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. وتقع في والية بن 1991ماي 31المؤرخ في  1991لسنة  851أحدثت بلدية حمام الشط بمقتضي األمر 
هكتار.  2150 ـر مساحتها بساكن وتقد   36500 البلدية كيلومترا من وسط العاصمة. وتعد 25عروس على بعد 

نشر العديد بوقد سعت البلدية في السنوات األخيرة إلى استعادة ثقة المواطنين من خالل السعي إلى تدعيم الشفافية 
 13بنشر أكثر من  Openbaldiati.tnمن المعطيات المهمة سواء على موقعها أو على موقع البيانات المفتوحة 

 بـ : على سبيل المثال وحدة بيانات مفتوحة تتعلق

 المتابعة الشهري ة لميزاني ة الموارد والنفقات -

 2019المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية لسنة  -

 .المنح المسندة للجمعيات -

تكريس مقاربة تشاركية في اتخاذ القرار ومتابعة أعمالها ومشاريعها بتنظيم اجتماعات مفتوحة  كما أنها سعت إلى
 في العديد من الدوائر البلدية.

بلدية في برنامج شراكة الحكومة المفتوحة وقامت بإعداد خطة عمل  15وانخرطت بلدية حمام مؤخرا من بين 
يم العديد من الدورات التكوينية للتعريف بالمبادرة بالتعاون مع بالشراكة مع المجتمع المدني بالجهة حيث تم تنظ

اإلدارة االلكترونية برئاسة الحكومة. كما نظمت اجتماعات مفتوحة لتجميع مقترحات التعهدات التي تم فرزها الحقا 
 تشمل المجاالت التالية: تعهدات 8واالتفاق حول 

 .حق النفاذ إلى المعلومة والبيانات المفتوحة تكريس -
 .تكريس المقاربة التشاركية -
 .دعم الشفافية في مجال التصرف في الثروات الطبيعية -
 تعزيز الخدمات على الخط -

 

 

 

 

 

 

 

http://openbaladiati.tn/dataset/taxe-tcl-pour-2019-commune-de-hammam-chatt


 

 البيانات المفتوحة دعم نشر : تكريس حق النفاذ إلى المعلومة ولالمحور األو

عادة  50في شكل مفتوح ما ال يقل عن نشر البلدية لبيانات : 1التعهد عدد  وحدة بيانات مفتوحة وا 
  .استعمالها في بعض التطبيقات

  نشر نتائج طلبات العروض ونسق تقدم تنفيذ المشاريع وتحينها بصفة دورية: 2التعهد عدد 
 المحور الثاني: تكريس المقاربة التشاركية 

  في البلدية شكاوىالالكترونية لتقديم ومتابعة والرد على  تطبيقة تطوير: 3التعهد عدد 
مشاركة المواطنين في مراقبة إنجاز الميزانية وتقديم مختلف المؤشرات حولها بصفة : 4عهد عدد الت

 دورية عبر لقاءات مباشرة بالمواطنين.
: دعم الشفافية في مجال التصرف في الثروات الطبيعيةلثالمحور الثا  

 (بحر ،جبل، غابة)نشاء قاعدة بيانات تحصر كافة الثروات الحيوانية والنباتية إ: 5التعهد عدد 

 ورقمنتهادارية اإلخدمات ال تقريبالمحور الرابع: 

  .SIGتطوير منظومة للجغرفة الرقمية تعنى بالمعلومات الجغرافية  :6التعهد عدد 

  (.كمتابعة رخص البناء)البلدية على الخط عدد من الخدمات االدارية  وضع :7التعهد عدد 

 وضع خطة لالتصال والتكوين في المجاالت المتصلة بمحاور الحكومة المفتوحةالخامس: المحور 

 العمل البلديب ومتصلةإعداد وتنفيذ خطة اتصالية حول الحكومة المفتوحة  :8التعهد عدد 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



عادة  50شكل مفتوح ما ال يقل عن : نشر البلدية لبيانات في 1عدد تعهد  وحدة بيانات مفتوحة وا 
 استعمالها في بعض التطبيقات.

 الهيكل/الطرف المسؤول جمعية انشر مع مصلحة اإلعالمية بالبلدية 

 وصف التعهد

للتوجه نحو نشر المعطيات في شكل مفتوح فقد انخرطت بلدية حمام الشط في منصة البيانات  تكريسا -
وحدة بيانات مفتوحة. لكن هذا العدد يبقى محدودا  13ونشرت  . openbaladiati.tnالمفتوحة للبلديات 

تتعلق بالعديد من وحدة بيانات جديدة  50مقارنة بالعديد من البلديات األخرى لذلك ستسعى البلدية إلى نشر 
مجاالت التصرف في البلدية، والسعي إلى تحيينها بصفة دورية مع العمل بالشراكة مع شباب المنطقة على 
إعادة استعمال هذه البيانات لتطوير تطبيقات لتقديم المعلومة في شكل أكثر وضوحا وجاذبية وتقديم خدمات 

 بلدية الكترونية أفضل.

عديد من المعطيات والمعلومات تكون في شكل بيانات غير قابلة العادة )

 االستعمال او االستفادة منها 

 

 اإلشكال المطروح

 

 التمكن من إعادة استعمال البيانات في شكل مفتوح

 تطوير تطبيقات من الممكن ان تساهم في إيجاد مواطن شغل 

 تكريس مبدء الشفافية

 

 

التعهد/النتائج تحديد األهداف من تنفيذ 

 المنتظرة

وصف أدق لكيفية مساهمة تنفيذ التعهد في معالجة اإلشكاليات المطروحة 

 واحداث التغيير المنتظر.

 

كيف سيساهم التعهد في حلّ 

 االشكال/كيف سيغّير في الواقع

 التثبت في مدى اتصال التعهد بإحدى المحاور التالية:

باعتبار ان التعهد سيمكن من االطالع على الشفافية ) -

 (،الميزانية التمويل 

باعتبار ان التعهد سيساهم في تعزيز المشاركة العمومية ) -

 مشاركة المواطن  ويمكنه بالتالي من المساءلة
 

 التناسب مع المحاور األساسية

 

 

 (، جمعية انشرمصدر التمويل )، اتفاقيات شراكة مع  -
 

التمويل/ العالقة مع برامج  مصدر

 وسياسات أخرى



2021ديسمبر -2020ديسمير   مراحل وروزنامة التنفيذ 

  نقطة االتصال

 رئيس البلدية نزار مقري

 المكلف باالعالم مهدي القروي

 إسم المسؤول على متابعة تنفيذ التعهد

 الصفة والهيكل الراجع اليه بالنظر مصلحة االعالم 

karoui@hotmail.fr-Mehdi 

nizarmagri@gmail.com  

 

 عنوان البريد االلكتروني

 اإلدارة االلكترونية

 

 االطراف المتدخلة متدخلة حكومية أطراف

 حكومية غير أطراف جمعية انشر

 متدخلة

 

 نشر نتائج طلبات العروض ونسق تقدم تنفيذ المشاريع وتحينها بصفة دورية: 2التعهد عدد 

2021ديسمبر - 2021جانفي   

 الهيكل/الطرف المسؤول بلدية حمام الشط

 العمومي أنجزت بلدية حمام الشط العديد من المشاريع مثل الطرقات والتنوير
وتصريف مياه األمطار وعديد البنايات اإلدارية ولضمان شفافية أكبر في 
إنجاز هذه المشاريع ومتابعة المواطن لمدى تقدمها في مستوى اآلجال والجودة 
والتكلفة. وستنشر البلدية معطيات بصفة دورية حول نتائج طلبات العروض 

 وتقدم إنجازها )اآلجال، التكلفة، مراحل التقدم...(

شكال المطروحاإل  

 

 

ستخلق نوعا من الثقة لدى المواطن حيث سيكون مطلعا على كل ظروف 
 االنجاز واسباب التوقف االشغال ان وجدت 

تحديد األهداف من تنفيذ التعهد/النتائج 

 المنتظرة

mailto:Mehdi-karoui@hotmail.fr
mailto:Mehdi-karoui@hotmail.fr
mailto:nizarmagri@gmail.com
mailto:nizarmagri@gmail.com


على موقعها وعلى موقع البيانات المفتوحة وكذلك  بنشر هذه المعطيات
  بتنظيم اجتماعات إعالمية دورية بالمواطنين

كيف سيساهم التعهد في حلّ 

 االشكال/كيف سيغّير في الواقع

جميع المعلومات والمعطيات المتعلقة توفير إطار : الشفافية  -

 .بالصفقات ومراحل االنجاز
 التناسب مع المحاور األساسية

 

مصدر التمويل/ العالقة مع برامج   ال تتطلب تمويل  مصدر التمويل: -

 وسياسات أخرى

2021ديسمبر  2021جانفي    مراحل وروزنامة التنفيذ 

 نقطة االتصال

 إسم المسؤول على متابعة تنفيذ التعهد عايدة نوة السيدة 

 الصفة والهيكل الراجع اليه بالنظر المصلحة الفنية بالبلدية 

 عنوان البريد االلكتروني 

 األطراف المتدخلة  متدخلة حكومية أطراف 

  مجتمع مدني

 

 

 

 

 متدخلة حكومية غير أطراف

 

 

 

 



بصفة دورية عبر  االميزانية وتقديم مختلف المؤشرات حوله صرف مشاركة المواطنين في مراقبة: 4التعهد عدد 
 لقاءات مباشرة بالمواطنين.

2023موفى شهر ماي - 2021جانفيبداية شهر أ  

 الهيكل/الطرف المسؤول بلدية حمام الشط

 وصف التعهد

تسعى بلدية حمام الشط إلى تشريك المواطنين في مراقبة صرف الميزانية البلدية ورغم تنظيمها للعديد من جلسات المتابعة 

المواطنين على المشاركة في مراقبة تنفيذ الميزانية ستقدم البلدية بصفة  إال أن مشاركة المواطنين كانت محدودة. ولتشجيع

دورية مؤشرات حول التقدم في صرف الميزانية ونشرها للعموم على مختلف الوسائط، وتنظيم اجتماعات في األحياء لتفسير 

ن كل ثالثية في مختلف المناطق الميزانية وطرق صرفها. حيث تتعهد البلدية بتنظيم اجتماعات ولقاءات دورية بالمواطني

 البلدية باالشتراك مع المجتمع المدني لتقديم مختلف المعطيات حول الميزانية.

 

  بالرغم من وجود عدد من اآلليات التي يتّم اعتمادها حاليا في

تونس لتشريك المواطن في إعداد الميزانية إالّ أّن هذه اآلليات 

بقيت محدودة وال يزال المواطن والمجتمع المدني في حاجة إلى 

أليات أخرى تمّكن من المشاركة في صياغة ميزانية الدولة 

لمحاور االستراتيجية لهذه والمساهمة في ضبط الخيارات وا

الميزانية منذ بداية مسار اعدادها. وبالتالي سيمّكن هذا التعهد من 

تحديد هذه اآلليات وفقا لمقاربة تشاركية ومن خالل تفعيل دور 

  المواطن

 اإلشكال المطروح

 

تنظيم اجتماعات ولقاءات دورية بالمواطنين كل ثالثية في مختلف 

باالشتراك مع المجتمع المدني لتقديم مختلف المناطق البلدية 

المعطيات حول الميزانية. واالخذ بمقترحات المواطنين االعداد 

 الميزانية

 

. 

تحديد األهداف من تنفيذ التعهد/النتائج 

 المنتظرة

 

 

توفير آليات عملية وسهلة يمكن للمواطن العادي االستعانة  -

بها لتقديم مقترحاته وأفكاره في خصوص ميزانية البلدية 
كيف سيساهم التعهد في حلّ االشكال/كيف 



 ومتابعة مسار اعدادها.
 

 سيغّير في الواقع

 

توفير إطار عملي وفّعال لالستماع إلى المواطن المشاركة:  -

وممثلي المجتمع المدني في خصوص ميزانية االبلدية 

وتعزيز قدراتهم للمساهمة في ضبط الخيارات التي يمكن 

 ادراجها ضمن هذه الميزانية.

 التناسب مع المحاور األساسية

 

التمويل/ العالقة مع برامج  مصدر 

 وسياسات أخرى

الى نهاية الفترة النيابية أي بحلول 

2020جون   

2021بداية من سنة   مراحل وروزنامة التنفيذ 

 نقطة االتصال

 نزار مقري،  -

 نعمان بحدار. -

 إسم المسؤول على متابعة تنفيذ التعهد

 ئيس البلديةر -

 مصلحة المالية مديراهية ك -

اليه بالنظر الصفة والهيكل الراجع  

nizarmagri@gmail.com 

noomen72@hotmail.fr 

 

 عنوان البريد االلكتروني

 االطراف المتدخلة متدخلة حكومية أطراف مصلحة المالية

 
 متدخلة حكومية غير أطراف مواطنين ومجتمع مدني

 

 

 بيانات تحصر كافة الثروات الحيوانية والنباتية )غابة، جبل، بحر( : إنشاء قاعدة5التعهد عدد 

2021ديسمبر -2021بداية شهر جانفي   

 الهيكل/الطرف المسؤول مصلحة الشؤون االدرية بالبلدية

 وصف التعهد 

تمثل بلدية حمام الشط أحد أكثر المناطق في الجمهورية التونسية تنوعا بيئيا حيث يوجد فيها بحر وجبل وغابة 

mailto:nizarmagri@gmail.com
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بما فيها من تنوع في الغطاء النباتي والكائنات الحية، وللحفاظ على هذه الثروات الطبيعية ستقوم البلدية بالتعاون 
المهتمة بالبيئة بإعداد قاعدة بيانات مفصلة لمختلف النباتات  مع وزارة البيئة والفالحة وجمعيات المجتمع المدني

والكائنات الحية الموجودة في المنطقة )غابة جبل وبحر ونشر هذه القاعدة والعمل على تحسيس المواطنين 
 وخاصة األطفال بأهمية هذه الثروات وضرورة المحافظة عليها.

رغم تنوع الثروات البيئة في منطقة حمام الشط اال اننا النعرف أنواعها ولم يقع 

 إحصاء العدد الصحيح لهذه الثروات الطبيعية 
 اإلشكال المطروح

 

  خطة واضحة للمحافظة على الثروات البيئة وضع  -

مساعدة الجمعيات البيئة في العمل على حماية الحيوانات المهددة   -

 باالنقراض 

 

تحديد األهداف من تنفيذ 

 التعهد/النتائج المنتظرة

 

 

معرفة ثرواتها  البلدية إيجاد أطر قانونية وتنظيمية تسهل على  -

 والطبيعية والحد من االعتداء على الملك الغابي

-  

كيف سيساهم التعهد في حلّ 

 االشكال/كيف سيغّير في الواقع

 

االطالع سيمكن التعهد من نشر أكثر للمعلومة،  الشفافية: -

 والمساءلة  

 

 التناسب مع المحاور األساسية

 

مصدر التمويل/ العالقة مع برامج  البلدية

 وسياسات أخرى

2021ديسمبر  2021جانفي    مراحل وروزنامة التنفيذ 

 نقطة االتصال

 نزار مقري

 

 إسم المسؤول على متابعة تنفيذ التعهد

 رئيس البلدية

 

بالنظرالصفة والهيكل الراجع اليه   

nizarmagri@gmail.com 

 

 عنوان البريد االلكتروني



 وزارة البيئة

 وزارة الفالحة 

 بلدية حمام الشط 

 جمعيات بيئية

 األطراف المتدخلة متدخلة حكومية أطراف

 جمعيات بيئية
 متدخلة حكومية غير أطراف

 

 

 

 

  .SIGالرقمية تعنى بالمعلومات الجغرافية  تطوير منظومة للجغرفة :6التعهد عدد 

2023أوت   - 2021بداية شهر أكتوبر   

 الهيكل/الطرف المسؤول المركز الوطني لرسم الخرائط واالستشعار عن بعد.

 وصف التعهد

 الرقمية وتيسير فتح البيانات العمومية الخاصة بعدة قطاعات حيوية  سيمكن هذا التعهد من النفاذ إلى المعلومة باعتماد آلية الجغرفة

 جميع األمثلة الهندسية المحينةغياب  -

ضرورة التوجه على عين المكان عند إعطاء رخص  -

 البناء وما ينجر على ذلك من تضيع للوقت والجهد 

 اإلشكال المطروح

 

 إعداد في السرعة عن فضالا  ، عالية بتقنية واألحجام األشكال متعددة رموز توفر

 .الموضوعية الخرائط

 ،وتحديد التخطيطية العملية عن متجددة حديثة معلومات على الحصول إمكانية -

 .والمساحة والعرض كالطول الخريطة على األبعاد

 الجغرافية الخصائص عن للبحث البيانات من كبير كم ومعالجة تحليل إمكانية -

 . المكاني التوزيع نمط وتحديد ،كالتجاور والمساحية الموقعية

 وإخراج الخريطة على واألشكال للخطوط والمطابقة القياس عمليات انجاز -

 التي المعلومات معالجة عن فضالا  الشاشة على ومشاهدتها المرئية المعلومات

 المستخدمة والبرامج األجهزة كفاءة على بدورها تعتمد

 مما والكلفة اإلنفاق حجم وتقليص ، المخرجات ودقة اإلعداد زمن باختزال تقوم -

تحديد األهداف من تنفيذ 

 التعهد/النتائج المنتظرة



 للبلدية خاصة على مستوى اإلدارة الفنية  والجنة االشغال وفيرة مالية موارد يوفر

 

تمكين المستعملين من النفاذ إلى معطيات جغرافية موحدة ومطابقة للمواصفات 

 الدولية واستغاللها بصفة حينية ومؤمنة عبر البوابة االلكترونية.والمعايير 
كيف سيساهم التعهد في حلّ 

 االشكال/كيف سيغّير في الواقع

 

سيمكن التعهد من نشر أكثر للمعلومة  الشفافية واالنفتاح: -

 الجغرافية 
 التناسب مع المحاور األساسية

 

  مصدر التمويل:

 تمويل ذاتي -

 

التمويل/ العالقة مع برامج  مصدر

 وسياسات أخرى

2023أوت  2021أكتوبر    مراحل وروزنامة التنفيذ 

 نقطة االتصال

 رحيمة الجملي

 صالح الغديفي

 

 إسم المسؤول على متابعة تنفيذ التعهد

 الصفة والهيكل الراجع اليه بالنظر المصلحة الفنية

jemli.rahima@gmail.com 

gdifisalh@gmail.com  

 عنوان البريد االلكتروني

 االطراف المتدخلة متدخلة حكومية أطراف بلدية حمام الشط

 

 

 متدخلة حكومية غير أطراف
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 وضع عدد من الخدمات االدارية البلدية على الخط )كمتابعة رخص البناء(.: 7التعهد عدد 

2021ديسمبر -2021 مارس  

 الهيكل/الطرف المسؤول المصلحة الفنية بالبلدية 

 وصف التعهد

وضع العديد من الخدمات التي تقدمها على الخط لتطوير عمل البلدية وتحسين عالقتها للمواطن وتقريب  -
 الخدمات منه

عدم توفر منظمة يتابع فيها المواطن سير نسق الخدمات المقدمة له مثل رخص 

 البناء .
 اإلشكال المطروح

 

طرار تقدم ملفه بدون االضفي ة مرحل المواطن كل الدقيقة لمتابعةتوفير المعلومة 

  لذهب  للبلدية
تحديد األهداف من تنفيذ 

 التعهد/النتائج المنتظرة

 سهولة الحصول على المعلومة حول وسائل  -

 ربح الوقت والجهد  -
كيف سيساهم التعهد في حلّ 

 االشكال/كيف سيغّير في الواقع

 

سيمكن التعهد من نشر أكثر للمعلومة، تحسين  الشفافية واالنفتاح: -

 جودة النفاذ اليها، 
 التناسب مع المحاور األساسية

 

مصدر التمويل/ العالقة مع برامج  المركز الدولي للتنمية المحلية   مصدر التمويل: -

 وسياسات أخرى

2021ديسمبر  2021مارس   مراحل وروزنامة التنفيذ 

 نقطة االتصال

 فيروز الغرياني

 مهدي القروي

 إسم المسؤول على متابعة تنفيذ التعهد

 رئيس لبلدية  مساعدة 

 مسؤول عن االعالمية

الراجع اليه بالنظرالصفة والهيكل   



gharianifairouz@yahoo.fr 

karoui@hotmail.fr-Mehdi 

 

 عنوان البريد االلكتروني

 االطراف المتدخلة متدخلة حكومية أطراف 

 متدخلة حكومية غير أطراف  المركز الدولي للتنمية المحلية

 

 

 

 إعداد وتنفيذ خطة اتصالية حول الحكومة المفتوحة ومتصلة بالعمل البلدي: 8التعهد عدد 

2021ديسمبر -2021جانفي   

 الهيكل/الطرف المسؤول لجنة القيادة للحكومة المفتوحة

 وصف التعهد

 التعريف بالمبادرات والتعهدات التي تم إدراجها ضمن شراكة الحكومة المفتوحة

 اإلشكال المطروح مستوى العمل البلدي ومحيّنة على عدم توفر معطيات موحدة 

 

 وفتح البيانات الخاصة  مختلف خدمات البلديةتوفير المعلومة الدقيقة في مجال 

  وتحينها بصورة  دورية 
تحديد األهداف من تنفيذ 

 التعهد/النتائج المنتظرة

 سهولة الحصول على المعلومة  -

اعادة استعمال ما تيسير تطوير خدمات وتطبيقات من خالل  -

سيتّم فتحه من بيانات باالعتماد على قاعدة البيانات التي سيتّم 

 تركيزها.

كيف سيساهم التعهد في حلّ 

 االشكال/كيف سيغّير في الواقع

 

سيمكن التعهد من نشر أكثر للمعلومة،  الشفافية واالنفتاح: -

تحسين جودة النفاذ اليها، اتاحة امكانية اعادة استعمال البيانات 
 التناسب مع المحاور األساسية
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  المفتوحة.

مصدر التمويل/ العالقة مع برامج  تمويل ذاتي مصدر التمويل: -

 وسياسات أخرى

2021ديسمبر 2021جانفي   مراحل وروزنامة التنفيذ 

 نقطة االتصال

 إسم المسؤول على متابعة تنفيذ التعهد  سلوى الراجحي

 الصفة والهيكل الراجع اليه بالنظر مساعدة رئيس البلدية

Rajhi.saloua@gmail.com عنوان البريد االلكتروني 

 االطراف المتدخلة متدخلة حكومية أطراف 

 انشرجمعية 

 

 متدخلة حكومية غير أطراف

 

 

 

 

 


