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I. مقدمة: 

يهدف وضع خطة عمل للحكومة المفتوحة على مستوى بلدية الرقاب إلى إرساء مقاربة جديدة إلدارة 

المتدخلين في الشأن المحلي من مواطنين وجمعيات ومختصين الشأن العام على مستوى البلدية يجمع كل 

. وتعكس مجهوداً محليا لتحسين األداء البلدي. وتهدف هذه المبادرة بصفة أساسية إلى ضمان وإعالم

االلتزام الجدي من قبل األطراف المنضوية ضمنها لتعزيز جملة من المبادئ والمتمثلة في تعزيز الشفافية 

ت واالتصال وتطوير والمساءلة ومكافحة الفساد وتشريك المواطنين من خالل استعمال تكنولوجيا المعلوما

 الخدمات البلدية باعتماد تقنيات حديثة وبالتالي تحسين مستوى حياة المواطنين وعالقتهم باإلدارة. 

 وتتمثل أهم أهدافها في:

  ،البلدية والمواطن وتكريس الشفافية الثقة بينتعزيز  -

 ،تحقيق إنجازات ملموسة على المستوى المؤّسسي، القانوني والتكنولوجي -

 ،والعمل التعاوني بين اإلدارة والمجتمع المدني «co-création» المشتركإرساء ديناميكية لإلنشاء  -

االنخراط في ملتقى شبكة دولية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة وأفضل الممارسات في مجال إمكانية  -

 ،الحكومة المفتوحة

ينبني على مبادئ الشفافية والديمقراطية التشاركية من ة تحقيق مؤشر من مؤشرات اعتماد منوال حوكم -

 مزاياه جلب االستثمار والتعاون الدولي. 

 

II. المحلي:شركة الحكومة المفتوحة على المستوى لبلدية الرقاب  انضمام 

. 2019في شهر سبتمبر  على المستوى المحلي انضمت بلدية الرقاب إلى مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة

تعهدات ذات أهمية  ستتحتوي على  2022-2020وستتولى إعداد وتنفيذ خطة عمل على مدار سنتين 

تتماشى مع خصوصيات ومتطلبات المنطقة ومؤثرة  اإلدارة،قصوى تعمل على تعزيز النزاهة وتعصير 

ا إلى جنب مع المجتمع المدني بشكل ايجابي على حياة المواطن، وستكون إطارا مكرسا لعمل البلدية جنب

 في جميع المراحل سواء تعلقت باإلعداد، بالتنفيذ أو بالمتابعة والتقييم. 

 (PCGD)وإعداد مخطط بلدي للتصرف في النفايات تم  اإلطاروفي هذا 

سيتّم العمل خالل خطة العمل المحلية على دعم ما تّم تحقيقه من مكاسب لعّل من أهّمها تهيئة فضاء كما  

  .إحداث موقع واب بالبلدية المواطن،

III.  ضمن قائمة البلديات النموذجية المعنية بإرساء خطة مسار انضمام بلدية الرقاب

 المفتوحة:عمل للحكومة 

الوارد بخطة العمل الوطنية  11يندرج إعداد خطة العمل الخاصة بالحكومة المفتوحة في إطار تنفيذ التعهد 

بلدية معنية بهذا التعهد تّم اختيارها  12المفتوحة، حيث تعتبر بلدية الرقاب من بين الثالثة لشراكة الحكومة 

 وفقا للمسار التالي:

، حيث  2019في شهر سبتمبر  على المستوى المحلي بلدية الرقاب إلى مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة 

مة التونسية لجميع البلديات لتقديم تم فتح باب الترشحات من طرف وحدة اإلدارة اإللكترونية برئاسة الحكو

الخط  من خالل تعمير استمارة على  2019جويلية  31جويلية إلى 04الفترة الممتدة من خالل  ترشحاتها

تولى فريق  تحتوي مع مجموعة من المقاييس من شأنها أن تدعم مبادئ شراكة الحكومة المفتوحة، وحيث

ية ووزارة الشؤون المحلية وممثلين عن المجتمع المدني عمل يضم ممثلين عن وحدة اإلدارة االلكترون

بلدية مترشحة.  73بلدية للشروط المطلوبة من بين  12فرز الترشحات وقد استجابت بلدية الرقاب ضمن 
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، تينجة، دار شعبان الفهري، الزريبة، زاوية نفزهوقد وقع االختيار على بلديات قرطاج، حمام الشط، 

 .قابس، مدنين وقبلي سوسة، السواسي، الرقاب،

IV.  المفتوحة:مرحلة إعداد خطة العمل الخاصة بالحكومة 

تّم االعتماد على تمشي تشاركي إلعداد خطة العمل والذي تّم تكريسه على امتداد مختلف مراحل اعداد 

 الخطة كالتالي:

( 4+4بالتناصف بين البلدية والمجتمع المدني ) وممثلةتكوين لجنة قيادة برئاسة السيد رئيس البلدية  -

 تتولى متابعة، صياغة وتنفيذ خطّة العمل المحليّة وقد تم إعداد مقرر في الغرض

 إعداد ميثاق شراكة الحكومة المفتوحة على المستوى المحلي بين اإلدارة البلدية والمجتمع المدني، -

 أكتوبر  24و 23حضور ندوة لتقديم البرنامج للبلديات ومنهجية العمل المقترحة بمدينة سوسة يومي  -

2019 ، 

حضور ورشة تكوينية حول مختلف المحاور المتصلة بمبادئ شراكة الحكومة المفتوحة بجزيرة جربة - 

 .2019ديسمبر  01نوفمبر و 30،29أيام 

من خطة العمل الوطنية  11بحضور ممثل عن الفريق المكلف بمتابعة تنفيذ التعهد تنظيم يوم إعالمي  -

لوضع اإلطار التنظيمي لالنطالق في مسار إعداد خطط العمل وكان ذلك الثالثة لشراكة الحكومة المفتوحة 

 ،2019ديسمبر  18بإدارة البلدية وبحضور اإلعالم الجهوي بتاريخ 

حسيسية حول مختلف المحاور المتصلة بمبادئ شراكة الحكومة المفتوحة حضور دورات تكوينية وأيام ت -

 04،03فيفري و 28،27،26،25)الحق في النفاذ إلى المعلومة، التشاركية، الشفافية والمسائلة( أيام 

 .2020مارس 

V. زمني إلعداد خطة العمل الخاصة بتنفيذ مبادرات لشراكة الحكومة المخطط ال

  محلي:الالمفتوحة على المستوى 

 التاريخ المراحل ع/ر

 18/12/2019  تنظيم يوم دراسي لإلعالن عن المرحلة األولى من االستشارة 01

إطالق المرحلة األولى من االستشارة الوطنية إلعداد خطة العمل على  02

   participation.tn/-http://www.eموقع االستشارات العمومية:
 16/01/2020من 

 16/02/2020إلى 

 16/01/2020من  عمل، منتديات وأيام مفتوحة اتورش ميدانية،استشارات  03

 16/02/2020إلى 

 24/02/2020 فرز المقترحات وإعداد الصيغة األوليّة من خطة العمل 04

الوطنية إلعداد خطة  التمديد في أجال المرحلة األولى من االستشارة 05

 العمل على موقع االستشارات العمومية:

participation.tn/-http://www.e  

 26/02/2020من 

 11/03/2020إلى 

إطالق المرحلة الثانية من االستشارة المحلية إلعداد خطة العمل  06

المقترحات ذات األولوية إلدراجها بالصيغة النهائية لخطة  )تحديد

 العمل( على موقع االستشارات العمومية: 

participation.tn/-http://www.e     

 21/09/2020من 

 11/10/2020إلى 

http://www.e-participation.tn/
http://www.e-participation.tn/
http://www.e-participation.tn/
http://www.e-participation.tn/
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 25/11/2020 خطة العمللإعداد الصيغة النهائية  07

إدخال  بعد للمصادقةعرض الصيغة النهائية على لجنة القيادة  08

 التعديالت الالزمة
25/12/2020 

 31/12/2020 اإلعالن على الصيغة النهائية لخطة العمل وانطالق التنفيذ 09

 

VI.  خطة العمل الخاصة بتنفيذ مبادرات لشراكة الحكومة المفتوحة على  إعدادمراحل

  المحلي:المستوى 

 عمل: وورشات+ استشارات ميدانية إطالق المرحلة األولى من االستشارة الوطنية  .1

خطط عمل من  إلعداد 16/02/2020و 16/01/2020خالل الفترة الممتدة بين  تم تنظيم استشارة عمومية

مبادرات لتكريس شراكة الحكومة المفتوحة على المستوى المحلي، وتهدف هذه االستشارة إلى  خالل بعث

استقاء مقترحات وأفكار المشاركين مما يمكن البلدية من إدراج تعهدات متماشية مع خصوصيات 

 . 2022-2020ومتطلبات المنطقة يتم تنفيذها خالل الفترة 

لجنة القيادة العمومية على الخط قامت  االستشاراتموقع وبالتوازي مع االستشارة العمومية عبر 

بجلسات عمل مشتركة مع المجتمع المدني لتقريب المشتركة المكلفة بإعداد خطة عمل الحكومة المفتوحة 

حق  تعزيزالمفاهيم المتعلقة بمبادئ شراكة الحكومة المفتوحة مع تسجيل بعض المقترحات في مجاالت 

دعم آليات الديمقراطية ، حوكمة التصرف في الموارد الطبيعية، تح البيانات العموميةف، النفاذ إلى المعلومة

، الشفافية المالية والجبائية ،الشفافية في مجال الصفقات العمومية ،التشاركية ومبادئ الحوكمة المحلية

األطر واآلليات المقترحة لتعزيز  ،تبسيط الخدمات البلدية وتحسين جودتها ،مقاومة الفساد اإلداري

 .مشاركة المواطن في تحديد المشاريع واإلصالحات ذات األولوية

 فرزهم وتقييمهم وتبويبهم حسب المحاور سيتممقترح  20وقد تم تسجيل 

 

 العمل:فرز المقترحات وإعداد الصيغة األوليّة من خطة  .2

بتونس العاصمة بحضور مختلف البلديات  2020فيفري  24مواكبة فعاليات ورشة عمل بتاريخ تمت 

الوزير  وبإشرافمن خطة العمل الوطنية الثالثة لشراكة الحكومة المفتوحة  11المعنية بتنفيذ التعهد 

 تفسير المعايير المعايير

يمكن التعرف على اإلشكال الذي يمكن حله، يتضمن إجراءات أو أعمال  الوضوح  

  للقيام بها، يصف النتائج المنتظر الحصول عليها من خالل تنفيذه،واضحة 

 يمكن تجزئة التعهد إلى مراحل زمنية محددة للتثبت من مدى التقدم في انجازه قابل للقياس 

الجهة 

 المسؤولة 

  يمكن تحديد الجهة المسؤولة على تنفيذ التعهد واألطراف المتدخلة

المحاور األساسية أو التحديات المتعلقة بالحكومة المفتوحة متصل بتنفيذ إحدى  التناسب 

  وهي الشفافية والمسائلة والمشاركة

 مدة االنجاز

 

يمكن تنفيذه في سنتين: تعهد ينفذ في سنتين كما يمكن ضبط رزنامة واضحة 

  لإلنجاز على امتداد السنتين مجزئة إلى مراحل دقيقة

التأثيرات 

 المتوقعة 

 ير هام من خالل تنفيذ التعهد توقع تحقيق تغي
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لتقديم نتائج هذه االستشارة والمعلومات  العمومية وتحديث اإلدارة والسياسات العمومية،المكلّف بالوظيفة 

إلى جانب االنطالق في عملية تقييم وفرز المقترحات من قبل المشاركين  بها. هذااإلحصائية المتعلقة 

 .في الغرض والمعايير المعتمدةحسب المنهجية 

 الوطنية:المرحلة األولى من االستشارة  التمديد في أجال .3

ونزوال عند رغبة بعض البلديات التي سجلت عدد ضئيل من المقترحات تم االتفاق على تمديد أجال 

ليصبح العدد  إضافيامقترحا  17وقد تم  2020مارس  11فيفري إلى  26االستشارة لمدة أسبوعين من 

 .مقترح 37الجملي 

 المقترحات:فرز  .4

والمسجلة خالل ورشات العمل وإجراء التعديالت الالزمة على بعد فرز المقترحات الواردة على الخط 

إعادة صياغة البعض منها، إعادة تبويبها حسب المحاور، حذف المقترحات التي ال تتناسب مع غرار 

 ..الخ األساسية.المحاور 

بالمرحلة الثانية من االستشارة المحلية  تحديد المقترحات التالية التي تعتبر ذات األولوية إلدراجها تم

 .إلعداد خطة العمل

 حق النفاذ إلى المعلومة والبيانات العمومية المفتوحةتعزيز  األول:المحور 

  :المعلومات متاحة نشر جميع الوثائق بموقع الواب بهدف دعم مبدأ الشفافية بحيث تكون كل تعهد

 .ومفهومة

  :جرد مادي لكل ممتلكات البلدية مع تحديد قيمتها الماليةتعهد. 

  :نشر عدد من البيانات المتعلقة بالعمل البلدي في شكل مفتوحتعهد. 

 تعزيز المشاركة اإللكترونية والمسائلة على المستوى البلدي الثاني:المحور 

  :مشاركة المواطنين في وضع وتحديد المشاريع البلدية وضع منصة الكترونية لتعزيز تعهد

 ومتابعة تنفيذها

 ورقمنتها تقريب الخدمات اإلدارية الثالث:المحور 

  :تطوير خدمات فضاء المواطنتعهد.  

  تعهد: تطوير منظومة للجغرفة الرقمية تعنى بالمعلومات الجغرافيةSIG.  يهدف هذا التعهد إلى

الرقمية للتواصل والحصول على عدد من المعطيات والخدمات التي تعزيز اعتماد الجغرفة 

تخص البلدية. وبالتالي فإنه سيمكن فرق العمل من الوصول بسرعة إلى أماكن التدخل وإدارة 

 مسائل البيئة.

  :شبكة تواصل داخلية بين رئيس اإلدارة والموظفين إرساءإحداث لوحة قيادة قصد تعهد. 

  :على الهاتف  تطبيقه البلدية على الخط )خدمة النظافة،اإلدارية ات عدد من الخدم وضعتعهد

أجل تخفيف العبء على المواطن يتم العمل على دراسة وتحديد عدد من  من (. …الجوال،

عبر االنترنيت بهدف تطوير آليات أكثر نجاعة  وإسدائها الخدمات البلدية التي يمكن رقمنتها

 لتمكين المواطنين من متابعة مطالبهم وتلبية حاجاتهم إلكترونيا.

  :بخدمات عن بعد وإثرائهالصبغة التفاعلية عليه  إلضفاءتطوير موقع واب البلدية تعهد. 
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 وضع خطة لالتصال والتكوين في المجاالت المتصلة بمحاور الحكومة المفتوحة المحور الرابع:

  :بالعمل البلدي المفتوحة وباتصالإعداد وتنفيذ خطة اتصالية حول الحكومة تعهد 

 :وضع وتنفيذ برنامج تكويني حول محاور الحكومة المفتوحة وآليات العمل البلدي لفائدة  تعهد

 المدني...البلديين، والمجتمع  األعوان

 العمل:المرحلة الثانية من االستشارة المحلية إلعداد خطة  .5

موقع االستشارات العمومية:  العمل علىتم إطالق المرحلة الثانية من االستشارة المحلية إلعداد خطة 

participation.tn/-http://www.e  11/10/2020إلى  2020/ 21/09من خالل الفترة الممتدة 

 لتحديد المقترحات ذات األولوية إلدراجها بالصيغة النهائية لخطة العمل

خالل المرحلة الثانية من االستشارة المحلية إلعداد خطة  نتائج االستشارة العمومية .6

 العمل:

الثانية من االستشارة المرحلة  جلسة عمل بهدف تقييم نتائج 25/11/2020بتاريخ  عقدت لجنة القيادة

 :وقد تم تسجيل النتائج التالية خطة العمللإعداد الصيغة النهائية و المحلية

o  :مشارك إناث  51و مشارك ذكور 96منها  مشارك 147عدد المشاركين في االستشارة                                           

o :ترتيب التعهدات حسب درجة األولوية 

  حق النفاذ إلى المعلومة والبيانات العمومية المفتوحة األول:المحور 

  دمج تعهد نشر جميع الوثائق بموقع الواب بهدف دعم مبدأ الشفافية مع تعهد نشر عدد من

 .البيانات المتعلقة بالعمل البلدي في شكل مفتوح وإعادة صياغتهما في شكل تعهد وحيد

  المواطنين في وضع المشاريع البلدية تعهد وضع منصة الكترونية لتعزيز مشاركة

 .ومتابعة تنفيذها

 جرد لممتلكات البلدية وتحديد قيمتها المالية. 

  تقريب الخدمات اإلدارية ورقمنتها الثاني:المحور 

  دمج تعهد تطوير خدمات فضاء المواطن وتعهد وضع عدد من الخدمات االدارية البلدية

إلضفاء الصبغة التفاعلية عليه وإثرائه بخدمات على الخط وتعهد تطوير موقع واب البلدية 

عن بعد لوجد ترابط ونقاط التقاء بينهم وإعادة صياغتهم في شكل تعهد وحيد. وبالتالي 

اآلليات وأسس إحداث لوحة قيادة قصد إرساء شبكة تواصل داخلية بين  قد حققنانكون 

 والموظفين.رئيس اإلدارة 

 بالمعلومات الجغرافية  تطوير منظومة للجغرفة الرقمية تعنىSIG  

  وضع خطة لالتصال والتكوين في المجاالت المتصلة بمحاور الحكومة المفتوحة الثالث:المحور 

  إعداد وتنفيذ خطة اتصالية حول الحكومة المفتوحة ومتصلة بالعمل البلدي مع برمجة أيام

 تكوينية حول الحكومة المفتوح ضمن أهداف التعهد

لخطط عمل الحكومة المفتوحة  بتونس العاصمةتنظيم ورشة عمل  2020ديسمبر 02هذا وقد تم بتاريخ 

 على المستوى المحلي تم التطرق خاللها الى كيفية إعداد بطاقات الوصف الخاصة بالتعهدات

 

http://www.e-participation.tn/
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 للتعهدات:البطاقات الوصفية  .7
 

 محور: حق النفاذ إلى المعلومة والبيانات العمومية المفتوحة

: تطوير موقع واب البلدية من خالل نشر الوثائق والبيانات المتعلقة بالعمل البلدي في 01تعهد عدد 
الصبغة التفاعلية عليه وإثرائه بخدمات عن بعد وإضفاءشكل مفتوح   

: المصلحة الفنية بالتنسيق مع بقية المصالحبلدية الرقاب  الهيكل/ الطرف المسؤول 

 وصف التعهد
يعد إنشاء موقع واب للبلدية خطوة أساسية في إستراتيجية تطوير اإلدارة، على اعتباره أداة اتصال 

حقيقية وأداة تسويق قوية ويعطي فرص أفضل للحصول على شراكات أو توأمة، وبالتالي تعمل البلدية 
مفتوح و إضفاء  و نشر الوثائق والبيانات المتعلقة بالعمل البلدي في شكل بإنجازاتهاعلى التعريف 

 الصبغة التفاعلية عليه وإثرائه بخدمات عن بعد

إن عدم توفر موقع واب بالبلدية يطرح عدة إشكاليات على غرار عدم 
انفتاح اإلدارة على العالم الخارجي، عدم القدرة على تسويق 

 انجازاتها، ضعف مؤشر الشفافية

 اإلشكال المطروح

لترويج لخدمات وانجازات يهدف تطوير موقع واب البلدية إلى ا
البلدية وبالتالي الترفيع في مؤشر الشفافية، إتاحة التواصل مع 

 الفيديوهاتالمواطنين بطريقة عصرية من خالل التدوينات ومقاطع 
 والوثائق المنزلة، سهولة في العثور على المعلومات

تحديد األهداف من تنفيذ 
 التعهد/ النتائج المنتظرة

البلدية يساهم في تغيير واقع اإلدارة حيث تصبح  إن تطوير موقع واب
اإلدارة ناجعة، شفافة، معلوماتية تسمح بتبادل المعلومات وقادرة على 

 تجاوز النقائص.

كيف سيساهم التعهد في حل 
اإلشكال/ كيف سيغير في 

 الواقع

المواطنين لدعم مبدأ الشفافية في اإلدارة البلدية وتقريب الخدمات من 
ن موقع واب البلدية محين يكتسي صبغة تفاعلية أن تكو يجب  

 التناسب مع المحاور األساسية

 ميزانية بلدية الرقاب
 جمعية الموارد الطبيعية والتنمية

مصدر التمويل/ العالقة مع 
 برامج وسياسات أخرى

2021إلى غاية ديسمبر  2021بداية من جانفي    مراحل ورزنامة التنفيذ 

 نقطة االتصال

 محمد الصالح المسعودي 
 عبد الستار قادري

 عزالدين عيوني

اسم المسؤول على متابعة 
 تنفيذ التعهد

 رئيس البلدية
 تقني رئيس، رئيس المصلحة الفنية

 رئيس لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة

الصفة والهيكل الراجع إليه 
 بالنظر

medsalah.messaoudi@commune-regueb.gov.tn 
abdessettar.kadri@commune-regueb.gov.tn 

ezziddineayouni@yahoo.fr 

 عنوان البريد االلكتروني

 األطراف المتدخلة أطراف حكومية متدخلة بلدية الرقاب

والتنميةجمعية الموارد الطبيعية  أطراف غير حكومية  
 متدخلة
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 محور: حق النفاذ إلى المعلومة والبيانات العمومية المفتوحة

: وضع منصة الكترونية لتعزيز مشاركة المواطنين في وضع المشاريع البلدية ومتابعة 02تعهد عدد 
 تنفيذها

: المصلحة الفنية بالتنسيق مع بقية المصالحبلدية الرقاب الطرف المسؤولالهيكل/    

 وصف التعهد
الكترونية يتم من خاللها تشريك  تطبيقهيتمثل التعهد في ربط عالقة تفاعلية مع المواطنين باعتماد 

المواطنين في وضع المشاريع البلدية ومتابعة تنفيذها، وكذلك التبليغ على التجاوزات والخروقات التي 
.تتم معاينتها. وبالتالي فهي أداة تواصل وتفاعل  

عدم جدوى اآلليات التقليدية مع غياب اآلليات الحديثة المعتمدة في 
التواصل، وبالتالي وجود صعوبة في التواصل مع المواطنين لتبادل 

 المعلومات واألفكار

 اإلشكال المطروح

 تعزيز الديمقراطية المحلية والمشاركة في صنع القرار
 ربط الصلة بين المواطن والبلدية

المواطن بالقضايا المحليةاهتمام   
 التواصل مع المواطنين واالستماع إلى مشاغلهم من مقر سكناهم

تحديد األهداف من تنفيذ 
 التعهد/ النتائج المنتظرة

تغيير نمط العمل اإلداري مما يسهم في تجنب التأخير في عمليات 
 التدخل، النجاعة في التدخالت وضمان ديمومتها. 

حل كيف سيساهم التعهد في 
اإلشكال/ كيف سيغير في 

 الواقع

 التناسب مع المحاور األساسية يساهم التعهد في دعم الشفافية وبناء الثقة بين اإلدارة والمواطن

 ميزانية بلدية الرقاب
 سفارة ألمانيا بتونس

مصدر التمويل/ العالقة مع 
 برامج وسياسات أخرى

2021بداية من جانفي  2021ديسمبر إلى غاية  ورزنامة التنفيذ مراحل   

 نقطة االتصال

 محمد الصالح المسعودي 
 عبد الستار قادري

 عزالدين عيوني

اسم المسؤول على متابعة 
 تنفيذ التعهد

 رئيس البلدية
 تقني رئيس، رئيس المصلحة الفنية

 رئيس لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة

الصفة والهيكل الراجع إليه 
 بالنظر

medsalah.messaoudi@commune-regueb.gov.tn 
abdessettar.kadri@commune-regueb.gov.tn 

ezziddineayouni@yahoo.fr 

 عنوان البريد االلكتروني

 األطراف المتدخلة أطراف حكومية متدخلة بلدية الرقاب

والتنميةجمعية موارد الطبيعية  أطراف غير حكومية  
 متدخلة
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حق النفاذ إلى المعلومة والبيانات العمومية المفتوحةمحور:   

: جرد الممتلكات البلدية وتحديد قيمتها المالية03تعهد عدد   

: المصلحة الفنية بالتنسيق مع بقية المصالحبلدية الرقاب  الهيكل/ الطرف المسؤول 

 وصف التعهد
تجهيزات، أثاث  عقارات،يتمثل التعهد في إحصاء وتحديد القيمة المالية لجميع ممتلكات البلدية من 

 وأدوات...الخ تم اكتسابها عن طريق الشراء أو الهبات ثم تسجيلها ومتابعتها.

يتمثل اإلشكال المطروح في غياب جرد واضح، عدم قدرة البلدية على 
لف تحركات كل الممتلكات المنقولة، المتابعة الدائمة والمستمرة لمخت

 ضعف عملية اإلثبات عند عملية الرقابة

 اإلشكال المطروح

تتمثل أهداف الجرد في حفظ ممتلكات البلدية وحمايتها من الضياع 
واإلتالف والمحافظة عليه أطول مدة ممكنة، تسهيل مراقبة البلدية 

ة مصدر لمحتوى األمالك المنقولة في كل وقت، التمكن من معرف
معرفة نوع ومحتوى الممتلكات  ،…شراء، الخالممتلكات هبة أو 

 البلدية

تحديد األهداف من تنفيذ 
 التعهد/ النتائج المنتظرة

يمكن الجرد من االستعمال األفضل ومحاربة التبذير للوسائل والمواد 
 االستهالكية

كيف سيساهم التعهد في حل 
اإلشكال/ كيف سيغير في 

 الواقع

لدعم مبدأ الشفافية في اإلدارة البلدية يجب أن تكون كل المعطيات 
 المتعلقة بممتلكات البلدية مدونة ومتاحة لجميع المواطنين 

 التناسب مع المحاور األساسية

 ميزانية بلدية الرقاب
 

مصدر التمويل/ العالقة مع 
 برامج وسياسات أخرى

2022جوان إلى غاية  2021بداية من جانفي   : تحيين حل ورزنامة التنفيذمرا 
 الجرد وتحديد القيمة المالية

 نقطة االتصال

 محمد الصالح المسعودي 
 عبد الستار قادري

 عزالدين عيوني

اسم المسؤول على متابعة تنفيذ 
 التعهد

 رئيس البلدية
 تقني رئيس، رئيس المصلحة الفنية

 رئيس لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة

الصفة والهيكل الراجع إليه 
 بالنظر

medsalah.messaoudi@commune-regueb.gov.tn 
abdessettar.kadri@commune-regueb.gov.tn 

ezziddineayouni@yahoo.fr 

 عنوان البريد االلكتروني

متدخلةاألطراف ال أطراف حكومية متدخلة بلدية الرقاب  

أطراف غير حكومية  
 متدخلة

 

 

 

تقريب الخدمات اإلدارية ورقمنتهامحور:   

mailto:ezziddineayouni@yahoo.fr


11 
 

 : تطوير خدمات فضاء المواطن04تعهد عدد 

: المصلحة الفنية بالتنسيق مع بقية المصالحبلدية الرقاب  الهيكل/ الطرف المسؤول 

عهدتوصف ال  
يعتبر فضاء المواطن مكتب قرب يهدف إلى تحسين العالقة بين البلدية والمواطنين وكذلك تعزيز 

الديمقراطية المحلية من خالل وضع المواطن في مركز اهتمامات البلدية ودعم تواصله مع اإلدارة 
طالبهم المواطنين من أجل متابعة م أنظمة خدمةالبلدية، وعلية بات من الضروري العمل على تطوير 

 وتلبية حاجياتهم الكترونيا

 اإلشكال المطروح 

يهدف إنشاء فضاء المواطن إلى مصالحة المواطن مع البلدية، تقديم 
خدمة سريعة وفعالة للمواطنين، تزويد المواطنين بالمعلومات الالزمة 

 بشكل كامل وسريع، خلق مناخ من الثقة بين البلدية والمواطن.

 تحديد األهداف من تنفيذ
 التعهد/ النتائج المنتظرة

 تبسيط اإلجراءات اإلدارية
 زيادة كفاءة ووضوح تنفيذ الخدمات

 تعزيز شفافية المؤسسة
 معالجة المطالب بشكل سهل ومتطور

كيف سيساهم التعهد في حل 
اإلشكال/ كيف سيغير في 

 الواقع

 التناسب مع المحاور األساسية تطوير الخدمات المسداة للمواطن من خالل اعتماد تكنولوجيات حديثة  

 ميزانية بلدية الرقاب
 جمعية الموارد الطبيعية والتنمية

مصدر التمويل/ العالقة مع 
 برامج وسياسات أخرى

2021ديسمبر إلى غاية  2021بداية من جانفي    مراحل ورزنامة التنفيذ 

 نقطة االتصال

 محمد الصالح المسعودي 
 عبد الستار قادري

عيونيعزالدين   

اسم المسؤول على متابعة تنفيذ 
 التعهد

 رئيس البلدية
 تقني رئيس، رئيس المصلحة الفنية

 رئيس لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة

الصفة والهيكل الراجع إليه 
 بالنظر

medsalah.messaoudi@commune-regueb.gov.tn 
abdessettar.kadri@commune-regueb.gov.tn 

ezziddineayouni@yahoo.fr 

 عنوان البريد االلكتروني

 األطراف المتدخلة أطراف حكومية متدخلة بلدية الرقاب

أطراف غير حكومية  جمعية الموارد الطبيعية والتنمية
 متدخلة

 

 

 

 

 

تقريب الخدمات اإلدارية ورقمنتهامحور:   

 SIG: تطوير وتحيين منظومة الجغرفة الرقمية 05تعهد عدد 
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: المصلحة الفنية بالتنسيق مع بقية المصالحبلدية الرقاب  الهيكل/ الطرف المسؤول 

 وصف التعهد
منظومة الجغرفة الرقمية هو نظام معلومات مصمم لجمع وتخزين ومعالجة وتحليل وإدارة وتقديم جميع 

أنواع البيانات المكانية والجغرافية، وبالتالي سيتم العمل على جمع وتخزين كل المعطيات المتعلقة 
التشجير، البناءات  الطرقات وما تحتويه من شبكات مختلفة، الماء الصالح للشراب، المساحات الخضراء،  

عدم قدرة البلدية على مجاراة التوسع العمراني والسيطرة على مختلف 
المرافق األساسية لعدم وجود قاعدة بيانات تساهم في تسهيل التصرف 

 في المرافق األساسية

 اإلشكال المطروح

لى غرار مختلف الشبكات عالمساعدة في التصرف المرافق الموجودة 
توعالمات الطرقا  

 المساعدة في تطوير آليات التخطيط المستقبلية
 المساعدة على تحيين أزمة األداءات على العقارات المبنية 

تحديد األهداف من تنفيذ 
 التعهد/ النتائج المنتظرة

 تنمية مداخيل البلدية
اتخاذ القرارات المناسبة بناء على تشخيص ومعالجة المعطيات بشكل 

 صحيح ودقيق

التعهد في حل كيف سيساهم 
اإلشكال/ كيف سيغير في 

 الواقع

 التناسب مع المحاور األساسية تطوير الخدمات البلدية باعتماد منظومة الجغرفة الرقمية

 ميزانية بلدية الرقاب
 

مصدر التمويل/ العالقة مع 
 برامج وسياسات أخرى

مع التحيين  2021إلى غاية ديسمبر
 الدائم

2021بداية من جانفي  ورزنامة التنفيذمراحل    

 نقطة االتصال

 محمد الصالح المسعودي 
 عبد الستار قادري

 عزالدين عيوني

اسم المسؤول على متابعة تنفيذ 
 التعهد

 رئيس البلدية
 تقني رئيس، رئيس المصلحة الفنية

 رئيس لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة

الصفة والهيكل الراجع إليه 
 بالنظر

medsalah.messaoudi@commune-regueb.gov.tn 
abdessettar.kadri@commune-regueb.gov.tn 

ezziddineayouni@yahoo.fr 

 عنوان البريد االلكتروني

 األطراف المتدخلة أطراف حكومية متدخلة بلدية الرقاب

أطراف غير حكومية  
 متدخلة

 

 

 

 

وضع خطة لالتصال والتكوين في المجاالت المتصلة بمحاور الحكومة المفتوحةمحور:   

 : إعداد وتنفيذ خطة اتصالية وأيام تكوينية لدعم مبادئ الحكومة المفتوحة06تعهد عدد 
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: المصلحة الفنية بالتنسيق مع بقية المصالحبلدية الرقاب  الهيكل/ الطرف المسؤول 

 وصف التعهد
التعهد في برمجة أيام تكوينية للتعريف بمبادئ شراكة الحكومة المفتوحة ووضع خطة اتصاليةيتمثل   

. 2022-2020لمزيد التعريف بالمبادرات واإلصالحات التي سيتم تنفيذها خالل الفترة   

عدم إطالع بعض مكونات المجتمع المدني على التوجهات العامة 
ر التشاركية، النزاهة للدولة في إطار دعم الالمركزية على غرا

والمسائلة، علوية القانون، فتح البيانات العمومية وحق النفاذ إلى 
 المعلومة

 اإلشكال المطروح

انخراط المجتمع المدني في مسار شراكة الحكومة المفتوحة -  
تفعيل دور الشباب في صياغة وتنفيذ السياسات العمومية -  
التعريف بمبادئ الحكومة المفتوحة -  

د األهداف من تنفيذ تحدي
 التعهد/ النتائج المنتظرة

انفتاح اإلدارة البلدية على مؤسسات المجتمع المدني في صياغة برامج 
 اإلصالح وتحسين طرق العمل بها

كيف سيساهم التعهد في حل 
اإلشكال/ كيف سيغير في 

 الواقع

النفاذ إلى يتناسب المحور مع الشفافية والنزاهة، فتح البيانات العمومية، 
 المعلومة

 التناسب مع المحاور األساسية

مصدر التمويل/ العالقة مع  ميزانية بلدية الرقاب
 برامج وسياسات أخرى

2021ديسمبر إلى غاية  2021جانفي بداية من    مراحل ورزنامة التنفيذ 

 نقطة االتصال

 محمد الصالح المسعودي 
 عبد الستار قادري

 عزالدين عيوني

المسؤول على متابعة تنفيذ اسم 
 التعهد

 رئيس البلدية
 تقني رئيس، رئيس المصلحة الفنية

 رئيس لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة

الصفة والهيكل الراجع إليه 
 بالنظر

medsalah.messaoudi@commune-regueb.gov.tn 
abdessettar.kadri@commune-regueb.gov.tn 

ezziddineayouni@yahoo.fr 

 عنوان البريد االلكتروني

 األطراف المتدخلة أطراف حكومية متدخلة بلدية الرقاب

أطراف غير حكومية  
 متدخلة
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