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 مقدمةال

مبا منتدياتمثل  المفتوحة  الحكومة  مجال   درة شراكة  في  العمل  في  الراغبة  الدول  يضم  االطراف  متعدد 

عالميا وتعكس مجهوداً  المفتوحة  وتهدف   الحكومة  الحكومات.  أداء  المبادرة  لتحسين  إلى هذه  أساسية  بصفة 

تعزيز ضمنها بجملة من المبادئ المتمحورة أساسا حول    ضمان االلتزام الجدي من قبل الحكومات المنضوية

المعلومات واالتصالالشفافية والمساءل تكنولوجيا  المواطنين من خالل استعمال  الفساد وتشريك   ة ومكافحة 

 وبالتالي تحسين مستوى حياة المواطنين وعالقتهم بالحكومة. 

عدد وتنفيذ    وتولت اعداد .  2014جانفي    14وقد انضمت تونس إلى مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة في  

سنوات المنقضية، وقد كانت كل خطة إطارا مكرسا لعمل الحكومة جنبا إلى    الستةعمل على مدار  خطة    03

 المتابعة والتقييم. و بأجنب مع المجتمع المدني في جميع المراحل سواء تعلقت باإلعداد، بالتنفيذ 

وتنفيذا للتعهد الحادي   ثةالثالا مع خطة العمل  زامنتفس السياق، ولمزيد دعم هذا المسار التشاركي  وفي ن 

خاصة شر  ع عمل  خطط  بوضع  والمتعلق  المفتوحة  الحكومة  لشراكة  الثالثة  الوطنية  العمل  بخطة  الوارد 

بالحكومة المفتوحة على المستوى المحلي، وبعد فتح باب المشاركة في االستشارة العمومية األولى على الخط  

 بلدية الزريبة لشراكة الحكومة المفتوحة تم إعداد هاته الخطة المحلية للفائدة البلديات المنخرطة في هذا البرنامج  

على مزيد بعث الشراكة بين  محلية لبلدية الزريبة لشراكة الحكومة المفتوحة  خطة ال خالل الوسيتّم العمل  

التعهدات  وإنجاح جميع  لتنفيذ  المدني  والمجتمع  البلدي   البلدية  العمل  في  المواطنين  تشريك  المقترحة ومزيد 

 التي ستؤثر بشكل إيجابي على حياة المواطن.  واتخاذ القرارات مع المشاركة الفاعلة في جل المجاالت  

الدورات التكوينية التي نظمتها إدارة الوحدة االلكترونية والجلسات المنظمة بقصر    وقد مّكن العمل خالل 

المجتمع المدني الناشط في مجال الحكومة المفتوحة وباالعتماد على ما جاء  القيادة مع    البلدية من طرف لجنة

وتكريس    إلنجاحالمتابعة المستمرة  خالل  من المكونين والخبراء في الميدان ولهم منا جزيل الشكر   تعليمات من  

المحلي   المستوى  على  المفتوحة  الحكومة  شراكة  خالل  ا  التعهدات  مختلف    اختزالمن  مبادئ  لمقترحة 

وملّمة بمختلف محاور  الموضوعة على الخط من ثالثمائة مقترح إلى إحدى عشر فقط  االستشارات العمومية  

 :أهمهامن  ولعلومبادئ الحكومة المفتوحة 

 

 ، تدعيم الشفافية وحق النفاذ للمعلومة وفتح البيانات العمومية ✓

 زاهة والمقاربة التشاركية، تكريس الن ✓

 ، الحوكمة المحليّة زيزتع ✓

 . في الشأن العام تشريك الشباب  ✓

 ، حوكمة التصرف في الموارد الطبيعية ✓

 . الخدمات االلكترونيةوتطوير   مزيد تقريب  ✓



 
4 

تأكيدا والتزاما صريحا من    لشراكة الحكومة المفتوحة على مستوى بلدية الزريبةويمثّل إعداد خطة العمل  

بمبادئ مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة وسعيها المتواصل لمزيد تكريسها في إطار آليات العمل البلدية جانب 

 .البلدي

I. المفتوحة  للحكومة تكريسا بها القيام تم   التي اإلصالحات  

 

والمبادرات   اإلصالحات شراكة الحكومة المفتوحة من القيام بعديد  انخراط بلدية الزريبة في برنامج  مّكن  

مقاومة الفساد وتكريس المقاربة التشاركية وتحسين جودة ،  ت العمومية والنفاذ إلى المعلومةفتح البيانامجال  

تأثير إيجابي على المستو الخدمات العمومية   بالدورات ي وذلك من خالل  ى المحلوالتي كان لها   باالستئناس 

 . التي قام بها أعوان البلدية عموما وأعضاء لجنة القيادة بالخصوص ت التكوينية والورشا

الحوكمة المحلية  إرساء    بعد وخاصة    األخيرةعلى امتداد السنوات    البلدية وقد تعددت االنجازات التي حققتها  

 ونذكر منها:  الحكومة المفتوحة برنامج شراكةفي إطار والالمركزية 

 

 وفتح البيانات العمومية  البلديدعم شفافية العمل  .1

ببذل   بلدية الزريبة  للمعلومة، قامت وتكريس حق النفاذ    البلديفي إطار العمل على تعزيز شفافية العمل  

القانونيةجهود كبرى   واالستجابة    العموميةلنشر جميع المعلومات والبيانات    لتطبيق ما جاءت به النصوص 

 ذكر: نومن أهم هذه االنجازات  ،لمتطلبات المواطنين

إحداث موقع واب خاص بالبلدية يحتوي على أغلب المعلومات والبيانات والوثائق التي تهتم بالشأن  −

 البلدي وبيانات أخرى ذات صلة بالمواطنين. 

  .2019" خالل سنة OPEN DATAاالنخراط في منظومة فتح البيانات العمومية "  −

 "  INFORMINIاالنخراط في منظومة " −

 2018خالل سنة    مالية الحصول على المرتبة الثانية وطنيا في مجال الشفافية والحصول على جائزة   −

 ( دينار  ألف  قدره خمسون  مالي  مبلغ  والرابعة وطنيا  50.000متمثلة في  األولى جهويا  والمرتبة  د( 

 . 2019خالل سنة 

 تكوين أعوان البلدية في مجال فتح البيانات العمومية.  −

المفتوحة   البيانات  تمثل  آخر،  جانب  اإلد أركيزة  بالبلدية  ومن  المنظومة  شفافية  لدعم  وخلق  اريساسية  ة 

 على المواطن والشأن العام.  يتعود باإليجاب خدمات ذات قيمة مضافة

العمل على    ستعمل لجنة القيادة ببلدية الزريبة لشراكة الحكومة المفتوحة    المحليةفي إطار تنفيذ خطة العمل  

 مزيد فتح البيانات العمومية على غرار إحداث بنك معلومات بالبلدية ورقمنة األرشيف.
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 والحوكمة المحلية  تعزيز المقاربة التشاركية .2

شهد القطاع البلدي تقدما نسبيا في هذا المجال إرساء الحوكمة المحلية والالمركزية في تونس  في إطار  

في جل اإلنجازات والمشاريع    ى تكريس "الديمقراطية التشاركية"تحقيق الالمركزية من خالل العمل علبهدف  

 جال إعداد البرنامج االستثماري البلدي التشاركي. عقاد الجلسات التشاركية في م البلدية وخاصة من خالل ان

ونظرا ألهمية المشاركة العمومية ودرجة تأثيرها في صنع القرار وإعداد وتنفيذ السياسات العمومية، قامت  

 غرار: بوضع عديد اآلليات المكرسة للمقاربة التشاركية على بلدية الزريبة  

في    %100بالشكاوى والذي يعتبر ناجح خالل السنوات األخيرة من خالل تحقيق نسبة مكتب خاص   ✓

 مجال معالجة الشكاوى في اآلجال. 

 اب البلدية.وخاص بالشكاوى والمقترحات بموقع  إحداث ركن ✓

 وضع استبيانات على موقع الواب وموقع التواصل االجتماعي لمزيد التواصل مع المواطنين.  ✓
 

على تعزيز    ستعمل لجنة القيادة ببلدية الزريبةلشراكة الحكومة المفتوحة    المحليةطة العمل  في إطار تنفيذ خ

على العمل  خالل  من  البلدية  ياالدارة  المواطن  لمشاكل    ثقة  باالستماع  يعنى  والذي  المواطن  مكتب  بعث 

ة ومتصلة بالعمل إعداد وتنفيذ خطة اتصالية حول الحكومة المفتوح ومقترحات ومتطلبات المواطنين، وكذلك  

 . وضع وتنفيذ برنامج تكويني حول محاور الحكومة المفتوحة وآليات العمل البلديباإلضافة إلى  البلدي

 

 حوكمة التصرف في الموارد الطبيعية  .3

من نمو في الموارد وتحسين    هيحقق  من أولويات المجلس البلدي لمايعتبر حسن التصرف في الموارد الطبيعة  

 ببلدية الزريبة   نسبة اإلنجازات والمشاريع المقدمة لفائدة المواطنين ولعل من أهم ما ستعمل عليه لجنة القيادة

حوكمة التصرف في المياه الحرارية المستغلة في المحطة هو    الحكومة المفتوحة  خالل الخطة المحلية لشراكة 

 .بعث مشروع تجميع ورسكلة الفضالت ذلك وك  االستشفائية بالحمام الشعبي

 

 تحسين جودة الخدمات اإلدارية ووضعها على الخط وتقريبها من مستعمليها  .4

تحسين جودة خدماتها وذلك بتعصير اإلدارة البلدية وتحسين    علىتعمل بلدية الزريبة من سنة إلى أخرى  

لعل من أهمها ارتفاع نسبة التأطير نسبة التأطير بها لما يعود بالنفع على اآلداء البلدي وتقريب اإلدارة للمواطن  

خالل  تطبيقات بعد أن كانت اثنان فقط    7ارتفاع عدد التطبيقات البلدية إلى  وكذلك    2020خالل سنة    % 70إلى  

 . 2011سنة 

الحكومة    أولت وقد   لشراكة  المحلية  الخطة  إعداد  المفتوحة خالل  الحكومة  بشراكة  الخاصة  القيادة  لجنة 

إحداث مقترحات لعل من أهمها    ةربععلى ألجنة القيادة العمل    ستتولىأولوية قصوى لهذا المحور إذ  المفتوحة  

ى لباإلضافة إ  تطوير عدد من الخدمات باعتماد آليات الجغرفة الرقمية  و  تطبيقة لمتابعة األداء البلدي عن بعد 

 . تركيز فضاء المواطن
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II.  انضمام بلدية الزريبة لشراكة الحكومة المفتوحة 

رئاسة  قامت إدارة الوحدة االلكترونية    برنامج شراكة الحكومة المفتوحةفي إطار تنفيذ التعهد الحادي عشر ل

فتح باب الترشح لمشاركة البلديات في تكريس مبادى شراكة الحكومة المفتوحة على المستوى الوطني  ب  الحكومة

بلدية لتنفيذ هذا التعهد، وقد    12وذلك الختيار    2019جويلية  31و جويلية    04  بينوذلك خالل الفترة الممتدة  

ضمن   الزريبة  بلدية  هذ   73شاركت  في  الجمهورية  أنحاء  مختلف  من  أخرى  بتعمير  بلدية  وذلك  الترشح  ا 

 االستبيان الموجود على الخط. 

وتم قبول ترشح بلدية    2019بعد الفرز األولي والنهائي تم اإلعالن عن النتائج خالل شهر سبتمبر من سنة  

 الزريبة وذلك بعد حصولها على المرتبة السادسة ضمن الترتيب الذي وضعته لجنة الفرز.

III.   لبلدية الزريبةراكة الحكومة المفتوحة  لش  المحليةمسار اعداد خطة العمل 

، تم الحرص على االلتزام  لبلدية الزريبة  لشراكة الحكومة المفتوحة  المحليةاعداد خطة العمل    في إطار

التي تلقتها لجنة القيادة من خالل الدورات والورشات التكوينية المنظمة  المبادئ  التوصيات والعامة و  بالتوجهات 

االلكترونية ومن طرف المكونين المرافقين للبلدية أو من قبل األطراف المتداخلة في  اإلدارة  من طرف وحدة  

المجال تلتزم بها جميع  أوالتي يجب  ،  هذا  البرنامجن  المنخرطة في هذا  شراكة المنضوية في إطار  البلديات 

 الحكومة المفتوحة. 

 

 لشراكة الحكومة المفتوحة  المحليةالمسار المعتمد إلعداد خطة العمل  .1

  02عدد  تنظيم    تمّ   على المستوى المحلي  لشراكة الحكومة المفتوحة  خطة العملعداد  إكافة مراحل    خالل

المتدخلة في   مواطني المنطقة البلديةليات متعددة قصد ضمان مشاركة جميع  آاستشارة وطنية موسعة باعتماد  

االستشارة المشاركينلتجميع    هذه  أولى    مقترحات  مرحلة  ثانية  وفي  مرحلة  في  المقترحات  حول تقييم 

 االصالحات التي يمكن إدراجها ضمن هذه الخّطة.

لشراكة الحكومة المفتوحة على    إعداد خطة العملتكريس مبدأ التشاركية خالل مراحل  تّم  وفي هذا االطار  

  ، وتتعلق هذه المراحل بـ:المستوى المحلي منذ تكوين لجنة القيادة وصوال إلى خطة عمل جاهزة للتطبيق

( تتولى  4+ 4ي )تكوين لجنة قيادة برئاسة السيد رئيس البلدية وممثلة بالتناصف بين البلدية والمجتمع المدن -

 . متابعة، صياغة وتنفيذ خّطة العمل المحليّة وقد تم إعداد مقرر في الغرض 

 . اإلدارة البلدية والمجتمع المدنيإعداد ميثاق شراكة الحكومة المفتوحة على المستوى المحلي بين  -

ومنهجية    منخرطةال  لتقديم البرنامج للبلديات   من طرف وحدة االدارة االلكترونيةمنظمة    ندوة  المشاركة في -

 بمدينة سوسة2019أكتوبر 24و  23العمل المقترحة يومي 

السيد بمقر اإلدارة البلدية من طرف   2019نوفمبر   19إعداد ندوة للتعريف بشراكة الحكومة المفتوحة يوم  -

المفتوحة لفائدة  المكلف بتنفيذ التعهد الحادي عشر لخطة العمل الوطنية الثالثة لشراكة الحكومة  محمد بوكيل  

 أعوان البلدية. 



 
7 

 24و  23،  22ضور ورشة تكوينية حول مختلف المحاور المتصلة بمبادئ شراكة الحكومة المفتوحة أيام ح -

 بمدينة سوسة. 2019نوفمبر  

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

ديسمبر    19يوممة المفتوحة لوضع اإلطار التنظيمي لالنطالق في مسار إعداد خطط العمل  لشراكة الحكو

 بمقر اإلدارة البلدية وبحضور لجنة القيادة وأعوان البلدية وممثلين عن المجتمع المدني. 2019

  ة اإللكترونياإلدارة  من قبل وحدة    العاصمة  تونسب  2020فيفري    24المشاركة في ورشة عمل تم تنظيمها يوم   -

نتائج المرحلة األولى من  وتحت إشراف السيد وزير الوظيفة العمومية وكان موضوع هذه الورشة تقديم  

 ببرنامج شراكة الحكومة المفتوحة على المستوى المحلي. االستشارة العمومية الخاصة 

ف بمتابعة هذا التعهد على مع الفريق المكلّ   2020سبتمبر  02ببلدية الزريبة يوم  جلسة عمل عن بعد  عقد   -

المركزي الحكومة  ل  المستوى  شراكة  مبادئ  مع  تالئمها  ومدى  وتفسيرها  الموجودة  المقترحات  مناقشة 

  المفتوحة مع إمكانية دمج وتجميع المقترحات المتشابهة أو المتقاربة وفقا للتبويب المقترح أعاله للتعهدات 

 ومحاور الحكومة.  SMARTسبها مع التقييم المعتمدة وكما هو مبين في جدول فرز المقترحات حسب تنا 

بتونس    2020مارس    04يوم    "االتصال العمومي على المستوى المحلي" ورشة تكوينية حولالمشاركة في   -

 .العاصمة

في   - بعد المشاركة  التعاون مع منظمة   ندوة عن  إطار  في  تنفيذ ثالث مشاريع  انطالق مسار  لإلعالن عن 

 .2020نوفمبر   12يوم   ي مجال الحكومة المفتوحةف   OCDE والتنمية االقتصاديةالتعاون 

حول حق النفاذ إلى المعلومة والبيانات   2020نوفمبر   06و   05،04أيام عن بعد المشاركة في ثالث ندوات   -

وذلك في إطار اإلعداد لخطة العمل الوطنيّة الرابعة  ،  العمومية المفتوحة وحوكمة التصرف في الموارد الطبيعية

 لشراكة الحكومة المفتوحة

 هذا باإلضافة إلى الجلسات الدورية للجنة القيادة على المستوى المحلي لبلدية الزريبة. -

 

على المستوى   االستشارة الوطنية حول خطة العمل لشراكة الحكومة المفتوحة األولى منالمرحلة  .2

 المحلي

المفتوحة   الحكومة  لشراكة  الثالثة  الوطنية  العمل  بخطة  الوارد  الحادي عشر  التعهد  تنفيذ  إطار  في 

باب المشاركة في    والمتعلق بوضع خطط عمل خاصة بالحكومة المفتوحة على المستوى المحلي، وبعد فتح 

االستشارة العمومية األولى على الخط لفائدة البلديات المنخرطة في هذا البرنامج حرصت لجنة القيادة ببلدية  

الزريبة على انجاح هذه المشاركة من خالل حث مواطني المنطقة على تقديم اكثر عدد من المقترحات خالل  

  2020فيفري    16جانفي إلى غاية    16والممتدة من    الوحدة االلكترونية ادارة  الفترة الوجيزة التي وضعتها  

مقترح متنوعة حسب مختلف محاور شراكة    300والتي كللت بالنجاح خاصة بعد الحصول على ما يقارب  

 الحكومة المفتوحة. 
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 العمومية  االستشارة المقترحات المجّمعة خالل المرحلة األولى من  : 1جدول عدد

 

بعد جمع مقترحات مواطني المنطقة البلدية التأمت بقصر بلدية الزريبة جلسة عمل من طرف أعضاء  

لجنة القيادة وذلك لفرز المقترحات وتقييمهم حسب مدى مالئمتهم لمحاور شراكة الحكومة المفتوحة في مرحلة  

(  100ى أكثر من مائة )والتي أفرزت عل SMARTأولى ثم في مرحلة ثانية حسب معايير التقييم المعتمدة  

 مقترح لعرضهم في االستشارة الثانية.  20مقترح تم انتقاء 

 التالية:  وذلك باالعتماد على المعايير

الذي يمكن حله، يتضمن اجراءات  (Specific)الوضوح   • التعرف على االشكال  و  أ: يمكن 

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

: يمكن تجزئة التعهد الى مراحل زمنية محددة للتثبت من مدى  (Mesurable)قابل للقياس   •

 التقدم في انجازه، 

يمكن تحديد الجهة المسؤولة على تنفيذ التعهد واألطراف    :(Answrable)الجهة المسؤولة   •

 المتدخلة  

التحديات المتعلقة بالحكومة  حدى المحاور االساسية أو  إبتنفيذ    : متصل(Relevant)التناسب  •

 المفتوحة وهي الشفافية والمسائلة والمشاركة، 

: يمكن تنفيذه في سنتين: تعهد ينفذ في سنتين كما يمكن ضبط  (Time-Bound)مدة االنجاز  •

 روزنامة واضحة لإلنجاز على امتداد السنتين مجزئة الى مراحل دقيقة، 

 تنفيذ التعهد.  خالل تظر التغييرمن توقع:  (Impact)اتالمتوقعة التأثير •
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 فرز المقترحات حسب تناسبها مع معايير التقييم المعتمدة  : 2جدول عدد

 

مستوى   على  التعهد  هذا  بمتابعة  المكلّف  الفريق  مع  بعد  عن  عمل  جلسة  اثر  الوحدة  على  إدارة 

، والتي خصصت لمناقشة المقترحات الموجودة وتفسيرها ومدى تالئمها  2020سبتمبر    02  يوم  االلكترونية

مع مبادئ شراكة الحكومة المفتوحة وبعد دمج وتجميع المقترحات المتشابهة والمتقاربة وفقا للتبويب المقترح  

 ة: مقترح وذلك حسب المحاور التالي 11على عدد ، ثم اإلبقاء من طرف الفريق المذكور أعاله

 حق النفاذ إلى المعلومة والبيانات العمومية المفتوحة.  ✓

 المشاركة اإللكترونية عموما. ✓

 رقمنة الوثائق ووضع خدمات إدارية على الخط وتقريبها من مستعمليها.  ✓

 ن.  تركيز فضاء المواط ✓

 اعتماد الجغرفة الرقمية للتواصل والحصول على عدد من المعطيات والخدمات التي تخص البلدية.  ✓

 .ع خطة لالتصال والتكوين في المجاالت المتصلة بمحاور الحكومة المفتوحةوض ✓
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على المستوى   حول خطة العمل لشراكة الحكومة المفتوحةاالستشارة الوطنية من الثانية  المرحلة .3

 المحلي

بعد االنتهاء من ضبط القائمة األولية للتعهدات المقترح ادراجها ضمن خطة العمل للحكومة المفتوحة   

وضع االستشارة العمومية  بعلى المستوى المركزي    11الخاصة ببلدية الزريبة، قام الفريق المكلف بالتعهد  

الزريبة بالتعريف باالستشارة قصد تشريك المواطن  على الخط في مرحلتها الثانية وقامت لجنة القيادة ببلدية  

من األطراف المعنية بالشأن البلدي بالزريبة في ضبط درجة أولوية هذه التعهدات ومزيد التعّمق في   م وغيره 

 محتواها ليتسنى لنا إثر ذلك اختيار القائمة النهائية للتعهدات المعتمدة لصياغة خطة العمل.

 . مشارك 126ه المرحلة بلغت نسبة المشاركة في هذ 

 نتائج االستشارة العمومية حول الصيغة األولية لخطة عمل الحكومة المفتوحة  : 3جدول عدد

IV. على المستوى المحلي  لشراكة الحكومة المفتوحة   العمل بخطة  المدرجة التعهدات 

التعهدات  محاور  أربعة  إلى    المفتوحة  الحكومة  لشراكةالثالثة    الوطنية  العمل  بخطة  المدرجة  تنقسم 

 يلي: رئيسية كما  

 المفتوحة  البيانات العمومية حق النفاذ إلى المعلومةالمحور االول:  ❖

 ووضعها على الخط وتقريبها من مستعمليها  تحسين جودة الخدمات اإلدارية المحور الثاني: ❖

 حوكمة التصر ف في الموارد الطبيعية  المحور الثالث ❖

 والتكوين ودعم آليات الديمقراطية التشاركية ومبادئ الحكومة المحلية االتصال  :الرابع المحور ❖



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 المحور األول:

تكريس حق النفاذ إلى المعلومة  

 البيانات العمومية المفتوحة



 
 

 إحداث بنك معلومات بالبلدية  :  01تعهد عدد 

 الهيكل/الطرف المسؤول  بلدية الزريبة 

 وصف التعهد 

شتمل قاعدة بيانات ت  ممكن سيمكن من إرساء يندرج هذا التعهد في باب تكريس حق النفاذ إلى المعلومة وفتح البيانات العمومية -

وهي عبارة عن ويكيبيديا البلدية مما تتيح الفرصة لكافة    على جميع المعطيات التي تخص المنطقة البلدية في شتى المجاالت

 . ار موقع الواب من الحصول على المعلومات التي تخص المنطقة البلديةرواد البلدية أو زو

 تنفيذ مشروع جرد البيانات العمومية  -

  تنمية القدرات في مجال البيانات المفتوحة من خالل وضع وتنفيذ برنامج تكويني في الغرض. -

والوثائق  - المعطيات  لجرد  البلدية  المنطقة  داخل  صعوبة  وجود 

المعلومات التي يمكن نشرها كبيانات مفتوحة والتي ال يمكن وتحديد  

 نشرها طبقا لما جاء بقانون النفاذ إلى المعلومة. 

قانون  - مقتضيات  تطبيق  مجال  في  والتكوين  التأطير  نسبة  ضعف 

 النفاذ إلى المعلومة واحترام البيانات أو المعطيات الشخصية. 

  اإلشكال المطروح 

لتنفيذ جمع البيانات والمعطيات من مختلف اإلدارات تكليف أعوان   -

 والمؤسسات المنتصبة بالمنطقة وتسهيل عملية التواصل معها. 

 التعريف بهذه الخدمة لدى المواطنين وطالبي المعلومة.  -

فتح  - لمزيد  المدني  والمجتمع  اإلدارة  بين  وتعاون  ديناميكية  خلق 

 البيانات وتعزيز إعادة استعمالها. 

داف من تنفيذ التعهد/النتائج  تحديد األه

 المنتظرة 

ارساء ثقافة جديدة داخل اإلدارة تقوم على مبادئ االنفتاح والشفافية  -

 والتعاون.

البيانات  - فتح  من  المنتظرة  المضافة  القيمة  تحقيق  إلى  التوصل 

 العمومية. 

استغالل  - إعداد  عملية  وخاصة  المعلومة  على  الحصول  سهولة 

 المعلومة.

سيساهم التعهد في حّل  كيف 

ر في الواقعاالشكال/كيف سيغيّ   

سيمكن التعهد من نشر أكثر للمعلومة، تحسين جودة النفاذ   الشفافية: -

 اليها.

نشر البيانات في شكل مفتوح تساعد المواطن   المشاركة العمومية: -

 على متابعة مختلف المسائل المتعلقة بالشأن العام. 

العمومية:   - الخدمات  جودة  استعمال تحسين  اعادة  امكانية  اتاحة 

البيانات المفتوحة لخلق قيمة مضافة جديدة وتطوير خدمات تسهل 

 على المواطن قضاء شؤونه االدارية.

األساسية التناسب مع المحاور   

 

 

  بلدية الزريبة  -

التمويل/   برامج  مصدر  مع  العالقة 

 وسياسات أخرى 
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2022ديسمبر 30إلى غاية  أفريل 14من   مراحل وروزنامة التنفيذ  

 نقطة االتصال 

 ل  بوكيالسيد: محمد 

 السيد: محمد العربي رقاز 

 إسم المسؤول على متابعة تنفيذ التعهد 

 ومكلف بمصلحة االعالمية تقني أول ببلدية الزريبة 

 ببلدية الزريبة  باالعالم والتوثيقتقني مكلف 

 الصفة والهيكل الراجع اليه بالنظر

kilymed@gmail.com 

arbim@gmail.com 

 عنوان البريد االلكتروني

 االطراف المتدخلة متدخلة حكومية أطراف 

 
 متدخلة  حكومية غير أطراف

 

 

 

  

mailto:kilymed@gmail.com
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 رقمنة األرشيف :  02تعهد عدد 

 الهيكل/الطرف المسؤول  بلدية الزريبة 

 وصف التعهد 
م العمل ث مع التصرف االلكتروني في الوثائق العمل في مرحلة أولى على رقمنة الوثائق الحالية يمكن هذا التعهد المتمثل في رقمنة األرشيف 

 ة لّفين بالتوثيق واألرشيف بالبلدي األعوان المك لفائدةمجال الفي مرحلة ثانية على رقمنة جميع األرشيف وذلك بعد التكوين في 
 

 كثرة استعمال األوراق مما يثقل كاهل الميزانية -

 ضياع أو اتالف بعض الوثائق أحيانا.  -

 المعلومة. عند البحث على  تعطيل سير الخدمات المسداة -

  اإلشكال المطروح 

 رقمنة اإلدارة. -

 تعصير الخدمات اإلدارية وتحسين جودتها. -

 سهولة الحصول على المعلومة في أقل وقت ممكن. -

 والضغط على كلفة األوراق داخل اإلدارة.  -

تحديد األهداف من تنفيذ  

 التعهد/النتائج المنتظرة 

األرشيف   - رقمنة  في  المتمثل  التعهد  هذا  المعلومات    منيساهم  تحويل 

ونقلها    فيالمودعة   الوثائق  حفظ  يسهل  مما  رقمي  شكل  إلى  الوثائق، 

األرشيف أو عبر   بقاعات   أو واسترجاعها سواء على أجهزة الكمبيوتر  

 اإلنترانت واإلنترنت  -شبكات المعلومات 

كيف سيساهم التعهد في حّل  

ر في الواقعف سيغيّ االشكال/كي  

  .من سهولة النفاذ الى المعلومة وجودتهاالتعهد  هذا نسيمكّ  الشفافية: -

نشر البيانات في شكل مفتوح تساعد المواطن على   المشاركة العمومية: -

 متابعة مختلف المسائل المتعلقة بالشأن العام. 

تعصير اإلدارة والتحسين من جودة تحسين جودة الخدمات العمومية:  

 المقدمة للمواطنين.خدمات ال

 التناسب مع المحاور األساسية 

 

التمويل/    بلدية الزريبة  - برامج  مصدر  مع  العالقة 

 وسياسات أخرى 

2022جويلية  15إلى غاية  2021 جوانغرة من   مراحل وروزنامة التنفيذ  

 نقطة االتصال 

 ل  بوكيالسيد: محمد 

 السيد: هشام الشاوش

 هيبة األبيض : اآلنسة

 إسم المسؤول على متابعة تنفيذ التعهد 
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 اإلعالمية تقني أول ببلدية الزريبة ومكلف بمصلحة 

 ببلدية الزريبة باألرشيفعامل مكلف 

 ببلدية الزريبة باألرشيفعاملة مكلف 

 الصفة والهيكل الراجع اليه بالنظر

kilymed@gmail.com 

communezriba@planet.tn 

االلكترونيعنوان البريد   

 االطراف المتدخلة متدخلة حكومية أطراف 

 
 متدخلة  حكومية غير أطراف

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:kilymed@gmail.com
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:الثانيالمحور   

تحسين جودة الخدمات اإلدارية 

ووضعها على الخط وتقريبها من 

 مستعمليها 



 

 
 

 إحداث تطبيقة لمتابعة األداء البلدي عن بعد:  03تعهد عدد 

 الهيكل/الطرف المسؤول  بلدية الزريبة 

 وصف التعهد 

في إطار إنجاز برنامج اإلدارة االتصالية و تعصير اإلدارة و تقريبها من المواطن خاصة فيما يتعلق بإسداء  يندرج هذا التعهد 

التعهد فيالخدمات عن بعد،   أصحاب المحالت  تركيز خدمة على الخط تمّكن المطالب باألداء من مواطنين و  إذ يتمثل هذا 

المنتصبة بالمنطقة من االطالتجارية وأصحاب   الع على معلوم األداء الموظف عليهم أو تقديم االعتراضات إن  المؤسسات 

في مرحلة أولى ولما ال الخالص عن بعد في    وجدت، كما تمكنهم من االطالع على جميع العمليات المتصلة بالجباية المحلية

 مرحلة ثانية.

 ضعف نسبة المداخيل المتأتية من الجباية. -

 حول خالص األداء البلدي  كثرة االعتراضات -

 عدم وصول إعالمات الخالص ألصحاب الديون -

  اإلشكال المطروح 

 الترفيع في نسبة المداخيل المتأتية من الجباية المحلية  -

االعتراضات  - نسبة  في  يقلل  مما  االخالالت  ورفع  اإلشكاليات  جميع  حل 

 الواردة على البلدية 

اآلداء البلدي في األجال مما ينجر عنه تأمين إعالم كافة المطالبين بخالص  -

 التقليص في خطايا التأخير.

تحديد األهداف من تنفيذ  

 التعهد/النتائج المنتظرة 

ة فيما يخص الجباية المحلية  بلديالالمواطن من التواصل مع  هذا التعهد  مّكن  ي -

بعد   عن  عن  مؤسسته  واإلبالغ  أو  عقاره  يخص  تحيين  أو  اعتراض  أي 

 .اإلدارةبطريقة عملية وعصرية تسهل له أداء واجباته تجاه 

كيف سيساهم التعهد في حّل  

ر في الواقعاالشكال/كيف سيغيّ   

 نشر جميع الديون على التطبيقة   الشفافية: -

العمومية:   - الخدمات  جودة  جودة تحسين  من  والتحسين  اإلدارة  تعصير 

 المقدمة للمواطنين.خدمات ال

 التناسب مع المحاور األساسية 

 

العالقة مع برامج  مصدر التمويل/    بلدية الزريبة  -

 وسياسات أخرى 

2022مارس  31إلى غاية  2021 جوان 01من   مراحل وروزنامة التنفيذ  

 نقطة االتصال 

 ل  بوكيالسيد: محمد 

 فاطمة مطار : ةالسيد

 السيد: عادل بوشهدة

 المسؤول على متابعة تنفيذ التعهد إسم 
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 تقني أول ببلدية الزريبة ومكلف بمصلحة االعالمية 

 كاهية مدير ببلدية الزريبة 

 محلل

 الصفة والهيكل الراجع اليه بالنظر

kilymed@gmail.com 

fatmahedimattar@yahoo.fr 

bouchahda49@gmail.com 

 عنوان البريد االلكتروني

 االطراف المتدخلة متدخلة حكومية أطراف 

 
 متدخلة  حكومية غير أطراف

 

  

mailto:kilymed@gmail.com
mailto:fatmahedimattar@yahoo.fr
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 منظومة البلدية الذكي ة  :  04تعهد عدد 

 الهيكل/الطرف المسؤول  بلدية الزريبة 

 وصف التعهد 

المنظومة الذكية على التفاعل الحيني بين المواطن والبلدية باستخدام احدث التقنيات عن طريق يقوم هذا التعهد المتمثل في 

البلدي من  الهواتف الذكية وإشراك المواطنين باآلراء والعمل مع البلدية للرفع من مستوى المواطن وتغيير مفهوم العمل 

 . مفهومه التقليدي إلى المفهوم المتحضر التشاركي وخلق بيئة جيدة للعمل بين المواطنين والبلدية  لحياة أفضل

اإلدارة البلدية خاصة  إتباع اإلجراءات التقليدية في التعامل بين المواطن و -

 في رفع االخالالت وإبالغ اإلدارة.

 اإلشكال المطروح 

 النظافة  أعوانتنظيم وفعالية رفع الفضالت من طرف مجموعات  -

 وقت أسرعحسن ونجاعة استغالل الشاحنات ورفع الفضالت في  -

 خالالت والتعامل معها بأسرع وقت التفطن لإل -

صور - طرف   ،والحفر  ،االخالالت  إرسال  من  الرصيف  واحتالل 

 البلدية للتدخل السريع إلى ،المواطنين

 رور شاحنات رفع الفضالت على نقاط التجميع حتى ال لم  ةالفوري  متابعةال -

 تبقى الفضالت لليوم الموالي

 خلق روابط جيدة مع المواطنين وشراكتهم بالقرارات   -

 المواطنين لألفضل  ةر حيايحث المواطن على التعاون مع البلدية لتغي -

من   - البلدية  أخذ    إحصائياتتمكين  لحسن  العمل  عن  ومعلومات  الخدمات 

 ناسبالقرار الم

 والرفع من مستوى الخدمات البلدية  ةمواكبة التطورات التكنولوجي -

تحديد األهداف من تنفيذ  

 التعهد/النتائج المنتظرة 

متابعة   - على  المنظومة  بعد    أشغالتقوم  عن  الفضالت  االخالالت    وإرسالرفع 

المنجرة عن سوء تصرف المواطنين في استغالل األرصفة أو البناء الفوضوي  

 والعديد من الخدمات التي تهم المواطنين

كيف سيساهم التعهد في حّل  

ر في الواقعاالشكال/كيف سيغيّ   

المقدمة في مجال  تحسين جودة الخدمات : تحسين جودة الخدمات العمومية -

على الخط وتقريبها من  رفع الفضالت المنزلية وغيرها من خالل وضعها

  مستعمليها 

 التناسب مع المحاور األساسية 

 

التمويل/   بلدية الزريبة  برامج  مصدر  مع  العالقة 

 وسياسات أخرى 

2022نوفمبر  01إلى غاية  2021 جويلية 01من  زنامة التنفيذ رمراحل و    

 نقطة االتصال 
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 ل  بوكيالسيد: محمد 

 ياسين الحلوانيالسيد: 

 رمزي الحاج حسين السيد: 

 السيد: محمد امين الشامخ

 إسم المسؤول على متابعة تنفيذ التعهد 

 تقني أول ببلدية الزريبة ومكلف بمصلحة االعالمية 

 جمعية آراء للمدينة والمواطنةوممثل عن أستاذ جامعي 

 ببلدية الزريبة  باالعالم والتوثيقعضو الخلية االتصالية ومكلف 

 القيادة وممثل عن جمعية التنمية المستديمة والتعاون الدوليعضو لجنة 

 الصفة والهيكل الراجع اليه بالنظر

kilymed@gmail.com 

yassine.halouani@yahoo.fr 

ramzi.m3h@gmail.com 

medaminechamekh@gmail.com 

 عنوان البريد االلكتروني

 االطراف المتدخلة متدخلة حكومية أطراف 

 متدخلة  حكومية غير أطراف جمعية آراء للمدنية والمواطنة 

 

  

mailto:kilymed@gmail.com
mailto:yassine.halouani@yahoo.fr
mailto:ramzi.m3h@gmail.com
mailto:medaminechamekh@gmail.com
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 تركيز فضاء المواطن:  05تعهد عدد 

 الهيكل/الطرف المسؤول  بلدية الزريبة 

 وصف التعهد 

 هذا التعهد   يمكن،  تركيز فضاء عصري كما هو معمول به لدى البلديات التي سبق لها أن قامت بتركيزهيتمثل هذا التعهد في  

من تطوير طرق العمل وكيفية إيداع طلبات المواطنين، والشكاوى، وتقديم المقترحات، والنفاذ إلى المعلومة وغيرها وذلك من  

مختلف الطلبات و يتحصل المواطن عبرها على معرف لملفه المقدم يمكنه من خالله   الستقبالخالل تركيز شبابيك موحدة  

 .ل انجازه عبر الدخول الى تطبيقة إلكترونية معتمدة في الغرضمتابعة سيرورة الملف ومراح

كثرة طلبات المواطنين للخدمات مع عدم توفر التطبيقات التي يمكن ان تحسن  -

والماء   البناء  رخص  متابعة  مجال  في  خاصة  وتعصيره  البلدي  العمل  أداء 

 والكهرباء وتلقي الشكاوى ومطالب النفاذ....

 اإلشكال المطروح 

إلى تركيز تجربة إدارة ذكية إلرساء شكل جديد من التعامل    هذا التعهد  هدفي -

الالمركزية في اء الشفافية و الحوكمة الرشيدة وبين اإلدارة و المواطن وإرس

 .التعامل بين الطرفين و اختصار آجال إسداء الخدمات وتطوير طرق العمل

تحديد األهداف من تنفيذ  

 التعهد/النتائج المنتظرة 

والمواطن يقوم على    اإلدارةإرساء نظام جديد للتعامل بين    يساهم هذا التعهد في -

 .الخدمات إسداء أجالالشفافية والحوكمة الرشيدة، واختصار 

كيف سيساهم التعهد في حّل  

ر في الواقعاالشكال/كيف سيغيّ   

 السواء وضع الخدمات لكافة المواطنين على حد  الشفافية: -

العمومية:   - الخدمات  جودة  البلدية   تعصيرتحسين  الخدمات  يمكن  جل  مما 

 . المواطن من متابعة مطالبه

عن أي تأخير في  اءلتها  يمكن للمواطن مطالبة البلدية أو مس  النزاهة والمسألة: -

 رد على مطالبه بعد تقديمه وحصوله على مرجع يضبط له أجال اإلجابة.

المحاور األساسية التناسب مع   

 

العالقة مع برامج  مصدر التمويل/    بلدية الزريبة 

 وسياسات أخرى 

2022جويلية 31إلى غاية  2021جويلية  01 زنامة التنفيذ رمراحل و    

 نقطة االتصال 

 ل  بوكيالسيد: محمد 

 السيد: رمزي الحاج حسين 

 السيد: محمد امين الشامخ

 التعهد إسم المسؤول على متابعة تنفيذ  

 اإلعالمية تقني أول ببلدية الزريبة ومكلف بمصلحة 

 ببلدية الزريبة  باالعالم والتوثيقعضو الخلية االتصالية ومكلف 

 عضو لجنة القيادة وممثل عن جمعية التنمية المستديمة والتعاون الدولي

 الصفة والهيكل الراجع اليه بالنظر
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kilymed@gmail.com 

ramzi.m3h@gmail.com 

medaminechamekh@gmail.com 

 عنوان البريد االلكتروني

 االطراف المتدخلة متدخلة حكومية أطراف 

 متدخلة  حكومية غير أطراف جمعية التنمية المستديمة والتعاون الدولي 

 

  

mailto:kilymed@gmail.com
mailto:ramzi.m3h@gmail.com
mailto:medaminechamekh@gmail.com
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 تطوير عدد من الخدمات باعتماد آليات الجغرفة الرقمية :  06تعهد عدد 

 الهيكل/الطرف المسؤول  بلدية الزريبة 

 وصف التعهد 

من  وإدارتها إطاراتهاإلى تمكين البلدية من خالل هذا التعهد جه ، تتتطوير الخدمات االداريةفي إطار التمشي في مجال  

متابعة والتمكن من الحوكمة في مساحات ومجاالت تدخلها. وتأتي الحوكمة الرشيدة في إطار  لاإلمكانيات الضرورية ل

 من خالل تطوير عدد من الخدمات باعتماد آليات الجغرفة الرقمية.  البلديةالتصرف الذكي في موارد وقدرات 

 االقتصار على العمل التقليدي في عدد من الخدمات البلدية  -

ضعف التكوين في مجال تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في   -

 مجال الجغرفة الرقمية. 

 اإلشكال المطروح 

البلدية للتحكم في  جغرافية تتناسب مع أولوياتإعداد منظومة معلومات   -

 والتكوين(  االستشاراتمواردها ومهامها )

أولى   - فترة  في  مختصين  طرف  من  المحينة  الجغرافية  المعلومات  جمع 

ضمن أولويات البلدية )اإلضاءة العامة، قنوات التصريف الصحي، مثال  

 ( العمرانية التهيئة

المتواجدة عند البلدية بصفة رقمية وجغرافية في   الورقيةإدراج المعلومات   -

 نفس المنظومة لضمان تواجدها في نفس المنظومة الموحدة.

الواب ) تقديم وتطوير - الهواتف  SIGتطبيقة متكاملة على  ( وتحمل على 

 المعلومات الجغرافية عند بعد. تسمح باإلطالع وتحيين التيالذكية 

 اإلطارات بتحيين المعلومة عند بعد.ن واتسمح لألعو ةتطوير تطبيق -

بعد  - ذات  للتدخل  مهمة  بطلب  القيام  للمواطن  تسمح  تطبيقات  تطوير 

 خرائطي

تحديد األهداف من تنفيذ  

 التعهد/النتائج المنتظرة 

مساعدات ضرورية وقيمة  يساهم هذا التعهد من خالل هذه التطبيقة بتقديم   -

اإلضاءة العامة، التصريف ك  عدةالقدرة على التحكم في مجاالت  وللبلدية  

  ...الصحي، مخططات التهيئة والعمران، تراخيص البناء والتقسيم

كيف سيساهم التعهد في حّل  

ر في الواقعاالشكال/كيف سيغيّ   

هاتف  الشفافية:  - تطبيقة  على  المواطنين  لجميع  الخدمات  كافة  وضع 

 جوال مما يسهل عملية االتصال مع االدارة

تقريب الخدمات البلدية من المواطنين  تحسين جودة الخدمات العمومية:   -

 خاصة مواطني المجال الترابي المضاف.

 التناسب مع المحاور األساسية 

 

التمويل/    بلدية الزريبة  برامج  مصدر  مع  العالقة 

 وسياسات أخرى 

2021سبتمبر   01إلى غاية  2021مارس  01 التنفيذ  ة زنامرمراحل و    
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 نقطة االتصال 

 ل  بوكيالسيد: محمد 

 األزهر التويتي السيد: 

 إسم المسؤول على متابعة تنفيذ التعهد 

 تقني أول ببلدية الزريبة ومكلف بمصلحة االعالمية 

 مدير فني ببلدية الزريبة

 الصفة والهيكل الراجع اليه بالنظر

kilymed@gmail.com 

touittilazher@gmail.com 

 عنوان البريد االلكتروني

 االطراف المتدخلة متدخلة حكومية أطراف 

 
 متدخلة  حكومية غير أطراف

 

  

mailto:kilymed@gmail.com
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: الثالثالمحور   

االتصال والتكوين ودعم آليات  

التشاركية ومبادئ الحكومة الديمقراطية 

 المحلية



 

   
 

 وضع وتنفيذ برنامج تكويني حول محاور الحكومة المفتوحة وآليات العمل البلدي : 07تعهد عدد 

 الهيكل/الطرف المسؤول  بلدية الزريبة 

 وصف التعهد 

، فإّن هذا التعهد ببلدية الزريبة المستوى المحليعلى    تنفيذ التعهد الخاص ببعث مبادرات لشراكة الحكومة المفتوحةفي إطار  

يهدف الى وضع وتنفيذ برامج تكوينية لفائدة المواطنين والمجتمع المدني وكذلك ألعوان اإلدارة في مجال تكريس الحكومة  

 المفتوحة وآليات العمل البلدي. 

واالجتماعات  غياب المواطنين في أخذ القرار والمشاركة في جميع الجلسات  -

 التي من شانها تحديد جاجيات المنطقة

 غياب التكوين في مجال التعريف بمبادئ شراكة الحكومة المفتوحة. -

 ضعف اقبال المواطنين خالل الجلسات التشاركية. -

 ضعف إمكانيات الخلية االتصالية بالبلدية. -

 اإلشكال المطروح 

بلدية الزريبة وضع خطط عمل متكاملة تشمل إصالحات تراعي خصوصيات   -

وتخّول تنفيذ مشاريع من شأنها تحقيق التنمية بها وتحسين الخدمات الموجهة 

األساسية  المبادئ  على  مرتكزة  اإلصالحات  هذه  تكون  أن  على  للمواطن 

ستعمال  لشراكة الحكومة المفتوحة ال سيما الشفافية والمشاركة والمسائلة وا

 تكنولوجيا المعلومات واالتصال لتكريس هذه المبادئ. 

تحديد األهداف من تنفيذ  

 التعهد/النتائج المنتظرة 

تنفيذ مشاريع ومبادرات تخدم الجهة ويكون لها تأثيرا مباشرا وملموسا على   -

مزيد تقريب مفهوم الحكومة المفتوحة من المواطن وجعله   ،المواطنينحياة  

الخدمات   لتحسين جودة  المفهوم بجهته  المشاركة في تجسيم هذا  قادرا على 

التي يطلبها من اإلدارة والمشاركة في بناء أسس صلبة لحوكمة التصرف في  

 الشأن العام على المستوى المحلي.

كيف سيساهم التعهد في حّل  

ر في الواقعغيّ االشكال/كيف سي  

المفتوحة.  - الحكومة  لشراكة  األساسية  المحاور  جّل  مع  التعهد  هذا  يتناسب 

للمواطنين  واالستقاللية  الحرية  من  قدر  أكبر  إعطاء  إلى  يهدف  باعتباره 

الحكومة  تكريس  مجال  في  وتوجهاتهم  برامجهم  لرسم  المدني  وللمجتمع 

 المفتوحة وما تتضمنه من مبادئ. 

المحاور األساسية التناسب مع   

 

العالقة مع برامج  مصدر التمويل/    بلدية الزريبة 

 وسياسات أخرى 

2022ديسمبر  31إلى غاية  2021 جوان 01 زنامة التنفيذ رمراحل و    

 نقطة االتصال 
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 ل  بوكيالسيد: محمد 

 السيد: محمد العربي رقاز 

 الناصر شكيربانالسيد: 

 التعهد إسم المسؤول على متابعة تنفيذ  

 اإلعالمية تقني أول ببلدية الزريبة ومكلف بمصلحة 

 ببلدية الزريبة  باالعالم والتوثيقتقني مكلف 

 كاهية مدير ببلدية الزريبة 

 الصفة والهيكل الراجع اليه بالنظر

kilymed@gmail.com 

arbim@gmail.com 

aminechikirbene@gmail.com 

 عنوان البريد االلكتروني

 االطراف المتدخلة متدخلة حكومية أطراف 

 
 متدخلة  حكومية غير أطراف

 

  

mailto:kilymed@gmail.com
mailto:arbim@gmail.com


 
28 

 البلدي إعداد وتنفيذ خطة اتصالية حول الحكومة المفتوحة ومتصلة بالعمل : 08تعهد عدد 

 الهيكل/الطرف المسؤول  بلدية الزريبة 

 وصف التعهد 

المبادرات التي سيتّم بالحكومة المفتوحة وجميع  المجال لمزيد التعريف   هذا وضع خطة اتصالية فييتمثل هذا التعهد في 

ممثلي المجتمع  مواطنين وكافة من  المتداخلة الحكومية والغير حكومية وتشريك كل االطراف  تنفيذها في إطار هذا التعهد

 .بالمنطقة البلديةالمدني 

األطر - مشاغل    واآلليات  محدودية  إلى  واإلنصات  للتحاور  المتوفرة 

 .المواطنين

في   - ثقته  وتراجع  البلدي  الشأن  في  المشاركة  عن  المواطنين  عزوف 

قدرتها لالستجابة الى تطلعاته واألخذ اإلدارة البلدية خاصة من حيث عدم  

بعين االعتبار لمقترحاته وأفكاره بصورة جدية في إطار معالجة الملفات  

 الشائكة التي تهمه.

 اإلشكال المطروح 

لالتصال بالمواطنين في  إيجاد  آليات وإطار  سيمّكن تنفيذ هذا التعهد من   -

للجميع   يتسنى  كي  البلدي  التراب  أنحاء  مشاغلهم مختلف  عن  التعبير 

وتقديم تصورات في المسائل التي تهمهم مع تقديم ضمانات لألخذ بعين  

وضبط  القرارات  اتخاذ  مسار  في  وأفكارهم  لمقترحاتهم  االعتبار 

 السياسات العمومية. 

تحديد األهداف من تنفيذ  

 التعهد/النتائج المنتظرة 

وتعزيزها  - الموجودة  االتصالية  الخطة  تطوير  في  التعهد  هذا  يساهم 

المعلومة والقرب من   إيصالبالمعدات اللوجستية مما يساهم في ضمان  

المواطن لمزيد المشاركة الفعالة في العمل البلدي وتعزيز الثقة بينه وبين  

 . اإلدارة

كيف سيساهم التعهد في حّل  

الواقعر في االشكال/كيف سيغيّ   

 ، يتناسب هذا التعهد مع جّل المحاور األساسية لشراكة الحكومة المفتوحة -

باعتباره يهدف إلى تشريك المواطنين بجميع أطيافهم في العمل البلدي. 

 كذلك نشر البيانات وايصال المعلومة بشتى الطرق.

 التناسب مع المحاور األساسية 

 

التمويل/    بلدية الزريبة  برامج  مصدر  مع  العالقة 

 وسياسات أخرى 

2022جويلية  15إلى غاية  2021 ماي02 زنامة التنفيذ رمراحل و    

 نقطة االتصال 

 ل  بوكيالسيد: محمد 

 السيد: محمد العربي رقاز 

 رمزي الحاج حسين السيد: 

 إسم المسؤول على متابعة تنفيذ التعهد 
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 بمصلحة االعالمية تقني أول ببلدية الزريبة ومكلف 

 ببلدية الزريبة  باالعالم والتوثيقتقني مكلف 

 ببلدية الزريبة  باالعالم والتوثيقعضو الخلية االتصالية ومكلف 

 الصفة والهيكل الراجع اليه بالنظر

kilymed@gmail.com 

arbim@gmail.com 

ramzi.m3h@gmail.com 

 عنوان البريد االلكتروني

 االطراف المتدخلة متدخلة حكومية أطراف 

 
 متدخلة  حكومية غير أطراف
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 بعث مكتب المواطن: 09تعهد عدد 

 الهيكل/الطرف المسؤول  الزريبة بلدية 

 وصف التعهد 

مكتب يعنى بمقابلة المواطنين من طرف أعضاء المجلس البلدي بصفة دورية أين يلتقي به المواطن يتمثل هذا التعهد في بعث 

للمجال  وعضو من المجلس لالستفسار أو طلب خدمة كما يمكن أعضاء المجلس البلدي من التحول إلى المناطق المضافة 

 البلدي واالستماع لمشاغل المواطنين

 كثرة المطالب والشكاوى الواردة على البلدية  -

 صعوبة التواصل بين بعض المواطنين مع اإلدارة البلدية. -

ضغط كبير على رئيس البلدية نظرا لمقابلة المواطنين بشكل يومي مما   -

 يعطل تسير االدارة.

 اإلشكال المطروح 

  البلدية قبول المواطنين وتقبل شكاياتهم وعرائضهم ودراستها مع المصالح   -

 قصد إيجاد الحلول المالئمة لها.

 مباشرة. وإجابتهم لمواطنينل االستماع -

المعمول   - اإلدارية  المواطنين في خصوص اإلجراءات والمسالك  إرشاد 

 بها في إسناد مختلف الخدمات إليهم.

والتنسيق مع مختلف و المجلس البلدي  ى عضالواردة عل  المطالبتجميع   -

 إليجاد الحلول المالئمة لها. البلديةمصالح 

تحديد األهداف من تنفيذ  

 التعهد/النتائج المنتظرة 

في مستوى  واالشكاليات العالقة  ستكشاف التعقيدات  يساهم هذا التعهد في ا -

وذلك من أو البرامج التنموية أو المشاريع المعطلة  اإلجراءات اإلدارية  

المواطنين واقتراح اإلصالحات ومتطلبات  خالل تحليل معمق لشكاوي  

 الكفيلة بإزالتها.

كيف سيساهم التعهد في حّل  

ر في الواقعاالشكال/كيف سيغيّ   

المواطنين    الشفافية: - الستماع  البلدي  المجلس  أعضاء  أغلب  تسخير 

 السياسية  باختالف أطيافهم 

حل اإلشكاليات العالقة وايصال صوت تحسين جودة الخدمات العمومية:   -

 البلدية والقرب من المواطن. 

 مشاركة المواطنين في العمل البلدي : المقاربة التشاركية -

 التناسب مع المحاور األساسية 

 

التمويل/    بلدية الزريبة  برامج  مصدر  مع  العالقة 

 وسياسات أخرى 

2021 أكتوبر  31إلى غاية  2021 جويلية 01 زنامة التنفيذ رمراحل و    

 نقطة االتصال 
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 إبراهيم بن عمر السيد: 

 ل  بوكيالسيد: محمد 

 إسم المسؤول على متابعة تنفيذ التعهد 

 رئيس بلدية الزريبة

 اإلعالمية تقني أول ببلدية الزريبة ومكلف بمصلحة 

 الصفة والهيكل الراجع اليه بالنظر

bbenamor56@yahoo.fr 

kilymed@gmail.com 

 عنوان البريد االلكتروني

 االطراف المتدخلة متدخلة حكومية أطراف 

 متدخلة  حكومية غير أطراف 
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:الرابعالمحور   

الموارد الطبيعية لتصّرف في حوكمة ا  



 

   
 

 حوكمة التصرف في المياه الحرارية المستغلة في المحطة االستشفائية بالحمام الشعبي : 10تعهد عدد 

 الهيكل/الطرف المسؤول  بلدية الزريبة 

 وصف التعهد 

االستشفائية سواءا منها الحمام الشعبي أو الحمامات تصميم نظام مراقبة حيني وعن بعد للمياه الحرارية المستغلة في المحطة  

باإلضافة ،  استغالل المياه المسكوبة من الحمام والتي يمكن ان يقع تصفيتها وإعادة استغاللها.  لفردية من خالل نسبة تدفق المياها

 إلى تنظيم عملية االستخالص ومتابعتها حينيا 

الشعبي   - الحمام  من  المسكوبة  المياه  بوادي  كثرة  الفردية  الحمامات  ومن 

 الحمام.

عدم مراقبة نسبة تدفق المياه الحرارية المستغلة من قبل متسوغ الحمامات   -

 الفردية. 

 اإلشكال المطروح 

التحكم في نسبة التدفق بالمياه الحرارية حسب حاجة االستعمال والمحافظة  -

 على الثروة المائية قدر اإلمكان.

الحمامات الفردية للمياه الحرارية ومدى التزامها بكراس  متابعة استهالك   -

 الشروط.

 تصفية المياه المسكوبة وإعادة استغاللها في مجال الزراعة.  -

 الترفيع في مداخيل البلدية.  -

تحديد األهداف من تنفيذ  

 التعهد/النتائج المنتظرة 

 الضغط على الكلفة  -

 الثروة الطبيعية تحسين مردودية العمل البلدي وحسن استغالل  -

كيف سيساهم التعهد في حّل  

ر في الواقعاالشكال/كيف سيغيّ   

يتناسب هذا التعهد مع أغلب المحاور األساسية لشراكة الحكومة المفتوحة.   -

باعتباره يضمن الشفافية وفتح البيانات من خالل االطالع على نسبة تدفق 

ذلك إمكانية محاسبة المياه المستغلة من طرف المتسوغ للحمامات الفردية، ك

البلدية   أعوان  مراقبة  أو  المتسوغ  طرف  من  الشروط  لكراس  المخالفين 

المكلفين باالستخالص كما يندرج أساسا ضمن محور حوكمة التصرف في 

 الموارد الطبيعية.

 التناسب مع المحاور األساسية 

 

التمويل/    بلدية الزريبة  برامج  مصدر  مع  العالقة 

 وسياسات أخرى 

2022مارس   31إلى غاية  2021جويلية  01 زنامة التنفيذ رمراحل و    

 نقطة االتصال 

 ل  بوكيالسيد: محمد 

 األزهر التويتي السيد: 

 إسم المسؤول على متابعة تنفيذ التعهد 
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 السيد: محمد بن حسن

 السيد: ياسين الحلواني

 تقني أول ببلدية الزريبة ومكلف بمصلحة االعالمية 

 ببلدية الزريبةمدير فني 

 المسؤول عن الحمام الشعبي

 أستاذ جامعي وممثل عن جمعية آراء للمدنية والمواطنة

 الصفة والهيكل الراجع اليه بالنظر

kilymed@gmail.com 

touittilazher@gmail.com 

yassine.halouani@yahoo.fr 

 عنوان البريد االلكتروني

 االطراف المتدخلة متدخلة حكومية أطراف 

 متدخلة  حكومية غير أطراف جمعية آراء للمدنية والمواطنة

 

  

mailto:kilymed@gmail.com
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 المتجددة من خالل بعث مشروع تجميع ورسكلة الفضالتاستخراج الطاقة : 11تعهد عدد 

 الهيكل/الطرف المسؤول  بلدية الزريبة 

 وصف التعهد 

البلدية ثم إعادة رسكلتها في مرحلة أولى ثم  المتاتية من المنطقة  التعهد في بعث مشروع يعني بتجميع الفضالت  يتمثل هذا 

 مرحلة ثانيةفي  استغاللها في استخراج الطاقة المتجددة

من  المصب  بعد   - أكثر  البلدية  رفع كم30عن  كلفة  رفع  في  يتسبب  مما 

 الفضالت.

 المصب الذي كان متواجد بالمنطقة البلدية.  بخصوصتشكيات المواطنين   -

 ضعف اإلمكانيات اللوجستية لتغطية كافة التراب البلدي  -

 اإلشكال المطروح 

 ا. مضارهو الوقاية والحد من إنتاج النفايات  -

اال - إعادة  طريق  عن  النفايات  وكل  تثمين  والتحويل  عمال األ ستعمال 

واستخدامها   االستعمالعادة  إلالرامية إلى استخراج المواد القابلة    األخرى

 كمصدر للطاقة 

مراقبة   - مصبات  بعد    إيداعتخصيص  أي  المتبقية  كل    استيفاءالنفايات 

 .مين الممكنةمراحل التث

تحديد األهداف من تنفيذ  

 التعهد/النتائج المنتظرة 

رفع   - المكلف  للمقاول  البلدية  تدفعه  الذي  الفضالت  رفع  معلوم  توفير 

 الفضالت يوميا. 

وأن   - خاصة  الفضالت  لرفع  الناقلة  للشاحنات  البنزين  مصاريف  توفير 

 كم30المصب يبعد عن البلدية أكثر من 

بديلة   - طاقة  مداخيل  استخراج  يوفر  مما  والغاز  الكهرباء  لشركة  وبيعها 

 في مرحلة ثانية إضافية

كيف سيساهم التعهد في حّل  

ر في الواقعاالشكال/كيف سيغيّ   

يتناسب هذا التعهد مع محور الحكومة المفتوحة المتعلق بحوكمة التصرف   -

 في الموارد الطبيعية. 

 العمومية، دعم شفافية العمل الحكومي وفتح البيانات  -

الحكومة   - ثقافة  وغرس  التشاركية  المقاربة  وتكريس  الفساد  مقاومة 

 المفتوحة،

المعلومات   - تكنولوجيات  باستعمال  العمومية  الخدمات  جودة  تحسين 

 واالتصال

 التناسب مع المحاور األساسية 

 

التمويل/    بلدية الزريبة  برامج  مصدر  مع  العالقة 

 وسياسات أخرى 

القسط األول   2022نوفمبر  01إلى غاية  2021نوفمبر  01من   

القسط الثاني  2025جويلية 15إلى غاية  2022جانفي  01من   

زنامة التنفيذ رمراحل و   
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 نقطة االتصال 

 إبراهيم بن عمر السيد: 

 السيد : األزهر التويتي 

 ل  بوكيالسيد: محمد 

 إسم المسؤول على متابعة تنفيذ التعهد 

 بلدية الزريبةرئيس 

 مدير اإلدارة الفنية

 تقني أول ببلدية الزريبة ومكلف بمصلحة االعالمية 

 الصفة والهيكل الراجع اليه بالنظر

bbenamor56@yahoo.fr 

touittilazhar@ouylook.fr 

kilymed@gmail.com 

 عنوان البريد االلكتروني

 األطراف المتدخلة متدخلة حكومية أطراف 

 
 متدخلة  حكومية غير أطراف
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