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I مقدمة ـ : 

يهدف وضع خطة عمل للحكومة المفتوحة على مستوى بلدية زاوية سوسة إلى إرساء  مقاربة جديدة إلدارة الشأن العام على 

ى البلدية يجمع كل المتدخلين في الشأن المحلي من مواطنين وجمعيات ومختصين وإعالم.  وتعكس مجهودا محليا مستو

الجدي من قبل األطراف المنضوية ضمنها  االلتزاملتحسين األداء البلدي . وتهدف هذه المبادرة بصفة أساسية إلى ضمان 

 استعمالة والمساءلة ومكافحة الفساد وتشريك المواطنين من خالل لتعزيز جملة من المبادئ والمتمثلة في تعزيز الشفافي

وتطوير الخدمات البلدية بإعتماد التقنيات الحديثة وبالتالي تحسين مستوى حياة المواطنين  واالتصالتكنولوجيا المعلومات 

 وعالقتهم باإلدارة .

 وتتمثل أهم أهدافها في :

 ة اإلدارة وتحسين جودة المرفق العموميـ دعم شفافية المعامالت اإلدارية ومصداقي

 ـ تعزيز الثقة بين البلدية والمواطن وتكريس الشفافية

 ي ، القانوني والتكنولوجياتـ تحقيق إنجازات ملموسة على المستوى المؤسس

 والعمل التعاوني بين اإلدارة والمجتمع المدني اء ديناميكية لإلنشاء المشتركـ إرس

 كة دولية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة وأفضل الممارسات في مجال الحكومة المفتوحة اشرـ إمكانية اإلنخراط في 

 اإلستثمار والتعاون الدولي. يمقراطية التشاركية من مزاياه جلبمنوال حوكمة ينبني على مبادئ الشفافية والد اعتمادـ 

II  ستوى المحليإنضمام بلدية زاوية سوسة لشراكة الحكومة المفتوحة على المـ : 

. وستتولى  2019إنضمت بلدية زاوية سوسة إلى مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة على المستوى المحلية في شهر سبتمبر 

تحتوي على أربع تعهدات ذات أهمية قصوى تعمل على تعزيز   2020ـ  2022إعداد وتنفيذ خطة عمل على مدار سنتين 

، وستكون  خصوصيات ومتطلبات المنطقة ومؤثرة بشكل إيجابي على حياة المواطنالنزاهة وتعصير اإلدارة ، تتماشى مع 

تعلقت باإلعداد ، بالتنفيذ أو بالمتابعة  سواءية جنبا إلى جنب مع المجتمع المدني في جميع المراحل دإطارا مكرسا لعمل البل

 والتقييم .

 .ل من أهمها تهيئة فضاء المواطن من مكاسب لعكما سيتم العمل خالل خطة العمل المحلية على دعم ما تم تحقيقه 

III مسار إنضمام بلدية زاوية سوسة ضمن قائمة البلديات النموذجية المعنية بإرساء الخطة  ـ

 : الوطنية الثالثة لشراكة الحكومة المفتوحة

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

بلدية معنية بهذا التعهد تم إختيارها وفقا  12لشراكة الحكومة المفتوحة ، حيث تعتبر بلدية زاوية سوسة من بين 

 للمسار التالي:

،  2019بلدية زاوية سوسة إلى مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة على المستوى المحلي في شهر سبتمبر  انضمت

ات من طرف وحدة اإلدارة اإللكترونية برئاسة الحكومة التونسية لجميع البلديات لتقديم حيث تم فتح باب الترشح

من خالل تعمير إستمارة على الخط تحتوي مع  2019جويلية  31جويلية إلى  4ترشحاتها خالل الفترة الممتدة من 

ى فريق عمل يضمن ممثلين مجموعة من المقاييس من شأنها أن تدعم مبادئ شراكة الحكومة المفتوحة ، وحيث تول

رونية ووزارة الشؤون المحلية وممثلين عن المجتمع المدني فرز الترشحات وقد إستجابت عن وحدة اإلدارة اإللكت

 بلدية مترشحة . 73بلدية للشروط المطلوبة من بين  12بلدية زاوية سوسة ضمن 

، دار شعبان الفهري ، الزريبة ، زاوية سوسة ، وقع اإلختيار على بلديات قرطاج ، حمام الشط ، نفزة ، تينجة  كما

 السواسي ، الرقاب ، قابس ، مدنيــــــــــــن وقبلـــــي.
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IV  رحلة إعداد خطة العمل الخاصة بالحكومة المفتوحةمـ : 

 

 التالي:تم اإلعتماد على تمشي تشاركي إلعداد خطة العمل والذي تم تكريسه على إمتداد مختلف مراحل إعداد الخطة ك

تتولى متابعة ، صياغة وتنفيذ  5+  5ـ تكوين لجنة قيادة برئاسة السيد رئيس البلدية وممثلة بالتناصف والمجتمع المدني 

 خطة العمل المحلية وقد تم إعداد مقرر في الغرض.

 بين اإلدارة البلدية والمجتمع المدني ومة المفتوحة على المستوى المحليـ إعداد ميثاق شراكة الحك

 . 2019أكتوبر  24و 23ـ حضور ندوة لتقديم البرنامج للبلديات ومنهجية العمل المقترحة بمدينة سوسة يومي 

نوفمبر  24و  22ـ حضور ورشة تكوينية حول مختلف المحاور المتصلة بمبادئ شراكة الحكومة المفتوحة بسوسة أيام 

2019 . 

من خطة العمل الوطنية الثالثة لشراكة   11بمتابعة تنفيذ التعهد ـ تنظيم يومي إعالمي بحضور ممثل عن الفريق المكلف 

الحكومة المفتوحة لوضع اإلطار التنظيمي لإلنطالق في مسار إعداد خطط العمل وكان ذلك بإدارة البلدية وبحضور اإلعالم 

 . 2020ديسمبر  16الجهوي بتاريخ 

الحق )توحة ـــــومة المفـــــلمتصلة بمبادئ شراكة الحكـ حضور دورات تكوينية وأيام تحسيسية حول مختلف المحاور ا

ويوم   2020نوفمبر  2و  2020أكتوبر  12فيفري  24أيام  (في النفاذ إلى المعلومة ، التشاركية ، الشفافية والمساءلة  

 بمقر البلدية وبحضور البلديات المجاورة. 2019ديسمبر  19

 

V  اصة بتنفيذ مبادرات لشراكة الحكومة المفتوحة على المخطط الزمني إلعداد خطة العمل الخـ 

 : المستوى المحلي      
 

 التاريخ المراحل ع/ر

 18/12/2019 تنظيم يوم دراسي لإلعالن عن المرحلة األولى من اإلستشارة  1

إطالق المرحلة األولى من اإلستشارة الوطنية إلعداد خطة العمل على موقع اإلستشارات  2

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

 16/2/2020إلى  16/1/2020من 

 16/2/2020إلى  16/1/2020من  إستشارات ميدانية ، ورشات عمل ، منتديات وأيام مفتوحة 3

 24/2/2020 فرز المقترحات وإعداد الصيغة األولية من خطة العمل 4

عداد خطة العمل على موقع التمديد في آجال المرحلة األولى من اإلستشارة الوطنية إل 5

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

 3/2020/ 11إلى  26/2/2020من 

تحديد المقترحات ذات  )إطالق المرحلة الثانية من اإلستشارة المحلية إلعداد خطة العمل   6

 شارات العمومية على موقع اإلست  (األولوية إلدراجها بالصيغة النهائية لخطة العمل

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

 11/10/2020إلى  21/9/2020من 

 25/11/2020 إعداد الصيغة النهائية لخطل العمل 7

من خطة العمل النهائية لشراكة الحكومة  11خطة العمل النهائية المتعلقة بإعداد التعهد  8

 المفتوحة .

/12/2020 21 

 31/12/2020 ائية لخطة العمل وإنطالق التنفيذاإلعالن  على الصيغة النه 9
 

VI مراحل إعداد خطة العمل الخاصة بتنفيذ مبادرات لشراكة الحكومة المفتوحة على المستوى  ـ

 : المحلي

 : إطالق المرحلة األولى من اإلستشارة الوطنية + إستشارات ميدانية وورشات عمل.1 

إعداد خطط عمل من خالل بعث مبادرات حول  16/2/2020و   16/1/2020تدة بين تم تنظيم إستشارة عمومية خالل الفترة المم

مقترحات وأفكار المشاركين مما  استقاءإلى  االستشارةلتكريس شراكة الحكومة المفتوحة على المستوى المحلي ، وتهدف  هذه 

 . 2022ـ  2020ا خالل الفترة يمكن البلدية من إدراج تعهدات متماشية مع خصوصيات ومتطلبات المنطقة يتم تنفيذه
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وبالتوازي مع اإلستشارة العمومية عبر موقع اإلستشارات العمومية على الخط قامت لجنة القيادة المشتركة المكلفة بإعداد خطة 

مع المفاهيم المتعلقة بمبادئ شراكة الحكومة المفتوحة  بعمل الحكومة المفتوحة بجلسات عمل مشتركة مع المجتمع المدني لتقري

رف في الموارد ـــتسجيل بعض المقترحات في مجاالت تعزيز حق النفاذ إلى المعلومة ، فتح البيانات العمومية ، حوكمة التص

الطبيعية ، دعم آليات الديمقراطية التشاركية ومبادئ الحوكمة المحلية ، الشفافية في مجال الصفقات العمومية ، الشفافية المالية 

 لمواطن في تحديد المشاريع واإلصالحات ذات األولوية .بائية ، مشاركة اجوال

 وقد تم تسجيل مقترحين سيتم فرزهما وتقييمهما وتبويبهما حسب المحاور.

  فرز المقترحات وإعداد الصيغة األولية لخطة العمل.2

 

منها كما تم  وبعد فرز المقترحات الواردة على الخط والمسجلة خالل ورشات العمل حيث تم إلغاء وتعديل البعض 

 تحديد المقترحات التالية التي تعتبر ذات أولوية إلدراجها بالمرحلة الثانية من اإلستشارة المحلية إلعداد خطة العمل.

 : المحور األول
 

 . عموميةتكريس حق النفاذ إلى المعلومة و فتح البيانات ال -1

 نشر الوثائق اإلدارية بكل الوسائل المتاحةأ    ـ  

 و تسلم المطالب و تقديم الشكاوي على الخط. االستخالصنة المعامالت اإلدارية و عمليات رقمب  ـ  

 جتمع المدني و اإلدارات العموميةفقط بالتنسيق مع كافة الهياكل و منظمات الم ىقارة تعن اتصالإحداث  نقطة   ت  ـ

 .باألمر ننييللمعتوجيهها  أوكل مطالب النفاذ للمعلومة ل  لالستجابةالخاصة و       
 

 : المحور الثاني
 

 بائية جـ  تكريس الشفافية المالية و ال2

 نشر الميزانية البلدية و المداخيل و اإلستخالصات على موقع الواب و شبكة التواصل اإلجتماعي للبلدية  -   أ

 نشر القرارات و المداوالت الخاصة بالمعاليم البلدية  - ب

 عبر اإلرساليات القصيرة م الجبائية تجاه المتساكنينإعالم المتساكنين بواجباته -ت 

 .تكريس المقاربة التشاركية في إعداد الميزانية  -ث 
 

 : المحور الثالث
 

 ـ تكريس الشفافية في الصفقات العمومية 3

 ة.نشر المخطط التقديري للصفقات العمومية بالمرصد الوطني للصفقات العمومية و على الموقع الرسمي للبلديأ ـ 

 نشر جدول القيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات العمومية ب ـ 

 نشر الدعوة الى المنافسة على موقع الواب الخاصة بالصفات العمومية .ت ـ 
 

 : المحور الرابع

 ـ  حوكمة التصرف في الموارد الطبيعية بالمنطقة البلدية 4

 ل الوثائق التي تتعلق بالتصرف في الموارد الطبيعية بالمنطقة البلدية.كنشر أ  ـ 

 ل حول حقيقة الثروات الطبيعية بالمنطقة البلدية.صإعداد جدول مف ـ ب
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 : المحور الخامس
 

 ـ  تبسيط الخدمات البلدية تحسين جودتها5

 على الخط26اإلدارية و عبر وضعها الخدمات تقريب أ ـ 

 الى الخدمات اإلدارية بالبلديةتيسير الوصول ـ  ب

 تبسيط اإلجراءات و الخدمات اإلدارية ـ  ت

 .ـ نشر القرارات اإلدارية مباشرة بعد إتخاذها لتصل بالسرعة المطلوبة إلى كافة المواطنين ث

 :  المرحلة الثانية من اإلستشارة المحلية إلعداد خطة العمل.5

ة  : ـــالعمومي االستشاراتمحلية إلعداد خطة العمل على موقع ال االستشارةتم إطالق المرحلة الثانية من 

http://www.e-participation.tn/    لتحديد المقترحات ذات  11/10/2020إلى  21/9/2020خالل الفترة الممتدة من

 األولوية إلدراجها بالصيغة النهائية لخطة العمل.
 

 : من اإلستشارة المحلية إلعداد خطة العمل لمرحلة الثانيةئج اإلستشارة العمومية خالل انتا. 6
 

وإعداد شارة المحلية ــــــمن اإلست ةجلسة عمل بهدف تقييم نتائج المرحلة الثاني 25/11/2020عقدت لجنة القيادة بتاريخ 

 .الصيغة النهائية لخطة العمل
 

 *ترتيب التعهدات حسب درجة األولوية :

 : المحور األول

 : العموميةلمعلومة وفتح البيانات تكريس حق النفاذ إلى ا*

 تبسيط الخدمات اإلدارية ورقمنتها

 فتح البيانات

 نشر الوثائق اإلدارية

 : المحور الثاني

 : التكوين واإلتصال*

 في إطار اإلحترام المتبادل  بينهما تعاون عالقة تركيز: نظرة المواطن لإلدارة واإلدارة والمجتمع 

 :المحور الثالث 

 : قميةالجغرفة الر*

 مسالك توزيع المياه

 مسالك توزيع مسالك الصرف الصحي

 مسالك توزيع حاويات النظافة

 مسالك توزيع نقاط التنوير العمومية

 : المحور الرابع

 فضاء المواطن*

 إحداث بوابة للبلدية 
 

على  تنظيم ورشة عمل بتونس العاصمة لخطط عمل الحكومة المفتوحة 2020ديسمبر  2هذا وقد تم بتاريخ  

 تم التطرق خاللها إلى كيفية إعداد بطاقات الوصف الخاصة بالتعهدات : المستوى المحلي

 

 : البطاقـــــــات الوصفــــــــــــية للتعهــــــــــــــــدات. 7
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 حق النفاذ إلى المعلومة والبيانات العمومية المفتوحةتكريس : 01محور 

 .لتعزيز مشاركة المواطنين في وضع المشاريع البلدية وضع منصة إلكترونية :   01تعهد عدد  

 وقسم النفاذ ألى المعلومة بلدية زاوية سوسة: قسم اإلعالمية الهيكل / الطرف المسؤول

 بالتنسيق مع بقية المصالح

 وصف التعهد

ريك المواطنين في  وضع يتمثل التعهد في ربط عالقة تفاعلية مع المواطنين بإعتماد تطبيقة إلكترونية يتم من خاللها تش

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

 وذلك في إطار تطوير منصة إلكترونية وتفاعل

عدم جدوى اآلليات التقليدية مع غياب اآلليات الحديثة المعتمدة  اإلشكال المطروح

في التواصل ، وبالتالي وجود صعوبة مع المواطنين لتبادل 

 المعلومات واألفكار

 تعزيز الديمقراطية المحلية والمشاركة في صنع القرار  تحديد األهداف من تنفيذ التعهد / النتائج المنتظرة

 ربط الصلة بين المواطن والبلدية

 إهتمام المواطن بالقضايا المحلية 

ن واإلستماع إلى مشاغلهم من مقر التواصل مع المواطني

 سكناهم 

كيف سيساهم التعهد في حل اإلشكال / كيف سيغير في 

 الواقع

تغيير نمط العمل  اإلداري مما يسهم في تجنب التأخير في 

 عمليات التدخل ، النجاعة في التدخالت وضمان ديمومتها.

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

 والمواطن

 ميزانية بلدية زاوية سوسة مصدر التمويل / العالقة مع برامج وسياسات أخرى

 2022إلى غاية ديسمبر  2021بداية من جانفي  مراحل ورزنامة التنفيذ

 أحمد الحاج مبارك إسم المسؤول على متابعة تنفيذ التعهد

 فهمي عزوز

 نجاح بن فرج

 كاتب عام بلدية يكل الراجع إليه بالنظرالصفة واله

 محلل

 ahmedhjmbarek2011@gmail.com عنوان البريد اإللكتروني

fah_1982@hotmail.fr 

 بلدية زاوية سوسة أطراف حكومية متدخلة األطراف المتدخلة

 

 

 ين في المجاالت المتصلة بمحاور الحكومة المفتوحةوضع خطة لإلتصال والتكو: 02محور 

 وأيام تكوينية لدعم مبادئ الحكومة المفتوحة اتصالية: إعداد وتنفيذ خطة 02تعهد عدد 

 بلدية زاوية سوسة : الهيكل/ الطرف المسؤول

 بالتنسيق مع بقية المصالح الكتابة العامة وقسم اإلعالمية

 

 وصف التعهد

للتعريف بالمبادرات  مجة أيام تكوينية للتعريف بمبادئ شراكة الحكومة المفتوحة ووضع خطة إتصاليةيتمثل التعهد في بر

 . 2022ـ  2020 واإلصالحات التي سيتم  تنفيذها خالل الفترة

عدم إطالع بعض مكونات المجتمع المدني على التوجهات العامة  اإلشكال المطروح 

رار التشاركية ، النزاهة للدولة في إطار دعم الالمركزية على غ
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والمساءلة ، علوية القانون ، فتح البيانات العمومية وحق النفاذ 

 إلى المعلومة

 ـ إنخراط المجتمع المدني في مسار شراكة الحكومة المفتوحة تحديد األهداف من تنفيذ التعهد /النتائج المنتظرة

 ـ تفعيل دور الشباب في صياغة وتنفيذ السياسات العمومية

 التعريف بمبادئ الحكومة المفتوحة ـ

إنفتاح اإلدارة البلدية على مؤسسات المجتمع المدنية في صياغة  كيف سيساهم  التعهد في حل اإلشكال / كيف سيغير في الواقع

 برامج اإلصالح وتحسين طرق العمل بها

يانات العمومية ، يتناسب المحور مع الشفافية والنزاهة ، فتح الب التناسب مع المحاور األساسية

 النفاذ إلى المعلومة

 ميزانية بلدية زاوية سوسة مصدر التمويل / العالقة مع برامج وسياسات أخرى

 2022إلى غاية ديسمبر  2021بداية من جانفي  مراحل ورزنامة التنفيذ

 نقطة اإلتصال

 أحمد الحاج مبارك إسم المسؤول على متابعة تنفيذ التعهد

 فهمي عزوز

 كاتب عام بلدية والهيكل الراجع إليه بالنظر الصفة

 محلل

 ahmedhjmbarek2011@gmail.com عنوان البريد اإللكتروني

fah_1982@hotmail.fr 

 بلدية زاوية سوسة أطراف متدخلة األطراف المتدخلة

 

 

 يةــــــة الرقمــــــــالجغرف:  03 محور

 العمومية مسالك توزيع الشبكات : 03تعهد عدد 

  بلدية زاوية سوسة : الهيكل/ الطرف المسؤول

بالتنسيق مع بقية  وقسم اإلعالمية والمصلحة الفنية الكتابة العامة

 المصالح

 

 وصف التعهد

) قنوات الصرف  والتحت أرضية والهوائية األرضيـــــــة يتمثل التعهـــــــد في جرد وإحصائيات الممتلــــــكات البـــلدية وشبكاتــــــها

  .قنوات الماء الصالح للشراب...( -أسالك واعمدة النوير العمومي -الصحي

 ـ عدم اإللمام بالممتلكات البلدية وشبكاتها. اإلشكال المطروح 

 اء ومعرفة كيفية التحكم في الشبكاتـ يهدف هذا التعهد إلى إحص تحديد األهداف من تنفيذ التعهد /النتائج المنتظرة

  . العمومية المتواجدة بالمنطقة البلدية وكيفية التصرف فيها

 

 العطب والتدخل السريع في اإلبان تشخيصـ  كيف سيساهم  التعهد في حل اإلشكال / كيف سيغير في الواقع

 

 ـ تطوير الخدمات المسداة للمواطن التناسب مع المحاور األساسية

 

 ميزانية بلدية زاوية سوسة  التمويل / العالقة مع برامج وسياسات أخرى مصدر

 

 2022إلى ديسمبر  2021بداية من جانفي  مراحل ورزنامة التنفيذ

 نقطة اإلتصال

 أحمد الحاج مبارك إسم المسؤول على متابعة تنفيذ التعهد

 فهمي عزوز

 كاتب عام بلدية الصفة والهيكل الراجع إليه بالنظر
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 للمح

 ahmedhjmbarek2011@gmail.com عنوان البريد اإللكتروني

fah_1982@hotmail.fr 

 بلدية زاوية سوسة أطراف متدخلة األطراف المتدخلة

 

 

 فضاء المواطن: 04محور

 للبلديةمتحرك  موقع واب: إحداث 04تعهد عدد 

 بلدية زاوية سوسة : المسؤول الهيكل/ الطرف

 بالتنسيق مع بقية المصالح الكتابة العامة وقسم اإلعالمية

 

 وصف التعهد

يعتبر فضاء المواطن مكتب قرب يهدف إلى تحسين العالقة بين البلدية والمواطنين وكذلك تعزيز الديمقراطية المحلية من خالل وضع 

 له مع اإلدارة البلدية البلدية ودعم تواص اهتماماتالمواطن في مركز 

 المواطنينكافة شرائح التواصل مع االتصال و  ـ صعوبة  اإلشكال المطروح 

 تشاركيهيهدف إنشاء فضاء المواطن إلى وضع إستراتيجية  تحديد األهداف من تنفيذ التعهد /النتائج المنتظرة

لمصالحة المواطن مع البلدية ـ تقديم خدمة سريعة وفعالة 

 .خلق مناخ من الثقة والتواصل بين البلدية والمواطن  للمواطنين ـ

 تبسيط اإلجراءات اإلدارية ـ الشفافية في تنفيذ الخدمات  كيف سيساهم  التعهد في حل اإلشكال / كيف سيغير في الواقع

تطوير الخدمات المسداة للمواطن من خالل إعتمادات التكنولوجيات  التناسب مع المحاور األساسية

 ة للتواصلالحديث

 ميزانية بلدية زاوية سوسة مصدر التمويل / العالقة مع برامج وسياسات أخرى

 2022إلى غاية ديسمبر  2021بداية من جانفي  مراحل ورزنامة التنفيذ

 نقطة اإلتصال

 أحمد الحاج مبارك إسم المسؤول على متابعة تنفيذ التعهد

   فهمي عزوز

 كاتب عام بلدية ظرالصفة والهيكل الراجع إليه بالن

 محلل

 ahmedhjmbarek2011@gmail.com عنوان البريد اإللكتروني

fah_1982@hotmail.fr 

 بلدية زاوية سوسة أطراف متدخلة األطراف المتدخلة

 
 حق النفاذ إلى المعلومة والبيانات المفتوحة للعموم: 05محور

 جرد لألمالك البلدية : 05عهد عدد ت

 بلدية زاوية سوسة : الهيكل/ الطرف المسؤول

 بالتنسيق مع بقية المصالح الكتابة العامة وقسم اإلعالمية

 وصف التعهد

   إلخفي إحصاء وتعداد الممتلكات البلدية من عقارا ومنقوالت وتجهيزات .... يتمثل التعهد

كال المطروح في غياب جرد واضح للممتلكات نظرا يتمثل اإلشـ  اإلشكال المطروح 

 لعدم توفر سندات ملكية وضعف اإلمكانيات البشرية

تتمثل األهداف في المحافظة على األمالك البلدية وتسهيل عملية  تحديد األهداف من تنفيذ التعهد /النتائج المنتظرة

 المراقبة المستمرة.

 تعمال األفضل للممتلكات والمنقوالتيمكن الجرد من اإلس سيغير في الواقع كيف سيساهم  التعهد في حل اإلشكال / كيف
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تطوير الخدمات المسداة للمواطن من خالل إعتمادات التكنولوجيات  التناسب مع المحاور األساسية

الشفافية في المعطيات المتاحة  مبدأ واعتماد الحديثة للتواصل

 لجميع المواطنين.

 ميزانية بلدية زاوية سوسة مع برامج وسياسات أخرى مصدر التمويل / العالقة

 2022إلى غاية ديسمبر  2021بداية من جانفي  مراحل ورزنامة التنفيذ

 نقطة اإلتصال

 أحمد الحاج مبارك إسم المسؤول على متابعة تنفيذ التعهد

 فهمي عزوز

 كاتب عام بلدية الصفة والهيكل الراجع إليه بالنظر

 محلل

 ahmedhjmbarek2011@gmail.com د اإللكترونيعنوان البري

fah_1982@hotmail.fr 

 بلدية زاوية سوسة أطراف متدخلة األطراف المتدخلة
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