسمبر 2015 بشأن وضع 

معايیر التقییم السنوي والمستقل ألداء 
السلطات المحلیة المنصوص علیها 

بالفصل 11 من المرسوم 3505-2014 
المؤرخ 30 سبتمبر 2014

- قرار من وزير الداخلیة ووزير المالیة 
بتاريخ 13 جويلیة 2015، يحدد الشروط 

الالزمة لتحويل المنح السنوية من 
صندوق القروض ودعم السلطات المحلیة 

للسلطات المحلیة
- االمر الحكومي عدد 328 لسنة 2018 

مؤرخ في 29 مارس 2018 والمتعلق 
بتنظیم اإلستشارات العمومیة

http:// e-participation.tn 
http:// e-participation.tn 
http://e-people.gov.tn
http://www.legislation.tn/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-139/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9" دستور الجمهورية التونسية المادة 139
http://www.legislation.tn/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-139/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9" دستور الجمهورية التونسية المادة 139
http://www.legislation.tn/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-139/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9" دستور الجمهورية التونسية المادة 139
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2018-29-du----jort-2018-039__2018039000291?shorten=WXzD" القانون الأساسي رقم 29 لسنة 2018 بشأن قانون الحكم المحلي
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2018-29-du----jort-2018-039__2018039000291?shorten=WXzD" القانون الأساسي رقم 29 لسنة 2018 بشأن قانون الحكم المحلي
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2018-29-du----jort-2018-039__2018039000291?shorten=WXzD" القانون الأساسي رقم 29 لسنة 2018 بشأن قانون الحكم المحلي
http://www.legislation.tn/actualites/%D9%82%D9%80%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE-%D9%81%D9%8A-29-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1-2015-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A1" قرار من وزير الداخلية ووزير المالية المؤرخ 29 ديسمبر 2015
http://www.legislation.tn/actualites/%D9%82%D9%80%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE-%D9%81%D9%8A-29-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1-2015-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A1" قرار من وزير الداخلية ووزير المالية المؤرخ 29 ديسمبر 2015
http://www.legislation.tn/detailtexte/Arr%C3%AAt%C3%A9-num-2015-0835-du-17-07-2015-jort-2015-058__20150580X8354" قرار من وزير الداخلية ووزير المالية بتاريخ 13 يوليو 2015
http://www.legislation.tn/detailtexte/Arr%C3%AAt%C3%A9-num-2015-0835-du-17-07-2015-jort-2015-058__20150580X8354" قرار من وزير الداخلية ووزير المالية بتاريخ 13 يوليو 2015
http://www.legislation.tn/detailtexte/Arr%C3%AAt%C3%A9-num-2015-0835-du-17-07-2015-jort-2015-058__20150580X8354" قرار من وزير الداخلية ووزير المالية بتاريخ 13 يوليو 2015
http://www.legislation.tn/detailtexte/Arr%C3%AAt%C3%A9-num-2015-0835-du-17-07-2015-jort-2015-058__20150580X8354" قرار من وزير الداخلية ووزير المالية بتاريخ 13 يوليو 2015
http://www.legislation.tn/actualites/%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-328-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2018-%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE-%D9%81%D9%8A-29-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-2018-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9" الامر الحكومي عدد 328 لسنة 2018 مؤرخ في 29 مارس 2018
http://www.legislation.tn/actualites/%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-328-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2018-%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE-%D9%81%D9%8A-29-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-2018-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9" الامر الحكومي عدد 328 لسنة 2018 مؤرخ في 29 مارس 2018
http://www.legislation.tn/actualites/%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-328-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2018-%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE-%D9%81%D9%8A-29-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-2018-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9" الامر الحكومي عدد 328 لسنة 2018 مؤرخ في 29 مارس 2018
http://www.legislation.tn/actualites/%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-328-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2018-%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE-%D9%81%D9%8A-29-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-2018-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9" الامر الحكومي عدد 328 لسنة 2018 مؤرخ في 29 مارس 2018
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خطة اإلستثمار التشاركیة 
)PAI( السنوية

طريقة مشاركة المواطن التي وضعتها 
صندوق القروض ومساعدة الجماعات 

المحلیة

المیزانیة التشاركیة

العمل التحضیري

تقسیم أراضي البلدية إلى أرباع

التشخیص الفني والمالي

حملة االتصاالت

االجتماع العام التشاركي األول

حصر المرافق العامة
 )التشخیص الفني(

اجتماعات المنطقة

منتديات الحوار لجمع األفكار 
والمشاريع

األعمال النهائیة واالجتماع 
العام التشاركي الثاني

منتدى مندوبي األحیاء

الموافقة على المشروع
 )عن طريق مجلس البلدية(

تنفیذ المشاريع

الرصد والتقییم

يتناول بشكل مباشر االحتیاجات ذات  التشاركیة  المیزانیة  الذي يتم من خالل  العمل 
ديمقراطیة  عملیة  إنها  للمدينة.  والمعدات  التحتیة  البنیة  ويحسن  للمواطنین  األولوية 

مباشرة يقرر فیها المواطنون جزءًا من میزانیة البلدية تمثل ٪10 يديرها المواطنون 
على  تعمل  ألنها  المحلیة  اإلدارة  تحسین  على  التشاركیة  المیزانیة  تعمل  أنفسهم. 

إصالح اإلدارة المالیة المحلیة.

مثال بلدية المرسى
تطبق  مدينة  أول  المرسى  بلدية  تعد  تشاركیة:  میزانیة  تنفیذ 

المیزانیة التشاركیة منذ 2014.

التجارب التونسیة
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في عام 2016، أنشأت بلدية قرطاج خطة اإلستثمار السنوية وقد عقدت عدة اجتماعات 
البلدية. ثم قامت  العامین و ممثلي  المديرين  التوعیة األول مع  بما في ذلك؛ اجتماع 
اإلدارات المعنیة بإجراء تشخیص تقني ومالي ثم نشره بین المواطنین. تمت مناقشة 
هذا األخیر من خالل اجتماعین تشاركیین قبل الموافقة على خطة اإلستثمار السنوية 

في مجلس البلدية.

مثال بلدية قرطاج
)PAI( تنفیذ خطة اإلستثمار السنوية

منذ سنة 2008، كانت میزانیة لشبونة 
میزانیة  أول  هي  )البرتغال(  التشاركیة 
تشاركیة على اإلنترنت في أوروبا. ومن 
بین الـ 2.5 ملیون المتاحة للمواطنین، تم 
لمشاريع مستعرضة  يورو  ملیون  تمويل 
و1.5 ملیون يورو لتمويل مشاريع محلیة 
الخمس  اإلقلیمیة  المناطق  بین  موزعة 
التاريخي،  المركز  )المركز،  للمدينة 

الشمال، الشرق والغرب(.
اإلنترنت  عبر  التصويت  مع  بالتوازي 
الجمعیات  إنشاء  تم  المشاريع،  وإيداع 
مشاريع  لبناء  المكرسة  المشاركة 

مشتركة.
التشاركیة  المیزانیة  فإن  وبالتالي، 
تعزز  لوجه  وجهاً  وكذلك  اإلنترنت  على 

التماسك االجتماعي وقوة المواطن.

ماي    إلى   2014 أكتوبر  من  الفترة  في 
كبیرًا  نقاشًا  نانت  مدينة  نظمت   ،2015
نهج  وهو  ونحن"،  ولوار  "نانت  بعنوان 
يجمع  المواطنین  لمشاركة  عالمي 
والمشاركة  لوجه  وجهًا  المشاركة  بین 
 World الرقمیة. استخدم المجتمع طريقة
المواقع  متعدد  التشاور   :Wide Views
المنظم في غضون يوم لتنويع األشكال 
المتخصصین  غیر  مشاركة  وتشجیع 
وغیر المتعاملین في مواضیع المناقشة. 
تم إنشاء موقع إلكتروني لتبادل المعرفة 
تقدم  مع  المساهمات  ونشر  المتاحة 
  40،865 يقارب  ما  تحديد  تم  النقاش. 
اإللكتروني  الموقع  عبر  رقمیًا  مشاركًا 

و3،200 مشاركًا وجهاً لوجه.

مثال لشبونة )البرتغال(
أول میزانیة تشاركیة 
أوروبیة على اإلنترنت

مثال نانت )فرنسا(
مشروع تخطیط حضري 

تشاركي
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دلیل مشاركة المواطن في العمل العام )GIZ ،)2014 و مركز التكوين ودعم الالمركزية : 
يقدم هذا الدلیل نظرة ثاقبة على المفاهیم الرئیسیة وشروط "اإلطار" للمشاركة ويقدم 

بعض الحلول العملیة التي توضحها التجارب الهامة الوطنیة والدولیة.

e-participation.tn : بوابة المشاركة العامة عبر اإلنترنت مخصصة لإلستشارات العمومیة 
واألفكار والمناقشات العامة. من خالل هذه الوحدات الثالث المتنوعة، يمكن للمواطن 
المساهمة بنشاط في الحیاة العامة واتخاذ القرارات العامة، كما يمكنه تقديم فكرة أو 

المشاركة في حوار عام.

المؤسسات المرجعیة

لمزيد المعلومات 

 وزارة الشؤون المحلیة والبیئة
)CSPL( صندوق القروض ودعم المجتمعات المحلیة 

 وحدة اإلدارة اإللكترونیة، رئاسة الحكومة
)CFAD( مركز التكوين ودعم الالمركزية 

 المكتب المركزي للعالقات مع المواطنین
)DGRPA( اإلدارة العامة لإلصالحات والدراسات المستقبلیة اإلدارية

http://www.cfad.tn/ar/pdf/Manuel_CFAD%20Ebauche%20finale%20du%2024%20Oct1.pdf
http://www.cfad.tn/ar/pdf/Manuel_CFAD%20Ebauche%20finale%20du%2024%20Oct1.pdf
http://e-participation.tn
http://www.environnement.gov.tn/index.php?id=3#.W6d5Q_aYQ2w%22%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://www.cpscl.com.tn/accueil.php?langue=ar
http://www.pm.gov.tn/pm/content/index.php?lang=fr
http://www.social.gov.tn/index.php?id=111&L=0
http://www.pm.gov.tn/pm/content/index.php?lang=fr


تحسین الخدمات 
العامة المحلیة

دلیل تطبیق عملي 3
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بعض األدوات الرقمیة تعمل على 
تحسین الخدمة المقدمة من 

البلدية إلى المستخدمین

#الرقمیة #تبسیط

يسهل تبسیط اإلجراءات وعمل 
موظفي البلدية

#التنظیم الداخلي

تحسین جودة الخدمات العامة 
لزيادة الجاذبیة االقتصادية وثقافة 

تونس

#جاذبیة

تحسین الخدمات العامة المحلیة
تبسیط اإلجراءت وتحسین العالقة مع المتعامل مع اإلدارة بفضل التكنولوجیا الرقمیة  

تبسیط  طريق  عن  العامة  الخدمة  تحسین 
التكنولوجیا  خالل  من  اإلدارية  اإلجراءات 
واحترام  وقرب  ثقة  عالقة  لبناء  الرقمیة 
لبناء  ضروري  أمر  وهو  المواطن،  مع  متبادل 

ديمقراطیة محلیة قوية.

تطبیق تحسین الخدمات العامة من خالل:

الوصول  اإلدارية:  اإلجراءات  شفافیة   .1
المعلومات  إلى  اإلنترنت  عبر  السهل 
اتباعها  الواجب  اإلجراءات  بكافة  المتعلقة 
للحصول على الخدمة العامة ومتابعة طلبات 
البلدية هو المسؤول  المستخدمین. موظف 

تستوفي  عامة  خدمة  توفیر  ضمان  عن 
متطلبات الشفافیة المطلوبة.

2. جودة الخدمات العامة: تقديم خدمات 
بأقل  الورقیة،  األعمال  وتقلیل  جیدة،  عامة 
للمستخدم، ووقت إستجابة أسرع.  تنقالت 
يجب على الموظف احترام معايیر الجودة من 

أجل خدمة المواطن بشكل أفضل.

الخدمات  إلى  الوصول  إمكانیة   .3
المجاني  الوصول  إمكانیة  ضمان  العامة: 
وتسهیل  اإلنترنت  عبر  العامة  الخدمات  إلى 
الوصول واألولوية لألشخاص ذوي االحتیاجات 
عمومي  مسؤول  كل  على  يجب  الخاصة. 
احترام هذه المعايیر من أجل تسهیل وصول 

المواطنین إلى الخدمات العامة.

إلى  يؤدي  العامة  للخدمات  التحسین  هذا 
ربح ثنائي:

وقرب،  ‹ وضوح  أكثر  اإلدارة:  مع    للمتعامل 
وسهولة الوصول والحد من أوقات معالجة 

الملفات وبالتالي رضا المواطنین
المهن  ‹ إدخال  مع  أفضل،  كفاءة    للبلدية: 

والمهارات الجديدة وتوفیر الوقت
 

مفاتیح

دلیل تطبیق عملي 3

مدينتك صورتك !
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المراجع القانونیة

وفقا للمادة 15 من الدستور التونسي: 
"اإلدارة العمومیة في خدمة المواطن 

والصالح العام، تُنظّم وتعمل وفق مبادئ 
الحیاد والمساواة واستمرارية المرفق 
العام، ووفق قواعد الشفافیة والنزاهة 

والنجاعة والمساءلة."

في الفصل 2 من قانون مجلة الجماعات 
المحلیة )القانون األساسي رقم 29 من 

9 ماي 2018 (على مدونة السلطات 
المحلیة( وصفا للمبادئ العامة إلدارة 

الخدمات العامة المحلیة.

يحدد المنشور رقم 12 لعام 2011 اإلطار 
العام إلشراك المتعامل مع اإلدارة في 

تقییم الخدمات العامة.

بعض الممارسات الفضلى 

  إنشاء موقع على شبكة اإلنترنت إلعالم المواطنین بكل المستجدات والوثائق الضرورية  ‹
لكل اإلجراءات اإلدارية 

 القیام بمعامالت إلكترونیة وتبدأ بأكثرها استخداما ‹

 تنظیم ورشات عمل لألشخاص الذين ال يستطیعون استخدام اإلنترنت ‹

  إعطاء المواطنین الفرصة لإلبالغ عن أي نوع من المشاكل المتعلقة بالخدمات أو البنیة  ‹
التحتیة للمدينة )النظافة، البناء الفوضوي،إحتالل المساحات و اإلنتصاب الفوضوي، المرور، 
اإلضاءة العامة، الخدمات اإلدارية، وغیرها( عبر موقع الواب الخاص بالمدينة أوعبر تطبیقات 

الهاتف المحمول

  تدريب موظفي البلدية على ممارسات إستقبال إتصاالت جیدة مع المستخدمین وإدارة  ‹
طلباتهم بطريقة فعالة )جودة الخدمة، إحترام المواعید النهائیة، سرعة التنفیذ(

االمر رقم 2007-1259 المؤرخ 21 ماي 
2007 بشأن تعديل المرسوم رقم 

93-982 الصادر في 3 ماي 1993. وهو 
يحدد اإلطار العام للعالقة بین اإلدارة 

ومستخدمیها فیما يتعلق بما يلي:
إطار  في  االقتصادية  األنشطة  ممارسة  ـ 

كراس شروط 
ـ الشهادة اإلدارية والتصريح على الشرف

المقدمة للحصول على خدمة  المطالب  ـ 
إدارية

http://www.legislation.tn/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-15/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9" وفقا للمادة 15 من الدستور التونسي
http://www.legislation.tn/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-15/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9" وفقا للمادة 15 من الدستور التونسي
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2018/2018F/028/Tf20183283.pdf" في الفصل 2 من قانون السلطات المحلية
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2018/2018F/028/Tf20183283.pdf" في الفصل 2 من قانون السلطات المحلية
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2018/2018F/028/Tf20183283.pdf" في الفصل 2 من قانون السلطات المحلية
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2018/2018F/028/Tf20183283.pdf" في الفصل 2 من قانون السلطات المحلية
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2018/2018F/028/Tf20183283.pdf" في الفصل 2 من قانون السلطات المحلية
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2018/2018F/028/Tf20183283.pdf" في الفصل 2 من قانون السلطات المحلية
http://www.legislation.tn/sites/default/files/circulaires/11-12.pdf" المنشور رقم 12 لعام 2011
http://www.legislation.tn/sites/default/files/circulaires/11-12.pdf" المنشور رقم 12 لعام 2011
http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret-num-2007-1259-du-21-05-2007-jort-2007-043__2007043012593" الامر رقم 2007-1259 المؤرخ 21 مايو 2007
http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret-num-2007-1259-du-21-05-2007-jort-2007-043__2007043012593" الامر رقم 2007-1259 المؤرخ 21 مايو 2007
http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret-num-2007-1259-du-21-05-2007-jort-2007-043__2007043012593" الامر رقم 2007-1259 المؤرخ 21 مايو 2007
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واحدة  نافذة  أنشأت  تونس  أول مدينة في   ،2013 بورقیبة منذ عام  بلدية منزل  وضعت 
المدنیة،  الحالة  طلبا:  األكثر  إدارية  خدمات   33 أكثر  تغطي  المواطن"  "بفضاء  تسمى 
في  النهج  فعالیة  تكمن  المحلیة.  الضرائب  التراخیص،  الحضري،  والتخطیط  التصاريح 

الخطوات التالیة:
 تقديم الطلب في فضاء المواطن ‹
 وصل تسلیم يشیر إلى الموعد النهائي للرد ‹
 حصول على رمز لمتابعة طلبه عن بعد )موقع البلدية( ‹
 متابعة اإلجابة على طلبه عبر "فضاء المواطن" ‹

مثال منزل بورقیبة، تونس

مراحل بناء "فضاء المواطن"

"فضاء المواطن" هو ما يعادل نافذة واحدة 
مختلفة:  خدمات  بین  تجمع  أن  يمكن 
المجال  القانوني،  المجال  المدنیة،  الحالة 
الطلبات  التقني،  المجال  االقتصادي، 

واالقتراحات، إلخ.
داخلي  تنظیم  إعادة  األمر  تطلب  إذا 
للخدمات، فإن طرق إنشاء مساحة اخرى 

غیر مكلفة نسبیاً. 

الممارسات الجیدة:

  نشر المعلومات عن جمیع اإلجراءات  ‹
اإلدارية

 تحیینها بانتظام ‹

  يضمن وجود فريق دائم مختص  ‹
الستدامة هذا الفضاء

  البلدية هي جزء من عملیة التحسین  ‹
المستمر: اقتناء البرمجیات، اإلجراءات 

اإللكترونیة، تكوين الموظفین

  ربط وتنسیق المشروع مع دور الخدمات  ‹
اإلدارية

1

2

3

4

إجراء تشخیص الستقبال 
المواطنین لتحديد االختالالت 

ومسارات التحسن

تحديد الخدمات التي سیتم 
تجمیعها داخل "فضاء المواطن"

تحديد تطوير وتجهیز مكان )محطة 
تفاعلیة، شاشة إلكترونیة ...(

تعیین وتدريب فريق دائم: منسق 
ومسؤولون موزعون بین مختلف 

الخدمات

التجارب التونسیة

http://196.203.44.130/Espace_Citoyen0/index.jsp
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 إدارة الشكاوى / المطالب ‹
 تزويد المواطن بنقطة وصول واحدة للملف ومتابعة إدعاءاته ‹
 تقديم الشكاوى من خالل تطبیق الكمبیوتر ‹
  كل مواطن يقدم مطلبا يتلقى ردا رسمیا موقعا من قبل رئیس البلدية وتتم معالجته  ‹

في 21 يومًا

 ،"2020-Simplify 2016" خطتها  من  كجزء 
Wallonia- واتحاد   Wallonia وضعت 
خدمة  شخصي.  فضاء  )بلجیكا(   Brussels
تنفیذ  للمواطنین  يمكن  حیث  اإلنترنت  عبر 
بحیاتهم  المتعلقة  اإلدارية  اإلجراءات  جمیع 
متمیزين:  مجالین  بفضل  والمهنیة  الخاصة 
فضاء المواطن وفضاء مهني. يمكن للمواطن 
مع  نشرها  عدم  أو  بیاناته  مشاركة  اختیار 
يمكنها  والتي  والونیا،  في  العامة  الخدمة 
المساعدة  )التنبیهات،  المعلومات  إرسال 

الممكنة، إلخ( إلیه.

بتقديم  أنجیه)فرنسا(  مدينة  قامت 
خدمة A'tout. هذا الحساب الفريد 
تنفیذ  للمواطنین  يمكن  حیث 
اإلنترنت،  عبر  اإلدارية  إجراءاتهم 
ودفع فواتیرهم الشخصیة والعائلیة 
لهم  تتیح  بطاقة.  شكل  في  تأتي 
خدمات  إلى  الوصول  البطاقة  هذه 
المرافق  مثل  البلدية،  ومرافق 
)المكتبات(  والثقافیة  الرياضیة 

والنقل العمومي.

مثال جندوبة، تونس
تطبیق مثبت في فضاء المواطن لبلدية جندوبة من أجل:

مثال والونیا )بلجیكا(
خطة عمل بارعة لتبسیط اإلدارة

مثال أنجیه )فرنسا(
عرض خدمة فريدة 

للمواطنین

لمزيد المعلومات 

 )GIZ( دلیل إدارة البیانات لمساحة المواطن مع وكالة التنمیة األلمانیة
دراسة الحكومة المفتوحة لمنظمة التعاون والتنمیة )OECD( في المیدان االقتصادي على 

المستوى المحلي في تونس
e-people.gov.tn

المؤسسات المرجعیة

)DGRPA( اإلدارة العامة لإلصالحات والدراسات المستقبلیة اإلدارية
)CSPL( صندوق القروض ودعم المجتمعات المحلیة

وحدة اإلدارة اإللكترونیة، رئاسة الحكومة
)CFAD( مركز التكوين ودعم الالمركزية

 وزارة تكنولوجیات االتصال واالقتصاد الرقمي
)FNVT( الجامعة الوطنیة للمدن التونسیة

http://www.legislation.tn/fr/2005/circulaire%20numero%2060
http://www.legislation.tn/fr/2005/circulaire%20numero%2060
http://www.legislation.tn/fr/2005/circulaire%20numero%2060
http://www.ogptunisie.gov.tn/wp-content/uploads/2018/01/Final_Open-Gov-La-Marsa-Sfax-Sayada.pdf
https://www.e-people.gov.tn/
https://www.e-people.gov.tn/
http://www.pm.gov.tn/pm/content/index.php?lang=fr
http://www.cpscl.com.tn/accueil.php?langue=ar
http://www.tunisie.gov.tn/117-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%91%D9%80%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3.htm
http://www.cfad.tn/index.htm
https://www.mtcen.gov.tn/index.php?id=11&L=1
http://fnvt.org/
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أخالقیة  مبادئ  والمساءلة  النزاهة  تمثل 
بین  التبادل  جودة  تحدد  عملیة  وقواعد 
والمسؤولین  المنتخبین  المسؤولین 

الحكومیین والمواطنین.

النزاهة
وواجبات  اإلدارية  اإلجراءات  احترام  هو 
والمسؤولین  المنتخبین  المسؤولین 
عن  والكشف  الوقاية  وتحسین  الحكومیین 

المخالفات. 
الخاصة  المصالح  بشأن  الشفافیة  هي 
البلديات  ومسؤولي  المنتخبین  للمسؤولین 
األدوات  هذه  المالیة.  للقواعد  واالمتثال 
غیر  واإلثراء  الفساد  محاربة  على  تساعد 
المشروع والمحسوبیة والمحاباة والمیزة غیر 
احترام  أنه  كما  المصالح.  وتضارب  الضرورية 
وكشف  منع  خالل  من  المواطنین  حقوق 

المخالفات.

المساءلة
واإلدارة  المنتخبین  المسؤولین  واجب  من 
وأنشطتهم  أعمالهم  عن  اإلبالغ  البلدية 
المدني  للمجتمع  وقراراتهم  وخیاراتهم 
بعین  المواطن  أخذ  خالل  من  والمواطن 
تتحسن  وبذلك  أنشطته  وبعد  قبل  االعتبار 
في  المقدمة  العامة  الخدمة  وكفاءة  جودة 

البلدية.

المساءلة هي إجابة المواطن لضمان فهمه 
الجید لإلجراء اإلداري وتحديد حقوق وواجبات 
وإجابة  للشكاوى،  متابعة  إنه  واحد.  كل 
 )2018 في  يومًا   21( المناسب  الوقت  في 
المساءلة هي  المحتملین.  الجناة  ومالحقة 

عامل ثقة بین فريق البلدية والمواطنین.

يتم بناء الثقة بین المواطن 
والمجتمع المحلي من خالل 

الحوار واالستجابة ألسئلة 
المواطنین

#الثقة #الحوار

تحمل على عاتق الفريق البلدي 
مسؤولیة منع الظروف التي تؤدي 
إلى التداخل بین المصلحة العامة 

ومصالحهم الخاصة في إطار 
آدائهم لوظائفهم وذلك إلى جانب 

احترام مقتضیات التشاريع الجاري 
بها العمل في المجال الجزائي 

خاصة

#المسؤولیة

نزاهة فريق البلدية عامل التنمیة 
االجتماعیة واالقتصادية للمدينة

#تنمیة

نزاهة ومساءلة فريق البلدية 
تحدد نوعیة الخدمة العامة 

المقدمة وتحسن فعالیة البلدية 
من مرحلة انتخابیة إلى أخرى

#جودة #فعالیة

النزاهة والمساءلة
جعل النزاهة والمساءلة للمواطن في قلب العمل البلدي

مفاتیح

دلیل تطبیق عملي 4

بلديتكم هي نزاهتكم !
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بعض الممارسات الفضلى 

 نشر اإلجراءات اإلدارية الخاصة بالبلدية وضمان عدم تجاوز هذه القاعدة ‹

  مرافقة المواطن على امتداد مسار القیام بإجراء إداري. هذا، على سبیل المثال، عن طريق  ‹
إبالغه عند إرسال ملفه إلى أو تلقیه من إدارة أخرى

  إنتاج ونشر تقارير عن األنشطة والقرارات واالجتماعات، بما في ذلك التنسیق بین اإلدارات.  ‹
هذا يساعد على تفسیر القرارات وتحسین نوعیة المداوالت

لتقییم  ‹ تعلیقاتهم  جمع  ثم  القرار.  صنع  عملیة  لتوضیح  البداية  من  المواطنین    استشارة 
العمل المنجز وتحسین طريقة العمل. ويمكن القیام به كله من خالل مساحة التفاعل عبر 

اإلنترنت )المنتدى(.

  تحديد شبكة من الموظفین العمومیین والخبراء األكفاء في المناطق المطلوبة القادرة على  ‹
التنسیق لتوفیر أفضل استجابة للمواطن فیما يتعلق باإلجراءات اإلدارية والمشاريع الجارية.

المراجع القانونیة

في  مكرسة  مبادئ  والمساءلة  النزاهة 
الفصل  األول،  الباب   ،2014 عام  دستور 
المواطن  خدمة  في  العمومیة  15"اإلدارة 
مبادئ  وفق  وتعمل  تُنظّم  العام،  والصالح 
المرفق  واستمرارية  والمساواة  الحیاد 
والنزاهة  الشفافیة  قواعد  ووفق  العام، 

والنجاعة والمساءلة."
الفصل  تضع  المحلي،  المستوى  على 
-2018 رقم  األساسي  القانون  من   75
29 الصادر في 9 ماي 2018 بشأن مجلة 
الجماعات المحلیة النزاهة والمساءلة بین 

مبادئ العمل

من بین األدوات التي تضمن مبادئ النزاهة 
بالمكاسب  التصريح  فإن  والمساءلة، 

والمصالح أمر ضروري
 القانون عدد 46 لسنة 2018 مؤرخ في 01 
أوت 2018 والمتعلق بالتصريح بالمكاسب 
المشروع  غیر  االثراء  وبمكافحة  والمصالح 

وتضارب المصالح

المؤرخ   10-2017 رقم  األساسي  القانون 
7 مارس 2017 يتعلق باإلبالغ عن الفساد 

وحماية المبلغین

رقم  األساسي  بالقانون  ذلك  ويستكمل 
الذي يحدد  9 ماي 2018  المؤرخ   29-2018
على وجه الخصوص شروط تقییم ومراجعة 
عدم  عواقب  وكذلك  الجماعات  میزانیة 

االمتثال لهذه المبادئ

بالضرورة  العامة  والعقود  الموازنة  إدارة  تتم 
مثل  وطنیة  حاسوبیة  أنظمة  قبل  من 
TUNEPS وفًقا لألمر الحكومي رقم 2018 - 

416 الصادر في 11 مايو 2018
 

 139 رقم  بقانون  المرسوم  تصحیح  )في 
المتعلق   2014 مارس   13 في  الصادر 

بالصفقات العمومیة( 

إلى  الرجوع  العام  للمسؤول  يمكن  وأخیرًا، 
خاليا الحوكمة في مؤسسته، والتي تحدد 
رقم  الحكومي  األمر  بموجب  اختصاصاتها 
باإلضافة   ،2016 أوت   12 في  الصادر   58
إلى قواعد مدونة السلوك وأخالقیات العون 

العمومي. 
تم المصادقة على مدونة السلوك وأخالقیات 
 4030 عـدد  أمر  بمقتضى  العمومي  العون 

لسنة 2014 مؤرخ في 3 أكتوبر

http://www.legislation.tn/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-15/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9" الباب الأول، الفصل 15
http://www.legislation.tn/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-15/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9" الباب الأول، الفصل 15
http://www.legislation.tn/sites/default/files/news/ta2018291.pdf" تضع الفصل 75 من القانون الأساسي رقم 2018-29 الصادر في 9 مايو 2018
http://www.legislation.tn/sites/default/files/news/ta2018291.pdf" تضع الفصل 75 من القانون الأساسي رقم 2018-29 الصادر في 9 مايو 2018
http://www.legislation.tn/sites/default/files/news/ta2018291.pdf" تضع الفصل 75 من القانون الأساسي رقم 2018-29 الصادر في 9 مايو 2018
http://www.legislation.tn/sites/default/files/news/ta2018291.pdf" تضع الفصل 75 من القانون الأساسي رقم 2018-29 الصادر في 9 مايو 2018
http://www.legislation.tn/sites/default/files/news/ta2018291.pdf" تضع الفصل 75 من القانون الأساسي رقم 2018-29 الصادر في 9 مايو 2018
https://legislation-securite.tn/sites/default/files/lois/Loi%20organique%20n%C2%B0%202017-10%20du%207%20Mars%202017%20%28Ar%29.pdf" القانون الأساسي رقم 2017-10 المؤرخ 7 مارس 2017
https://legislation-securite.tn/sites/default/files/lois/Loi%20organique%20n%C2%B0%202017-10%20du%207%20Mars%202017%20%28Ar%29.pdf" القانون الأساسي رقم 2017-10 المؤرخ 7 مارس 2017
https://legislation-securite.tn/sites/default/files/lois/Loi%20organique%20n%C2%B0%202017-10%20du%207%20Mars%202017%20%28Ar%29.pdf" القانون الأساسي رقم 2017-10 المؤرخ 7 مارس 2017
https://legislation-securite.tn/sites/default/files/lois/Loi%20organique%20n%C2%B0%202017-10%20du%207%20Mars%202017%20%28Ar%29.pdf" القانون الأساسي رقم 2017-10 المؤرخ 7 مارس 2017
http://www.legislation.tn/sites/default/files/news/ta2018291.pdf" بالقانون الأساسي رقم 2018-29 المؤرخ 9 مايو 2018
http://www.legislation.tn/sites/default/files/news/ta2018291.pdf" بالقانون الأساسي رقم 2018-29 المؤرخ 9 مايو 2018
http://www.legislation.tn/sites/default/files/news/ta2018291.pdf" بالقانون الأساسي رقم 2018-29 المؤرخ 9 مايو 2018
https://www.tuneps.tn/index.do
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المساءلة الداخلیة للبلدية

 إنشاء لجنة خاصة مشتركة ‹

 تعیین خبیر أو أكثر ‹

 إنشاء وحدة تدقیق و مراقبة اإلدارة ‹

 خلیة الحوكمة الرشیدة  ‹

 المكلف بالنفاذ إلى المعلومة ‹

)مجلة الجماعات المحلیة رقم 29-2018 المؤرخ 9 ماي 
2018، على قانون الحكم المحلي ؛

 12 بتاريخ   2016-1158 رقم  الحكومي  األمر  مرسوم   
أوت 2016 ، عن إنشاء وحدات الحكم و

تحديد صالتهم. القانون العضوي عدد -22
2016 في 24 مارس 2016 ، على الحق في النفاذ(

المساءلة خارج البلدية

  المجلس األعلى للسلطات  ‹
المحلیة

  محكمة المحاسبات ‹

  مصالح رئاسة الحكومة  ‹
المكلفةبالحوكمة ومقاومة 

الفساد

  الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد ‹

  هیئة النفاذ إلى المعلومة ‹

  منظمات المجتمع المدني ‹

أي قناة إتصال وأي جهة إلجراءات المساءلة؟

من  المواطن  لتمكین  تفاعلیة 
تقديم شكاويه وعرائضه
يسمح تطبیق "مواطنة"

 بجمع الشكاوى ومتابعتها
للمدينة  اإللكتروني  الموقع  يوفر 
أيضًا الوصول إلى خريطة مشتركة 

لتحديد الشكاوى:
https://sfax.crowdmap.com 

المدينة،  في  الطقس  حالة  عن  يبلغهم 
خطوط  جمیع  عن  الرئیسیة  والمعلومات 
الحافالت التي تربط بین جمال والمدن األخرى 
والوجهات  الوصول  وأوقات  المغادرة  )أوقات 
مع  صحیة  ومنطقة   ،)... الرئیسیة  والمحطات 
المتاحة  التخصصات  وجدول  الصیدلیات  قائمة 
في مستشفى جمال، أوقات الصالة، اإلعالنات 

الفضائیة، إلخ

مثال صفاقس، تونس
وضع منظومة إلكترونیة 

وخريطة تفاعلیة

مثال جّمال، تونس
" التطبیق" تطبیقة على الهاتف 

الجوّال

التجارب التونسیة
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ضمان  بغرض  العمومیة،  للمشتريات   TUNEPS موقع  جربة  جزيرة  بلديات  تستخدم 
الشفافیة وتوحید اإلمدادات. كما أن هذا الموقع يمكن المواطن من النفاذ إلى عملیات 

الشراء وإدارة النفقات.

مثال جربة، تونس
موقع إلكتروني للمشتريات العمومیة

اإلمكان  قدر  تكون شفافة  أن  أجل  من 
لمواطنیها، اختار دومینیك جروس، عمدة 
لرئیس  األول  النائب   ،)57( میتز  مدينة 
في  العام  والمجلس  میتز-میتروبول 
اإللكتروني  الموقع  على  نشره  موزيل 
عن  وإعالناتها  المجتمع،  به  الخاص 

األصول والمصالح

أداة طورتها منظمة الشفافیة الدولیة 
والشركات  الحكومات  لمساعدة 
محاربة  على  المدني  والمجتمع 

الفساد في المشتريات العمومیة

مثال میتز )فرنسا(
وضع إجراءات الشفافیة

مثال ألمانیا 
تأسیس میثاق النزاهة

لمزيد المعلومات 

اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد، الوثیقة المرجعیة
مدونة قواعد السلوك وأخالقیات الموظفین العمومیین

 www.collectiviteslocales.gov.tn  دلیل التعامل مع الشكاوى عبر البوابة
دلیل الديمقراطیة المحلیة

المؤسسات المرجعیة

الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد
 أمر حكومي عدد 1158 لسنة 2016 مؤرخ في 12 أوت 2016 يتعلق بإحداث خاليا 

الحوكمة وضبط مشموالتها 

http://www.un.org/fr/events/anticorruptionday/convention.shtml
http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/download/Code-ethique-fr.pdf
http://www.collectiviteslocales.gov.tn
http://www.collectiviteslocales.gov.tn
http://www.co-mun.net/tunisie/cycles-de-formation
http://www.inlucc.tn/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84/
http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret%20Gouvernemental-num-2016-1158-du----jort-2016-074__20160740115832
http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret%20Gouvernemental-num-2016-1158-du----jort-2016-074__20160740115832
http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret%20Gouvernemental-num-2016-1158-du----jort-2016-074__20160740115832
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شكر خاص
البلديات التي تم االتصال بها

عقارب
اريانة
باردو
باجة

بن عروس
بنزرت
قرطاج

قرمبالیة
حمام سوسة

القیروان
مساكن

منوبة
منزل بورقیبة

المرسى

المنستیر
صیادة

صفاقس
سیدي بوسعید

سوسة

الجمعیات والمؤسسات

جمعیة البوصلة
الجمعیة التونسیة للمراقبین العمومیین

الجمعیة التونسیة للحوكمة المحلیة 
الجمعیة التونسیة لقانون التنمیة
جمعیة الشباب القیادي بمنستیر

شكر خاص للمشاركین في ورش ومجموعات العمل

رئاسة الحكومة
وزارة الشؤون المحلیة والبیئة

وزارة الداخلیة
مركز التكوين ودعم الالمركزية

هیئة النفاذ الى المعلومة
البوصلة

الجمعیة التونسیة للحوكمة المحلیة
الجامعة الوطنیة للمدن التونسیة

بلدية تونس
بلدية أريانة

بلدية سیدي بوسعید
بلدية المرسى

Expertise France
OpenCitiz

Etalab
CNFPT

جمعیة مذكّرات الحرٌية
الجامعة الوطنیة للمدن التونسیة

هیئة النفاذ الى المعلومة
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