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I- التعريف بالبلدية 

 1919جوان  5:  تاريخ االحداث  

 هكتارا 640:    المساحة  

 هكتارا 400:   مساحة المناطق األثرية  

 (  2020ساكنا  ) المعهد الوطني لإلحصاء جانفي  18279:  عدد السكان 

 :  الشمال الشرقي للبالد التونسية  الموقع الجغرافي

 الحدود :       

 شماال : بلدية سيدي أبي سعيد   

 شرقا : البحر األبيض المتوسط   

 غربا : بلدية المرسى   

 جنوبا : بلدية الكرم    

 :  سياحي وثقافي  النشاط المتميز

 والياسمينة وهي الدائرة البلدية قرطاج محمد علي 01: عدد  الدائرة البلدية

 18( : عدد األعضاء = 2023-2018)  المجلس البلدي

 رئيسة البلدية : حياة بيوض            

    98400695الهاتف :     

  mairie.carthage@planet.tnالبريد اإللكتروني :    
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 لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة واإلعالم والتواصل والتقييم : كريم المالقيرئيس 

    98436669الهاتف :     

  malki.karim@gmail.comالبريد اإللكتروني :   

 :  وسائل اإلتصال  

  2016نهج صوفونيبة قرطاج حنبعل   05:  العنوان

 mairie.carthage@planet.tn  :البريد اإللكتروني

  www. Commune-carthage.gov.tn:  الموقع اإللكتروني

  Commune de Carthage:الفايسبوك 

 71731460:  الهاتف 

 71731972: الفاكس

 :قرطاج نبذة تاريخية عن مدينة  

 ق.م  814حدشت" اإلسم الفينيقي للمدينة وتعني المدينة الجديدة سنة -مدينة " قرت  تأسست

 :  الحضارات التي تداولت على قرطاج

 ق.م 146إلى -ق.م 814الحضارة القرطاجية :  -
 م 439ق.م إلى  146الحضارة الرومانية : -
 م 533م إلى  439الحضارة الوندالية :  -
 م 698م إلى  533الحضارة الرومانية البيزنطية :  -
 م إلى اليوم 698الحضارة اإلسالمية :  -

 :موقع قرطاج ضمن قائمة التراث العالمي 

وقع تصنيف  1985أكتوبر  07المؤرخ في  1985لسنة  1246وبمقتضى أمر عدد  1985سنة 
 قرطاج ضمن قائمة التراث العالمي التي وضعتها اليونسكو.

mailto:malki.karim@gmail.com
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 تم إدراج قرطاج ضمن المدن السياحية  1999س مار  22والصادر في  659ضى أمر عدد توبمق 

 

II -   : قرطاج  منبع شراكة الحكومة المفتوحة والحكم الديمقراطي التشاوري 

المكتوبة في التاريخ حيث يعود إلى القرن السادس واحدا من أقدم و أعرق الدساتير  قرطاج عتبر دستوري  
، و من المعلوم تونس قبل الميالد ممثال بذلك أّول شكل من أشكال التنظيم السياسي المقنن الّلذي عرفتـه

بشهادة الفيلسوف  كانت أهم منابع الديمقراطية في العالم القديم  جمهورية قرطاج أيضا أن
  أفالطون و أرسطو

وخ ومجلس أهّم عصور الّدولة القرطاجّية الديمقراطية ذات الحكم اإلنتخابي كان عصر مجلس الّشي 
 ويتكون من : (ق.م 290-480الحكماء ومجلس الشعب )

 عضو  300يتكون من  :مجلس الشيوخ 
 أعضاء يتم انتخابهم حسبما أظهروه  104تلي في األهمية مجلس الشيوخ. تتكون من  :مجلس الحكماء

 من كفاءة. 
 يحصل في شأنها هيئة منتخبة من المواطنيين تعرض عليها جميع المسائل التي لم  :مجلس الشعب

االتفاق بين الملكين من حهة وبين مجلس الشيوخ من جهة أخرى، وتكون لها الكلمة النهائية. وكانت 
 .قرطاج بذلك من أوائل الدول في العالم القديم التي عاشت تجربة النظم الشعبية الخالصة

 في أي من هذه  وهي جمعيات سياسية ودينية تعتبر أقساما وشعبا انتخابية. كل عضو :الجمعيات
الجمعيات ينتخب داخل شعبته، لكن رأي األغلبية يعتبر رأي الشعبة كلها ويحسب صوتا واحدا في 

 .االنتخاب العام. وينظر أعضاء هذه الجمعيات في شؤون الدولة، وفي أعمال المجالس الشعبية
 داخل والمواطنة الحرية لتطوير ووسيلة للتفكير طريقة وهو تشاركي حكم هو القرطاجي الحكم وكان

 .المجتمع

 2014ويقول الدكتور حسين فنطر في محاضرته "دساتير تونس عبر التاريخ من قرطاج إلى دستور    

 2019فيفري  09" بتاريخ 

 تإن المجتمع القرطاجي حضري مدني متفتح يتميز بالحركية والتعايش بين مختلف الفئات مع تفاو "    
يفصل بينها من حيث القدرات االقتصادية والوزن االجتماعي والفاعلية السياسية. فهو مجتمع حضري 
ومعنى ذلك أنه يعيش في محيط تفرزه المدينة، وهو مجتمع مدني ومعنى ذلك أنه مؤطر بقوانين يساهم 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86
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ا قانون المواطن في بعثها وتكريسها في الواقع المعيش، فالمؤسسات في قرطاج دستورية عماده
 ."دستوري يفرض االنتخاب وتشريك المواطنين في أخذ القرار

 

III -  2018من خطة العمل الوطنية لشراكة الحكومة المفتوحة  11التعريف بالتعهد-
2020 

عالمية تشارك فيها الدول الراغبة في العمل في مجال  مبادرة تمثل مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة   
الحكومة المفتوحة وتهدف إلى تحسين مستوى الحكومات ومدى إلتزامها بمبادئ الشفافية والمساءلة ومكافحة 
الفساد وتشريك المواطنين واستعمال تكنولوجيات اإلتصال وبالتالي تحسين مستوى حياة المواطنين وعالقتهم 

 بالحكومة .

سنوات خطتي عمل  04ت على مدار ذ. ونف 2014جانفي  14في وقد انضمت تونس إلى هذه المبادرة    
 وقد كان عملها بصفة تشاركية مع الجمعيات المعنية والمجتمع المدني .

تعهدا  من ضمنها  13على  2020 -2018وشملت خطة العمل الثالثة لشراكة الحكومة المفتوحة   
 اكة الحكومة المفتوحة على المستوى المحلي .وهو تركيز شر  11التعهد 

المحاور األساسية لهذا  تطبيق والغاية من هذا التعهد هو مزيد تعزيز العمل المحلي  التشاركي وضمان   
وهي الشفافية والمشاركة والمسائلة واستعمال تكنولوجيات اإلتصال التعهد مع مراعاة خصوصيات كل جهة 

 المبادئ وتحسين الخدمات اإلدارية وبالتالي تحسين عالقة المواطن بالبلدية.والمعلومات لتكريس هذه 

 
IV-المحلي:كة الحكومة المفتوحة على المستوى اشر لقرطاج بلدية  انضمام 

عبر طلب ترشح عن  على المستوى المحلي مبادرة شراكة الحكومة المفتوحةفي  قرطاجبلدية شاركت     
 علىالخط تحتوي  خالل تعمير استمارة على نبه وحدة اإلدارة اإللكترونية برئاسة الحكومة  م بعد تقدمت

تولى فريق عمل ثم ، بالبلديات مجموعة من المقاييس من شأنها أن تدعم مبادئ شراكة الحكومة المفتوحة
مع المدني فرز يضم ممثلين عن وحدة اإلدارة االلكترونية ووزارة الشؤون المحلية وممثلين عن المجت

 . بلدية مترشحة 73بلدية للشروط المطلوبة من بين  12الترشحات وقد استجابت بلدية قرطاج ضمن 
لتنفيذ التعهد من قبل الوحدة اإللكترونية لرئاسة الحكومة  هذه البلديات وفق شروط محددة  تم اختيار وقد   

الحكومة المفتوحة على المستوى المحلي والمتمثلة الحادي عشر الوارد بخطة العمل الوطنية الثالثة لشراكة 
  في الشفافية والتشاركية والنزاهة والمساءلة وتحسين الخدمات العامة المحلية.
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حمام الشط، بلدية نفزة، بلدية تينجة، بلدية  كالتالي: بلدية قرطاج، بلدية قائمتها نشروبلدية  12تم اختيار   
دار شعبان الفهري، بلدية الزريبة، بلدية زاوية سوسة، بلدية السواسي، بلدية الرقاب،بلدية قابس،بلدية 

 .مدنين،بلدية قبلي

 عدة ندوات تحسيسية وورشات تكوينية كالتالي :إثر ذلك نظمت رئاسة الحكومة 

بمدينة سوسة  بالتعاون مع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية   0192أكتوبر  24و 23ندوة يومي  -* 
انطالق تنفيذ هذا التعهد ومشروع لدعم قدرات البلديات في عن  لفائدة البلديات التي وقع اختيارها لإلعالن
 . مجال االتصال العمومي وتشريك المواطن

نوفمبر  17، و16، 15ايام  حول المبادئ االساسية للحكومة المفتوحة لفائدة البلديات دورة تكوينية   -* 
2019 . 

ورشة تكوينية حول مختلف المحاور المتصلة بمبادئ شراكة الحكومة المفتوحة بجزيرة جربة أيام  -* 
 .2019ديسمبر  01نوفمبر و 30،29

من اإلستشارة العمومية إلعداد خطط عمل  المشاركة في ورشة العمل حول نتائج المرحلة األولى -*
 . 2020فيفري  24الحكومة المفتوحة على المستوى المحلي بتونس العاصمة بتاريخ 

 V-  11إعداد وتنفيذ التعهد : 

وذلك  11التعهد انطلقت بلدية قرطاج في إعداد وتنفيذ وحدة اإلدارة اإللكترونية برئاسة الحكومة  وبالتعاون مع     
 تشاركي إلعداد خطة العمل والذي تّم تكريسه على امتداد مختلف مراحل اعداد الخطةالتمشي ال بإعتماد
 كالتالي:

اإللكترونية  اإلدارةوحدة البلدية و إعداد ميثاق شراكة الحكومة المفتوحة على المستوى المحلي بين اإلدارة   -
 .2019نوفمبر  26بتاريخ 

( 6-6بالتناصف بين البلدية والمجتمع المدني ) وممثلةالبلدية  ةرئيس ةتكوين لجنة قيادة برئاسة السيد -
 .تتولى متابعة، صياغة وتنفيذ خّطة العمل المحلّية

 :كالتالي يتّم اختيارهم لتمثيل البلدية والمجتمع المدني بصفة متناصفة عضو 12تتركب الّلجنة من رئيس و      

 حياة بيوض رئيسة البلدية : رئيسالسيدة  -

http://www.ogptunisie.gov.tn/?p=3883
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 كريم المالكي :رئيس لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة واإلعالم والتواصلوالتقييم :عضو السيد -
 :عضوعضو المجلس البلدي : سهلة اليعقوبي السيدة  -
 سليمان القلي :الكاتب العام للبلدية :عضو السيد -
 مقررمنية نواجي :كاهية مدير الشؤون اإلدارية : السيدة -
 الذيب : مصلحة النزاعات واألمالك :عضو منية السيدة -
 منير اليعقوبي :مصلحة التنظيم واإلعالمية :عضو السيدة -

 : األعضاء من المجتمع المدنيو 

  الدولي للحريات األساسيةنبراس للثقافة والفنون / المرصد جمعية :  ة سنية البجاوي السيد -
 جمعية متساكني قرطاجالسيد طاهر بن مصطفى :  -
 "CARTHAGE LA BAIEنادي روتاري " السيدة ليليا الرايسي :  -
 الغرفة الفتية العالمية بضفاف البحيرةالسيدة مريم نصراوي : -
 ايناس الحسومي: جمعية ديدونالسيدة  -
  نهى عبروق : جمعية هريسة للرياضاتالسيدة  -

الثالثة لشراكة الحكومة من خطة العمل الوطنية  11مراحل تنفيذ التعهد بورشة عمل حول التعريف  -
جانفي  09( نظمتها وحدة اإلدارة اإللكترونية برئاسة الحكومة  ببلدية قرطاج يوم 2020-2018المفتوحة ) 

بحضور لجنة القيادة والمجتمع المدني تضمن جدول أعمال الجلسة تقديما لبرنامج شراكة الحكومة  2020
  حول السبل الكفيلة إلعداد خطة العمل الخاصة بالبلدية ثحالمفتوحة ومسار تونس لإلنضمام إليها ثم التبا

عمل الحكومة المفتوحة على  حول خطط بتونس العاصمة 2020ديسمبر 02بتاريخ  ورشة عمل   -
  المستوى المحلي تم التطرق خاللها الى كيفية إعداد بطاقات الوصف الخاصة بالتعهدات

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

زمني إلعداد خطة العمل الخاصة بتنفيذ مبادرات لشراكة الحكومة المفتوحة على المستوى المخطط ال    
  المحلي:

 التاريخ المراحل ع/ر
إطالق المرحلة األولى من االستشارة الوطنية إلعداد خطة العمل  01

 : العمومية على موقع االستشارات
 16/01/2020من 
 16/02/2020إلى 
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participation.tn/-http://www.e  
 وتم نشرها أيضا بالفايسبوك بالصفحة الرسمية لبلدية قرطاج 

 عمل، منتديات وأيام مفتوحة اتورش ميدانية،استشارات   02
ودعوات عبر البريد اإللكتروني للمشاركة في تنظيم بالغات تحسيسية 

  هذه اإلستشارة

 16/01/2020من 
 16/02/2020إلى 

التمديد في أجال المرحلة األولى من االستشارة الوطنية إلعداد خطة  03
 العمل على موقع االستشارات العمومية:

participation.tn/-http://www.e  
 وتم نشرها أيضا بالفايسبوك بالصفحة الرسمية لبلدية قرطاج

 26/02/2020من 
 11/03/2020إلى 

عداد الصيغة األولّية من خطة العمل 04  فرز المقترحات وا 
التنسيق مع وحدة اإلدارة اإللكترونية إلعداد المرحلة الثانية من 

 اإلستشارة

مارس إلى  12
 2020سبتمبر20

إطالق المرحلة الثانية من االستشارة المحلية إلعداد خطة العمل  05
المقترحات ذات األولوية إلدراجها بالصيغة النهائية لخطة  )تحديد

 العمل( على موقع االستشارات العمومية: 
participation.tn/-http://www.e     

 
 وتم نشرها أيضا بالفايسبوك بالصفحة الرسمية لبلدية قرطاج

 21/09/2020من 
 11/10/2020إلى 

عداد الصيغة النهائية لخطة العمل 06  فرز المقترحات وا 
  لجنة القيادة للفرز  ألعضاءإرسال المقتراحات  

 2020أكتوبر  19

- 19/12/2020 المجلس البلدي عرض الصيغة النهائية على  08
23/12/2023 

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

 VII مراحل إعداد اإلستشارة األولى المحلية على الخط والنتائج 

 عمل: وورشاتاستشارات ميدانية  وإطالق المرحلة األولى من االستشارة الوطنية 

خطط عمل  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  بعث بهدف
مقترحات وأفكار المشاركين مما يمكن البلدية من إدراج تعهدات متماشية مع خصوصيات ومتطلبات األخذ ب

http://www.e-participation.tn/
http://www.e-participation.tn/
http://www.e-participation.tn/
http://www.e-participation.tn/
http://www.e-participation.tn/
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مع التقيد بمبادئ شراكة الحكومة المفتوحة والتي وضعت  2022-2020تم تنفيذها خالل الفترة المنطقة ي
 وفق محاور ومعايير أساسية وهي كالتالي :

 

 : لمحاورا -1

 تعزيز حق النفاذ إلى المعلومة-

 فتح البيانات العمومية -

 دعم آليات الديمقراطية التشاركية ومبادئ الحوكمة المحلية -

 الشفافية المالية والجبائية( –المساءلة والنزاهة ) الشفافية في مجال الصفقات تعزيز  -

 حوكمة التصرف في الموارد الطبيعية -

 مقاومة الفساد اإلداري  -

 . تبسيط الخدمات البلدية وتحسين جودتها -

  : المعايير -2

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

  واضحة للقيام بها، يصف النتائج المنتظر الحصول عليها من خالل تنفيذه،
 يمكن تجزئة التعهد إلى مراحل زمنية محددة للتثبت من مدى التقدم في انجازه قابل للقياس 

الجهة 
 المسؤولة 

  لمتدخلةيمكن تحديد الجهة المسؤولة على تنفيذ التعهد واألطراف ا

متصل بتنفيذ إحدى المحاور األساسية أو التحديات المتعلقة بالحكومة المفتوحة  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 

 توقع تحقيق تغيير هام من خالل تنفيذ التعهد 
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ونزوال عند رغبة بعض البلديات التي سجلت عدد ضئيل من المقترحات تم االتفاق على تمديد أجال       

  2020مارس  11فيفري إلى  26االستشارة لمدة أسبوعين من 
 تعهد. 588مقترح أي حوالي  98وقد تم تسجيل 

 

 تنظيم جلسات تحسيسية وتشاركية:  

  مع المجتمع المدني  مشتركة بتنظيم عدة جلسات عمللجنة القيادة وبالتوازي مع االستشارة  قامت    
 تعزيزلتقريب المفاهيم المتعلقة بمبادئ شراكة الحكومة المفتوحة مع تسجيل بعض المقترحات في مجاالت 

دعم آليات ، حوكمة التصرف في الموارد الطبيعية، العموميةفتح البيانات ، حق النفاذ إلى المعلومة
الشفافية المالية  ،الشفافية في مجال الصفقات العمومية ،الديمقراطية التشاركية ومبادئ الحوكمة المحلية

األطر واآلليات المقترحة لتعزيز  ،تبسيط الخدمات البلدية وتحسين جودتها ،مقاومة الفساد اإلداري، والجبائية
 .اركة المواطن في تحديد المشاريع واإلصالحات ذات األولويةمش

 نذكر منها :

تركة المكلفة بإعداد خطة العمل الخاصة بالحكومة المفتوحة ومتابعة تنفيذها شورشة عمل لجنة القيادة الم -1
 "  حول الحكومة المفتوحة تضمنP.P.T"  تم فيها تقديم عرضا باستعمال تقنية  2020فيفري  06بتاريخ 
 ما يلي :

 التعريف بشراكة الحكومة المفتوحة  -
 تاريخ انضمام تونس إلى شراكة الحكومة المفتوحة  -

: تركيز شراكة الحكومة المفتوحة على المستوى المحلي وانضمام بلدية قرطاج  لهذه 11التعريف بالتعهد  -
 المبادرة  
 مبادئ األربعة لشراكة الحكومة المفتوحة -
 تعمير اإلستمارة باللغتين العربية والفرنسية.رشة عمل حول كيفية و   -

لمتابعة مسار اإلستشارة العمومية على  تحسيسية موسعة مع المجتمع المدني بقرطاج جلسة عمل -2
فيفري  14الخط حول إعداد خطط عمل خاصة بالحكومة المفتوحة على مستوى المحلي بتاريخ  

 السابقة. تم فيها التطرق إلى نفس المحاور  2020
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عداد الصيغة األولّية من خطة   العمل:فرز المقترحات وا 

بتونس العاصمة بحضور مختلف البلديات  2020فيفري  24مواكبة فعاليات ورشة عمل بتاريخ تمت    
الوزير المكّلف  وبإشرافمن خطة العمل الوطنية الثالثة لشراكة الحكومة المفتوحة  11المعنية بتنفيذ التعهد 

لتقديم نتائج هذه االستشارة والمعلومات اإلحصائية  وتحديث اإلدارة والسياسات العمومية، العموميةبالوظيفة 
 بها.المتعلقة 

والمعايير إلى جانب االنطالق في عملية تقييم وفرز المقترحات من قبل المشاركين حسب المنهجية  هذا  
 .في الغرض المعتمدة

والمسجلة خالل ورشات العمل فرز المقترحات الواردة على الخط تنظيم جلسات عمل خصصت ل تمّ  كما   
جراء التعديالت الالزمة على غرار  إعادة صياغة البعض منها، إعادة تبويبها حسب المحاور، حذف وا 
  :األساسيةالمقترحات التي ال تتناسب مع المحاور 

تاريخ بضمن اإلستشارة الثانية على الخط جلسة عمل حول تحديد التعهدات الممكن إدراجها  -1
 . 2020سبتمبر  08

ارسال جدول التعهدات المقترحة إلدراجها في اإلستشارة الثانية إلى أعضاء لجنة القيادة عبر   -2
 08تفاق عليه خالل جلسة العمل المنعقدة بتاريخ إلالبريد اإللكتروني محينة وفق ما تم ا

 . 2020بر سبتم

 2020ماي  26التعهدات الممكن ادراجها في اإلستشارة الثانية بتاريخ جلسة عمل حول فرز  -3
 تعهد(. 24) 

تعهد من جملة التعهدات المقترحة وذلك بحسب عدة معايير  24ورشة عمل  حول اختيار   -4
 التعهد األكثر طلب مع دمج التعهدات المتقاربة ووضعها في تعهد واحد  

 التعهد الممكن تنفيذه ويستجيب لخصوصيات المنطقة -

 التعهد الذي يستجيب لمبادئ شراكة الحكومة المفتوحة-

  2020جوان  04جلسة عمل بتاريخ  -5

لفرز ودمج المقترحات وصياغة جدولة جديدة للمقترحات  2020جلسة عمل بتاريخ غرة سبتمبر  -6
 تعهد . 19تتضمن 
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VIII  اإلستشارة الثانية المحلية على الخط والنتائجمراحل إعداد 

 العمل:المرحلة الثانية من االستشارة المحلية إلعداد خطة  .

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 

وتم نشرها في الصفحة الرسمية  لتحديد المقترحات ذات األولوية إلدراجها بالصيغة النهائية لخطة العمل
 . على الفايسبوك لبلدية قرطاج

ثر ذلك تم تنظيم   تم فيها تقديم الهيكلة المقترحة  2020ديسمبر  04ورشة عمل بتونس العاصمة يوم وا 
عديالت عليها باإلضافة إلى تلخطة العمل ودراسة ومراجعة الصيغة األولية لهذه الخطة قصد مزيد ادخال ال

 عرض المراحل المستقبلية المتعلقة باستكمال صياغة مختلف خطط العمل الخاصة بالبلديات.

  العمل:المرحلة الثانية من االستشارة المحلية إلعداد خطة  نتائج 

http://www.e-participation.tn/
http://www.e-participation.tn/
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 كانت نتائج اإلستشارة كالتالي :

تم إختيار الستة األوائل واحد  واثر التدارس مع لجنة القيادة  16عدد التعهدات و  128عدد المشاركين 
وهي والذين تحصلوا على األولوية القصوى من المحاور المدرجة في اإلستشارة  عن كل محور 

   كالتالي : 

 

 

 تعهدات( 02) : المحور األول حق النفاذ إلى المعلومة والبيانات العمومية المفتوحة -1

توفير ركن ضمن موقع واب البلدية لتلقي مطالب النفاذ ومطالب الشكاوي بصورة إلكترونية  - -5
 (قصوى أولويةطلب ذات  30) تحصل على  واإلجابة عليها

طلب ذات  23)تحصل على   نشر عدد من البيانات األكثر طلبا من البلدية في شكل مفتوح -6
  ( قصوى أولوية

 قصوى األكثر أولوية تم اختيار التعهد األول وهو 

 تعهدات( 02) المحور الثاني دعم آليات الديمقراطية التشاركية ومبادئ الحوكمة المحلية -2

 طلب ذات أولوية قصوى( 26) تحصل على  الميزانية التشاركيةإعتماد مقاربة  -7

 طلب ذات أولوية قصوى( 48) تحصل على  احداث لجان المواطنة -8

 األكثر أولوية قصوى وهو الثانيتم اختيار التعهد   

 تعهدات( 03) تعزيز المساءلة والنزاهة المحور الثالث : – 3

 41اعتماد منظومة التدقيق الداخلي والمراقبة لضمان شفافية التصرف والتسيير) تحصل على  -9
 طلب ذات أولوية قصوى(

طلب ذات أولوية  33) تحصل على إحداث لجنة خاصة بمتابعة سير المرافق العامة  -10
 قصوى(

تحديد مسؤوليات األعوان من خالل احداث بطاقة المهام وبطاقة دليل اإلجراءات  -11
 طلب ذات أولوية قصوى( 28) تحصل على والمسارات اإلدارية 
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 تم اختيار التعهد األول وهواألكثر أولوية قصوى  

 تعهدات( 03) المحور الرابع : حوكمة التصرف في الموارد الطبيعية -04

 طة االيكولوجية البيئية  من خالل تنفيذ مشروع قرطاج المدينة المغذيةانجاز عدد من األنش -12
 طلب ذات أولوية قصوى( 52) تحصل على 

حداث مسلك صحي سياحي لحماية وتثمين المواقع األثرية  -13  41) تحصل على دراسة وا 
 طلب ذات أولوية قصوى(

 طلب ذات أولوية قصوى( 45) تحصل على  استعمال الطاقة المتجددة -14

 تم اختيار التعهد األول وهواألكثر أولوية قصوى  

 تعهدات( 03) تبسيط الخدمات البلدية وتحسين جودتها -05

 طلب ذات أولوية قصوى( 39تركيز المدينة الذكية ) تحصل على  -15

تطوير موقع واب البلدية الضفاء الصبغة التفاعلية عليه واثرائه بخدمات عن بعد ) تحصل  -16
 أولوية قصوى(طلب ذات  38على 

 طلب ذات أولوية قصوى( 41بعث فضاء المواطن ) تحصل على  -17

 تم اختيار التعهد الثالث وهواألكثر أولوية قصوى  

 تعهدات( 02)وضع خطة لالتصال والتكوين في المجاالت المتصلة بمحاور الحكومة المفتوحة -06

) تحصل على  وضع وتنفيذ برنامج تكويني حول محاور الحكومة المفتوحة وآليات العمل البلدي -  
 طلب ذات أولوية قصوى( 57

 إعداد وتنفيذ خطة اتصالية حول الحكومة المفتوحة ومتصلة بالعمل البلدي -  -18

 طلب ذات أولوية قصوى( 48) تحصل على     

 وية قصوىتم اختيار التعهد األول وهواألكثر أول

العمل على إعطاء التعهدات العشر  تم اإلتفاق على إضافة تعهد سابع وهو : التعهد السابع - 07 
  األوائل واألكثر أولوية والذين لم يقع إختيارهم كمشاريع ذات أولوية في العمل البلدي 
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عمل الحكومة  حول خططبتونس العاصمةتنظيم ورشة عمل  2020ديسمبر 02هذا وقد تم بتاريخ    
 المفتوحة على المستوى المحلي تم التطرق خاللها الى كيفية إعداد بطاقات الوصف الخاصة بالتعهدات

 للتعهدات:البطاقات الوصفية  .1
 

 : حق النفاذ إلى المعلومة والبيانات العمومية المفتوحة01عدد  محورال
 .خاص بالنفاذ والشكاويإحداث ركن البلدية من خالل ب الخاص تعهد  تطوير موقع وابال

لجنة الديمقراطية  التشاركية والحوكمة المفتوحة واإلعالم والتواصل 
 والتقييم

 الهيكل/ الطرف المسؤول

 وصف التعهد
بأهمية ايمانا منها  2000خاص بها وذلك سنة  موقع واببلدية قرطاج األولى وطنيا التي أحدثت  عدت

في إستراتيجية تطوير اإلدارة، على اعتباره أداة اتصال حقيقية وأداة تسويق قوية ويعطي فرص  الموقع 
مزيد تطويره من خالل إحداث ركن أفضل للحصول على شراكات أو توأمة، وبالتالي تعمل البلدية على 

 خاص بالنفاذ والشكاوي .

 من ذلكيطرح عدة إشكاليات  عدم تطوير موقع الواب -
حق كل شخص وعدم ضمان   ضعف مؤشر الشفافية

 طبيعي أو معنوي في النفاذ الى المعلومة 

 

 اإلشكال المطروح

خدمات وانجازات البلدية  نشرواب إلى اليهدف تطوير موقع  -
 وبالتالي الترفيع في مؤشر الشفافية، 

خالل ركني إتاحة التواصل مع المواطنين بطريقة عصرية من  -
واإلستجابة سرعة الوصول إلى المعلومة و النفاذ والشكاوي 

لطالب المعلومة في اآلجال ومعرفة مشاكل المواطنين واإللتزام 
 بحلها في اآلجال ضمن اإلمكانيات المتاحة

 

تحديد األهداف من تنفيذ 
 التعهد/ النتائج المنتظرة

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

 .وتستجيب لتطلعات المواطن وتحل مشاكله تجاوز النقائص

كيف سيساهم التعهد في حل 
اإلشكال/ كيف سيغير في 

 الواقع
  :ماهالمحاور المناسبة لهذا التعهد  -
 من الفساد إذ أن إطاحة المعلومة للمواطن يحد  الشفافية  -

تساعد الشفافية على توفير  ،وعزز المساءلةيو اإلداري 

التناسب مع المحاور 
 األساسية
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مما يمكن إخضاع البلدية  معلومات دقيقة حول كافة أنشطة
 .للمساءلةالمصالح تلك 

حداث و   - تطوير الخدمات اإلدارية موقع واب متطور يساهم في ا 
 .هاورقمنت

 
مصدر التمويل )ميزانية البلدية، تعاون دولي، اتفاقيات شراكة مع  -

 المجتمع المدني(، 
FNCT-GIZ-HACKATON  

مصدر التمويل/ العالقة مع 
 برامج وسياسات أخرى

 مراحل ورزنامة التنفيذ   2022إلى شهر ديسمبر  2021من شهر أفريل 
 نقطة االتصال

 السيدة حياة بيوض
 السيد كريم المالقي  

اسم المسؤول على متابعة 
 تنفيذ التعهد

 الكتابة العامة   
 رئيس لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة

الصفة والهيكل الراجع إليه 
 بالنظر

Mairie.carthage@planet.tn 
malki.karim@gmail.com 

 

 عنوان البريد االلكتروني

 األطراف المتدخلة أطراف حكومية متدخلة قرطاجبلدية 
 جمعية "أنشر"-
الغرفة الفتية بقرطاج وضفاف البحيرة -

"  hackathon وذلك بتنظيم تظاهرة "
وهي تظاهرة يجتمع فيها أصحاب الخبرة 
في اإلعالمية إلنجاز تطبيقة أو برمجة 

 24دوم اإلجتماع قد يو تخص البلدية 
 ساعة أو أكثر

أطراف غير حكومية 
 متدخلة

 

 

 دعم آليات الديمقراطية التشاركية ومبادئ الحوكمة المحلية الثاني :المحور 

mailto:Mairie.carthage@planet.tn
mailto:Mairie.carthage@planet.tn
mailto:malki.karim@gmail.com
mailto:malki.karim@gmail.com
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 احداث لجان المواطنة:  02التعهد عدد 

 

لجنة الديمقراطية  التشاركية والحوكمة المفتوحة واإلعالم والتواصل 
 والتقييم

 الهيكل/الطرف المسؤول

 وصف التعهد

مشاركة المواطنين في منطقة  تعزيز بهدف إحداث وتركيز لجان المواطنة بكل حي بالمنطقة البلدية -
   من اإلشكاليات التي تهمهمقرطاج وبالتالي تمكينهم من تقديم أفكار ومقترحات جديدة حول عدد 

 اإلشكال المطروح تمثيلية شاملة ومهيكلة للمتساكنين بكل أحياء قرطاج عدم وجود  -

 

 بين المواطن والبلدية وتقريب وجهات النظر والخدمات تمتين العالقة

 مساعدة  البلدية على حل مشاكل المواطنين في األحياء واألنهج  – 

 خلق انسجام وتوافق بين المواطن والبلدية  -

 معرفة مشاكل كل المواطنين في كل المناطق واألحياء والعمل على حلها 

 تكوين وتحسيس المجتمع المدني بممارسة الديمقراطية التشاركية-

تحديد األهداف من تنفيذ 
 التعهد/النتائج المنتظرة

المواطنين من خاللها تشريكه يتمثل التعهد في ربط عالقة تفاعلية مع ال
في حل اإلشكاليات البيئية المطروحة في المنطقة، وكذلك التبليغ على 
التجاوزات والخروقات التي تتم معاينتها. وبالتالي فهي أداة تواصل 

 وتفاعل

كيف سيساهم التعهد في حّل 
 االشكال/كيف سيغّير في الواقع

 المشاركة العمومية

خالل  تعزيز مشاركة المواطنين منسيمكن هذا التعهد على العمل على 

 التناسب مع المحاور األساسية
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تشريكهم في األنشطة البلدية واألخذ برأيهم في إعداد المشاريع التنموية 
والتعاون معهم في حل عدة اشكاليات محلية وتنظيم معهم عدة تظاهرات 

 مع المجتمع سيتّم بالتعاون )تشريك المواطن بيئية ) حمالت نظافة( .
 المدني(،

 

 
 PAI)  : برنامج اإلستثمار البلدي التشاركي السنوي مصدر التمويل -

) 
  التعاون الدولي، -

مصدر التمويل/ العالقة مع 
 برامج وسياسات أخرى

 إجتماع لجنة الديمقراطية التشاركية مع المجتمع المدني  -
 قرطاجنشر إعالم بالصفحة الرسمية لبلدية  -
 تنظيم استشارة  -
 تخصيص مكان لتنظيم منتديات دورية  -
إعداد ميثاق بصفة تشاركية يحدد العالقة بين ممثلي اللجان والبلدية  -

  إعتماد آليات الميزانية التشاركية إلحداث وتركيز اللجانثم 

مراحل وروزنامة التنفيذال  

 نقطة االتصال

 السيد كريم المالقي 

 السيدة منية نواجي 

إسم المسؤول على متابعة تنفيذ 
 التعهد

 الكتابة العامة ) مصلحة اإلتصال والعالقة مع المجتمع المدني 

باإلتصال والعالقة مع المجتمع المدني ومكلفة  11منسقة التعهد  -
 ببلدية قرطاج

الصفة والهيكل الراجع اليه 
 بالنظر

malki.karim@gmail.com 

mairie.carthage@planet.tn 

 عنوان البريد االلكتروني

mailto:malki.karim@gmail.com
mailto:malki.karim@gmail.com
mailto:mairie.carthage@planet.tn
mailto:mairie.carthage@planet.tn
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 االطراف المتدخلة أطراف حكومية متدخلة بلدية قرطاج

 الجمعيات الناشطة بقرطاج مثل : 

 أصدقاء قرطاججمعية  

 جمعية هريسة للرياضة

 اإلقتصادية بقرطاج الغرفة الفتية

 جمعية نبراس للثقافة والفنون

 جمعية متساكني قرطاج

 نادي روتاراكت تانيت قرطاج 

 جمعية رحماء 

 الكشافة التونسية فرع قرطاج

 هيئة الهالل األحمر فرع قرطاج

 روتاري قرطاج الباينادي  

 صفحة الياسمينة نيوز

أطراف غير حكومية 
 متدخلة

 

 

 

 

 

 تعزيز المساءلة والنزاهة المحور الثالث : –
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  اعتماد منظومة التدقيق الداخلي والمراقبة لضمان شفافية التصرف والتسيير: 03تعهد عدد 

لجنة الديمقراطية  التشاركية والحوكمة المفتوحة واإلعالم والتواصل 
 والتقييم

 الهيكل/الطرف المسؤول

 وصف التعهد

ماي  9مؤرخ في  2018لسنة  29القانون األساسي عدد يهدف هذا التعهد إلى تطبيق مقتضيات 
 :34وتحديدا الفصل  يتعّلق بمجلة الجماعات المحلية 2018

تلتزم الجماعات المحلية بضمان شفافية التصرف والتسيير وتتخذ كل اإلجراءات والوسائل التي تسمح  "ـ
تيبية للجماعة المحلية مشاريع القرارات التر   :باالطالع على المعلومات المتعلقة خاصة بـ   التسيير
األشغال واالستثمارات  العقود المبرمة من طرف الجماعة المحلية  التصرف في األمالك  المالي 

 المزمع إنجازها من طرف الجماعة المحلية

تلتزم الجماعات المحلية باعتماد التدقيق الداخلي للتصرف واإلعالم بنتائجه. وتدعم الدولة الجماعات التي  
 تعتمد منظومة التدقيق والمراقب

تلتزم الجماعات المحلية بالتعاون مع المعهد الوطني لإلحصاء بتركيز قاعدة بيانات إحصائية محلية دقيقة 
ووضعها على ذمة السلط العمومية والباحثين والعموم، قصد  مصّنفة خاصة حسب الجنس والقطاع

 استغاللها في رسم السياسات العامة ومخططات التنمية والبحوث المختلفة مع مراعاة التشريع المتعلق

 بحماية المعطيات الشخصية

قدر  ّفر المعهد الوطني لإلحصاء للجماعات المحلية نماذج وأساليب ضبط اإلحصائيات ويساعدهايو     
 ".اإلمكان على مسكها

 

 فحص وتقييم مدى كفاية وفعالية األنشطة البلدية وجودة أدائها عدم 

 

 اإلشكال المطروح
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 الشفافية والنزاهة في العمل البلدي.

إذ اليمكن مقاومة الفساد إال من خالل الحوكمة الرشيدة  وتطوير  

 ثقافة المجتمع من ثقافة استهالكية إلى ثقافة مبدعة ومنتجة ،

الجماعات المحلية بضمان شفافية  وال يكون ذلك إال بإلتزام 
وقبول رأي اآلخر وترسيخ ثقافة التغيير والتطوير  التصرف والتسيير

 خاصة بين مصالحها.

تحديد األهداف من تنفيذ 
 التعهد/النتائج المنتظرة

 ويعزز المساءلة  سيساهم هذا التعهد في تركيز الحوكمة الرشيدة

كما يجد الباحث قاعدة بيانات دقيقة يستغلها في إنجاز بحوثهم حول 
 .العمل البلدي 

 

كيف سيساهم التعهد في حّل 
 االشكال/كيف سيغّير في الواقع

 آليات لمتابعة وتقييم العمل باإلدارة(،المساءلة )إيجاد  -
 

 التناسب مع المحاور األساسية

 

 
 مصدر التمويل )ميزانية البلدية(  -

 

مصدر التمويل/ العالقة مع برامج 
 وسياسات أخرى

 مراحل وروزنامة التنفيذ  2022إلى ديسمبر  2021من افريل 

 نقطة االتصال

متابعة تنفيذ إسم المسؤول على  السيد كريم المالقي  : 
 التعهد

 الصفة والهيكل الراجع اليه بالنظر الكتابة العامة 
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Mairie.carthage@planet.tn 

malki.karim@gmail.com 

 عنوان البريد االلكتروني

 االطراف المتدخلة أطراف حكومية متدخلة بلدية قرطاج

حكومية أطراف غير  
 متدخلة

 

 المحور الرابع : حوكمة التصرف في الموارد الطبيعية

 انجاز عدد من األنشطة االيكولوجية البيئية  من خالل تنفيذ مشروع قرطاج المدينة المغذية 04:تعهد عدد

لجنة الديمقراطية  التشاركية والحوكمة المفتوحة واإلعالم والتواصل 
 والتقييم

المسؤولالهيكل/الطرف   

من مدينة  مدينة قرطاجاقتصادي يتمثل في وضع منهجية علمية تهدف إلى إنتقال  مشروع بيئي اجتماعي
 مغذية.إلى مدينة  حضرية

 )وجود أراضي أثرية وخضراء غير مستغلة مع وجود عدد كبير من طالبي
 الشغل وحاالت اجتماعية تحتاج إلى المساعدة (.

 اإلشكال المطروح

 

 دعم النشاط اإلقتصادي و توفير مواطن شغل لشباب المدينة 

 التقليص من الحاالت اإلجتماعية ) الفقر(

 إعتماد المدينة على ذاتها في توفير غذائها الفالحي.

تحديد األهداف من تنفيذ 
 التعهد/النتائج المنتظرة

mailto:Mairie.carthage@planet.tn
mailto:Mairie.carthage@planet.tn
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استغالل األراضي عير الصالحة من خالل ستصبح قرطاج مدينة مغذية 
 للبناء

كيف سيساهم التعهد في حّل 
 االشكال/كيف سيغّير في الواقع

 المشاركة العمومية )تشريك المواطن، التعاون مع المجتمع المدني(، -
من خالل استغالل األراضي  حوكمة التصرف في الموارد الطبيعية -

البلدية واألراضي األثرية للزراعة مع احترام خصوصية هذه األراضي 
 المعهد الوطني للتراث.وبالتعاون مع 

 التناسب مع المحاور األساسية

 

 
  اإلتحاد األوروبي -

مصدر التمويل/ العالقة مع برامج 
 وسياسات أخرى

تعيين لجنة القيادة تضم أعضاء البلدية وأعضاء جمعية رياكت  -
(REACT ) وممثلي المجتمع المدني والمؤسسات اإلددارية بالمنطقة

 البلدية 
 المجتمع المدني بأهمية المشروعإعالم وتحسيس - -
 طلب عروض للباعثين في مشاريع المدن المغذية  - -
 المشروعإنجاز  خالل مراحل ـاطير ومرافقة الباعثتفرز المشاريع و  - -
المدن  اإلستئناس برأيتصبح قرطاج مدينة مغذية بعد بهدف أن  -

 المفوضية األوروبيةمصادقة  و المغذية الريادية 
-  (Commission Européenne  (  
-    

 مراحل وروزنامة التنفيذ

 نقطة االتصال

إسم المسؤول على متابعة تنفيذ    السيد كريم المالقي
 التعهد

الكتابة العامة ولجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة واإلعالم 
 .والتواصل والتقييم

 الصفة والهيكل الراجع اليه بالنظر

Mairie.carthage@planet.tn عنوان البريد االلكتروني 

mailto:Mairie.carthage@planet.tn
mailto:Mairie.carthage@planet.tn
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malki.karim@gmail.com 

 االطراف المتدخلة أطراف حكومية متدخلة بلدية قرطاج

أطراف غير حكومية  REACTجمعية 
 متدخلة

 

 

 

 

 

 

 جودتها المحور الخامس تبسيط الخدمات البلدية وتحسين

  بعث فضاء المواطن: 05تعهد عدد

لجنة الديمقراطية  التشاركية والحوكمة المفتوحة واإلعالم والتواصل 
 والتقييم

 الهيكل/الطرف المسؤول

 وصف التعهد
. ويهدف فضاء تهيئة فضاء بالبلدية يضم أهم الخدمات االدارية مع  حسن اإلستقبال والتوجيه -

لى تعزيز الديمقراطية المحلية من خالل وضع المواطن إلى تحسين العالقة  بين البلدية والمواطن وا 
 المواطن في مركز اهتمامات البلدية ودعم تواصله معها.

ارتفاع الطلبات على مجموعة من الخدمات البلدية ومحدودية    اإلشكال المطروح



26 
 

  .آلجالاالموارد البشرية والمادية لالستجابة لها في 

 :في هذا التعهديساهم س

إرساء نظام جديد للتعامل بين االدارة والمواطن يقوم على   -
 الشفافية والحوكمة الرشيدة،

تركيز الحوكمة الرشيدة وتعصير اإلدارة  وتقريب الخدمات  -
 ،من المواطن

  الهدف تطوير و تعصير الخدمات اإلدارية الموجهة للمواطن -

تحديد األهداف من تنفيذ 
 التعهد/النتائج المنتظرة

تطوير طرق العمل وكيفية إيداع و  اختصار اجال اسداء الخدمات
طلبات المواطنين، والشكاوى، وتقديم المقترحات، والنفاذ إلى المعلومة 
وغيرها وذلك من خالل تركيز شبابيك موحدة إلستقبال مختلف 
الطلبات و يتحصل المواطن عبرها على معرف لملفه المقدم يمكنه 

الملف ومراحل انجازه عبر الدخول الى  من خالله متابعة سيرورة
 .تطبيقة إلكترونية معتمدة في الغرض

كيف سيساهم التعهد في حّل 
 االشكال/كيف سيغّير في الواقع

 التثبت في مدى اتصال التعهد بإحدى المحاور التالية:

 الشفافية )حق النفاذ إلى المعلومة، البيانات المفتوحة(، -
 ورقمنتها .تطوير الخدمات اإلدارية  -

 

 التناسب مع المحاور األساسية

 

 
 -FNCT-GIZمصدر التمويل )ميزانية البلدية،  -
مصدر التمويل/ العالقة مع برامج 

 وسياسات أخرى

 مراحل وروزنامة التنفيذ   2022إلى ديسمبر  2021من أفريل 

 نقطة االتصال
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إسم المسؤول على متابعة تنفيذ  السيد كريم المالقي  : 
 التعهد

 الصفة والهيكل الراجع اليه بالنظر الكتابة العام 

mairie.carthage@planet.tn  الكتابة العامة = 

malki.karim@gmail.com  =السيد كريم المالقي 

االلكترونيعنوان البريد   

 االطراف المتدخلة  أطراف حكومية متدخلة بلدية قرطاج

 التكوين في المجال : 

 ALDA    مؤسسة  وKAS األلمانية 

أطراف غير حكومية 
 متدخلة

 المحور السادس = وضع خطة لالتصال والتكوين في المجاالت المتصلة بمحاور الحكومة المفتوحة

  برنامج تكويني حول محاور الحكومة المفتوحة وآليات العمل البلديوضع وتنفيذ   : 06ددتعهد ع
 

لجنة الديمقراطية  التشاركية والحوكمة المفتوحة واإلعالم والتواصل 
 والتقييم

 الهيكل/الطرف المسؤول

 وصف التعهد

 دورات تكوينية حول محاور الحكومة المفتوحة يستفيد منها اإلداري والمستشار البلدي والمجتمع -
 . وتتعلق هذه الدورات التكوينية بالمحاور التالية: المدني
 ،تعزيز مشاركة الشباب 
 إلى المعلومة، النفاذ 
 موميةفتح البيانات الع. 

mailto:mairie.carthage@planet.tn
mailto:mairie.carthage@planet.tn
mailto:malki.karim@gmail.com
mailto:malki.karim@gmail.com
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-  

في التكوين في هذا المجال وعدم معرفة المجتمع المدني  نقص
 خاصة بمحاور الحكومة المفتوحة

 

 اإلشكال المطروح

 

مردودا ايجابيا على اإلداريين سيكون لهذا البرنامج التكويني 
 والمستشارين والمجتمع المدني  .

 

تحديد األهداف من تنفيذ 
 التعهد/النتائج المنتظرة

عندما يكون المواطن على علم بآليات العمل البلدي يحترم التراتيب 
 البلدية

   تحسين مردودية العمل البلدي -

كيف سيساهم التعهد في حّل 
الواقعاالشكال/كيف سيغّير في   

 التثبت في مدى اتصال التعهد بإحدى المحاور التالية:

المشاركة العمومية )تشريك المواطن، التعاون مع المجتمع  -
 المدني(،

-  
 تطوير الخدمات اإلدارية ورقمنتها . -

 

 التناسب مع المحاور األساسية

 

 
تعاون دولي، اتفاقيات شراكة مع المجتمع الميزانية البلدية،  -

 المدني
- OGP-KAS-GIZ-CFAD- IFEDA  
 

مصدر التمويل/ العالقة مع برامج 
 وسياسات أخرى

 مراحل وروزنامة التنفيذ 2022إلى ديسمبر  2021من أفريل 
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 نقطة االتصال

 إسم المسؤول على متابعة تنفيذ التعهد السيد كريم المالقي  : 

 الصفة والهيكل الراجع اليه بالنظر الكتابة العامة

mairie.carthage@planet.tn 

malki.karim@gmail.com 

 عنوان البريد االلكتروني

 بلدية قرطاج

 وحدة اإلدارة اإللكترونية برئاسة الحكومة

أطراف حكومية 
 متدخلة

 االطراف المتدخلة

 التكوين في المجال : 

 ALDA    مؤسسة  وKAS األلمانية 

أطراف غير حكومية 
 متدخلة

 

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

 في المختارة الستة المقترحات تلت التي العشرة بالمقترحات الخاصة العمل أوراق إعداد: 07تعهد عدد   
ثرائها لتحديثها الترتيب  المستقبل في وتنفيذها وا 

لجنة الديمقراطية  التشاركية والحوكمة المفتوحة واإلعالم والتواصل 
 والتقييم

 الهيكل/الطرف المسؤول

 أخذ بعين اإلعتبار إقتراحات  المواطنين العشر قبل التعهدات الستة اللتي وقع اإلختيار عليها -

 عدم امكانية تنفيذ أكثر من ستة تعهدات -

 من المواطنينأهمية التعهدات المقترحة  -

 اإلشكال المطروح

mailto:mairie.carthage@planet.tn
mailto:mairie.carthage@planet.tn
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تحديد األهداف من تنفيذ  األخذ بعين اإلعتبار لهذا التعهد في المرحلة القادمة  
 التعهد/النتائج المنتظرة

كيف سيساهم التعهد في حّل  توسيع قاعدة المشاركة  -
 االشكال/كيف سيغّير في الواقع

 التالية:التثبت في مدى اتصال التعهد بإحدى المحاور 

المشاركة العمومية )تشريك المواطن، التعاون مع المجتمع  -
 المدني(،

 

 التناسب مع المحاور األساسية

 

مصدر التمويل/ العالقة مع برامج  ميزانية البلدية  -
 وسياسات أخرى

 مراحل وروزنامة التنفيذ 2022إلى ديسمبر  2021من أفريل 

 نقطة االتصال

 البلديةالسيدة حياة بيوض رئيسة 

 السيد كريم المالقي  

إسم المسؤول على متابعة تنفيذ 
 التعهد

 الصفة والهيكل الراجع اليه بالنظر الكتابة العامة 

Mairie.carthage@planet.tn   =الكتابة العامة 

malki.karim@gmail.com  =السيد كريم المالقي  

 عنوان البريد االلكتروني

mailto:Mairie.carthage@planet.tn
mailto:Mairie.carthage@planet.tn
mailto:malki.karim@gmail.com
mailto:malki.karim@gmail.com
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 بلدية قرطاج 

 لجنة القيادة لشراكة الحكومة المفتوحة

 االطراف المتدخلة أطراف حكومية متدخلة

أطراف غير حكومية  
 متدخلة

 

 

 

 

 

 

 وتقديرر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشك

تتقدم لجنة القيادة المشتركة المكلفة بإعداد خطة العمل الخاصة بالحكومة       
ومتابعة تنفيذها بالشكر إلى وحدة اإلدارة اإللكترونية برئاسة  المفتوحة  

 الحكومة والجمعية التونسية للحكومة المحلية والجمعيات التي ساهمت محليا في
 إنجاز هذه اإلستشارة ونخص بالذكر :

 قرطاج  جمعية متساكني -
  CARTHAGE LA BAIEنادي روتاري   -
 بضفـاف البحيرة    اإلقتصاديةالغرفة الفتية   -
 جمعية ديدون   -
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 جمعية هريسة للرياضات -
 حدشت–جمعية مجد قرط   -
 جمعية نبراس للثقـافة والفنون -
 الهيئة المحلية للهالل األحمر التونسي بقرطاج -
 فوج الكشافة التونسية بقرطاج -
 بقرطاجالغرفة الفتية اإلقتصادية   -

 

 

 

 

 

           

 

 


