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I. مقدمة: 

إلى إرساء مقاربة جديدة إلدارة    دار شعبان الفهرييهدف وضع خطة عمل للحكومة المفتوحة على مستوى بلدية  

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

بصفة أساسية إلى ضمان االلتزام الجدي من قبل    وتعكس مجهوداً محليا لتحسين األداء البلدي. وتهدف هذه المبادرة

الفساد  ومكافحة  والمساءلة  الشفافية  تعزيز  في  والمتمثلة  المبادئ  من  جملة  لتعزيز  المنضوية ضمنها  األطراف 

وتشريك المواطنين من خالل استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصال وتطوير الخدمات البلدية باعتماد تقنيات  

   . وجودة الخدمات المسداة ي تحسين مستوى حياة المواطنين وعالقتهم باإلدارة حديثة وبالتال 

 وتتمثل أهم أهدافها في:

 ، البلدية والمواطن وتكريس الشفافية الثقة بينتعزيز  -

 .تحقيق إنجازات ملموسة على المستوى المؤّسسي، القانوني والتكنولوجي -

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

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

 ، المفتوحة

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

 جلب االستثمار والتعاون الدولي. 

 

II. المحلي:كة الحكومة المفتوحة على المستوى  ا شرل دار شعبان الفهري بلدية  انضمام 

   2019    في شهر سبتمبر    على المستوى المحلي  إلى مبادرة الحكومة المفتوحة  دار شعبان الفهريانضمت بلدية  

المفتوحة الثالثة لشراكة الحكومة  التعهد الحادي عشر من خطة العمل الوطنية  وستتولى إعداد   .في إطار تنفيذ 

تعهدات ذات أهمية قصوى تعمل على تعزيز  ستتحتوي على  2022-2020وتنفيذ خطة عمل على مدار سنتين 

تتماشى مع خصوصيات ومتطلبات المنطقة ومؤثرة بشكل ايجابي على حياة المواطن،   اإلدارة،النزاهة وتعصير  

المدني في جميع المراحل سواء تعلقت باإلعداد،  وستكون إطارا مكرسا لعمل البلدية جنبا إلى جنب مع المجتمع  

 بالتنفيذ أو بالمتابعة والتقييم. 
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III.  ضمن قائمة البلديات النموذجية المعنية بإرساء خطة  دار شعبان الفهريمسار انضمام بلدية

 المفتوحة:عمل للحكومة 

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

بلدية معنية بهذا التعهد تّم اختيارها    12من بين    دار شعبان الفهريلشراكة الحكومة المفتوحة، حيث تعتبر بلدية  

 وفقا للمسار التالي: 

في شهر سبتمبر    على المستوى المحلي  إلى مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة  هريدار شعبان الفبلدية  انضمت   

، حيث تم فتح باب الترشحات من طرف وحدة اإلدارة اإللكترونية برئاسة الحكومة لجميع البلديات لتقديم    2019

الخط تحتوي   ىمن خالل تعمير استمارة عل 2019جويلية    31جويلية إلى  04الفترة الممتدة من  خالل    -  ترشحاتها

تولى فريق عمل يضم    -  مجموعة من المقاييس من شأنها أن تدعم مبادئ شراكة الحكومة المفتوحة، وحيث  على

ممثلين عن وحدة اإلدارة االلكترونية ووزارة الشؤون المحلية وممثلين عن المجتمع المدني فرز الترشحات وقد 

بلدية مترشحة. وقد وقع االختيار   73وط المطلوبة من بين  بلدية للشر   12ضمن    دار شعبان الفهرياستجابت بلدية  

، دار شعبان الفهري، الزريبة، زاوية سوسة، السواسي،  الرقاب، تينجة،  نفزهعلى بلديات قرطاج، حمام الشط،  

 .قابس، مدنين وقبلي

IV.  المفتوحة:مرحلة إعداد خطة العمل الخاصة بالحكومة 

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

 كالتالي: 

   عبر رابط الكترونيفتح الترشح للجنة القيادة  -

 متابعة( تتولى  9+ 9بالتناصف بين البلدية والمجتمع المدني )  وممثلة  البلديةتكوين لجنة قيادة برئاسة السيد رئيس    -

 وتنفيذ خّطة العمل المحليّة وقد تم إعداد مقرر في الغرض صياغةو

  والتشاركية والتقييماالعالم   ولجنةلجنة القيادة إعداد ميثاق شراكة الحكومة المفتوحة على المستوى المحلي بين  -

 .والمجتمع المدني والحوكمة

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

2019 ، 
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التعهد  تنظيم يوم إعالمي    - المكلف بمتابعة تنفيذ  الفريق  الثالثة   11بحضور ممثل عن  الوطنية  العمل  من خطة 

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

 ،2019ديسمبر   10وبحضور اإلعالم الجهوي بتاريخ 

حضور دورات تكوينية وأيام تحسيسية حول مختلف المحاور المتصلة بمبادئ شراكة الحكومة المفتوحة )الحق   -

 .2020مارس  04،03فيفري و 28،27،26،25في النفاذ إلى المعلومة، التشاركية، الشفافية والمسائلة( أيام 

السيد محمد أمين    توحةفالم  والحكومة  والتشاركية  والتقييمتولي لجنة االعالم    - البرنامج   المجدوب قيادة برئاسة 

 و تحت اشراف رئيسة البلدية بالشراكة مع المجتمع المدني 

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

 المحلي: المستوى 

 التاريخ  المراحل ع/ر 

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

إطالق المرحلة األولى من االستشارة الوطنية إلعداد خطة العمل على   02

 participation.tn/-http://www.eاالستشارات العمومية:موقع 

 16/01/2020من 

 16/02/2020إلى 

عبر استشارة مالئمة لخصوصيات  ة المواطنين على الخطاستشار 03

 بلدية دار شعبان الفهري

https://forms.gle/QNCy7hDkRco93LHw7 

 16/01/2020من 

 16/02/2020إلى 

من طرف   فرز المقترحات وإعداد الصيغة األوليّة من خطة العمل 04

و الحكومة المفتوحة بالشراكة مع   والتشاركية والتقييملجنة االعالم 

 المجتمع المدني

06/2020 

التمديد في أجال المرحلة األولى من االستشارة الوطنية إلعداد خطة   05

 العمل على موقع االستشارات العمومية: 

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

 26/02/2020من 

 11/03/2020إلى 

إطالق المرحلة الثانية من االستشارة المحلية إلعداد خطة العمل   06

المقترحات ذات األولوية إلدراجها بالصيغة النهائية لخطة  )تحديد

 العمل( على موقع االستشارات العمومية: 

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

 

 21/09/2020من 

 11/10/2020إلى 

http://www.e-participation.tn/
http://www.e-participation.tn/
http://www.e-participation.tn/
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من طرف لجنة االعالم والتقييم   خطة العملل إعداد الصيغة النهائية  07

 والموافقةوالتشاركية والحكومة المفتوحة بالشراكة مع المجتمع المدني 

 البلدية  ورئيسة األولية عليها من طرف اللجان المتدخلة 

25/11/2020 

بعد إدخال    للمصادقة المجلس البلديعرض الصيغة النهائية على  08

 التعديالت الالزمة 
26/02/2021 

 2021مارس  اإلعالن على الصيغة النهائية لخطة العمل وانطالق التنفيذ  09

 

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

 المحلي: 

 عمل:  ورشاتو + استشارات ميدانية إطالق المرحلة األولى من االستشارة الوطنية  (1

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

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

ة يتم  مقترحات وأفكار المشاركين مما يمكن البلدية من إدراج تعهدات متماشية مع خصوصيات ومتطلبات المنطق

 . 2022-2020تنفيذها خالل الفترة 

العمومية عبر موقع   االستشارة  قامت    االستشاراتوبالتوازي مع  الخط  التقييم و  لجنة  العمومية على  االعالم و 

بجلسات عمل مشتركة مع المجتمع المدني لتقريب المفاهيم المتعلقة بمبادئ شراكة     التشاركية و الحكومة المفتوحة

، فتح البيانات العمومية،  حق النفاذ إلى المعلومة  تعزيزالحكومة المفتوحة مع تسجيل بعض المقترحات في مجاالت  

الشفافية في   ،ة المحليةدعم آليات الديمقراطية التشاركية ومبادئ الحوكم،  حوكمة التصرف في الموارد الطبيعية

العمومية الصفقات  والجبائية  ،مجال  المالية  اإلداري،  الشفافية  الفساد  وتحسين   ،مقاومة  البلدية  الخدمات  تبسيط 

 .األطر واآلليات المقترحة لتعزيز مشاركة المواطن في تحديد المشاريع واإلصالحات ذات األولوية ،جودتها

 قييمهم وتبويبهم حسب المحاورفرزهم وت  تممقترح  40وقد تم تسجيل 
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 العمل: فرز المقترحات وإعداد الصيغة األوليّة من خطة   (2

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

العمومية الوزير المكلّف بالوظيفة    -  وبإشرافمن خطة العمل الوطنية الثالثة لشراكة الحكومة المفتوحة    11التعهد  

العمومية، إلى   بها. هذا ستشارة والمعلومات اإلحصائية المتعلقة  لتقديم نتائج هذه اال  وتحديث اإلدارة والسياسات 

المنهجية   حسب  المشاركين  قبل  من  المقترحات  وفرز  تقييم  عملية  في  االنطالق  المعتمدةجانب  في    والمعايير 

 .الغرض

 الوطنية:التمديد في أجال المرحلة األولى من االستشارة  (3

من المقترحات تم االتفاق على تمديد أجال االستشارة    ال ضئي  ا ونزوال عند رغبة بعض البلديات التي سجلت عدد

 .مقترح 55ليصبح العدد الجملي  إضافيامقترحا  15وقد تم  2020مارس  11فيفري إلى   26لمدة أسبوعين من 

 المقترحات: فرز  (4

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

 ..الخ األساسية.صياغة البعض منها، إعادة تبويبها حسب المحاور، حذف المقترحات التي ال تتناسب مع المحاور 

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

 .العمل

 

 تفسير المعايير  المعايير 

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

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

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

الجهة 

 المسؤولة 

 يمكن تحديد الجهة المسؤولة على تنفيذ التعهد واألطراف المتدخلة 

مة المفتوحة المحاور األساسية أو التحديات المتعلقة بالحكو أحدمتصل بتنفيذ  التناسب  

 لة والمشاركة ءالشفافية والمساوهي 

 مدة االنجاز

 

سنتين: تعهد ينفذ في سنتين كما يمكن ضبط رزنامة   على امتداد يمكن تنفيذه 

 ة إلى مراحل دقيقةأ السنتين مجزلإلنجاز على امتداد  واضحة

التأثيرات 

 المتوقعة 

 توقع تحقيق تغيير هام من خالل تنفيذ التعهد  
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 حق النفاذ إلى المعلومة والبيانات العمومية المفتوحةتعزيز  األول:المحور 

 وتقارير تمّد المواطن المشترك بآخر مستجّدات البلدية.. من إنجازات ومشاريع َ news letterإنشاء  •

 الجلسات المهمة 

 ( 1العمل أكثر على النشر االستباقي للمعلومة عبر فتح البيانات للعموم )انظر الملحق •

 تعزيز المشاركة اإللكترونية والمسائلة على المستوى البلدي  الثاني:المحور 

 عن بعد - المواطنين  مع والتفاعل المجلساآلراء بين أعضاء  رقمية لتبادل استخدام منصة •

 المنجز العمل المواطنين ولتقييمالقيام باستشارات مجتمعية ألخذ آراء  •

 ورقمنتهااإلدارية تقريب الخدمات  الثالث:المحور 

 الرقمية للتواصل والحصول على عدد من المعطيات والخدمات التي تخص البلدية  جغرفةاعتماد ال •

 الحصول على الرد النهائي  حتىبمكتب الضبط  اإليداع ذتمكين المواطن من متابعة الخدمة المطلوبة من •

 عبر 

o  باألنترنت أو مراسالت تطبيقية 

o   احداث فضاء للمواطن 

البنية التحتية  ،األمنية ،التجارية ،الصحية ،البيئية االخالالتبنبه المجلس البلدي ت - ةرقمي تطبيقهإحداث  •

اللجان واألمن العمومي في كما يجب علي  رؤساءإلي رئيسة البلدية و   الرسائلقع إرسال هذه  يأن  ىعل

 ساعة  72رف ظاإلخالل أن يجيب علي الرسالة في - رفع مهمةوكلت إليه أمن 

 

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

 الحكومة المفتوحة - سياسة تطبيق في  سبّاقة  كانت التي  البلديات مع الخبرة تبادل •

 احداث مكتب لألعالم والعالقة مع المواطن مع توفير اإلطار المختص   •

 القيام بدورات تكوينية في قانون النفاذ إلى المعلومة لفائدة المواطنين  •

من أجل االرتقاء  والمواطنين والعملة والجمعيات اإلداريينتكوين عام في المالية والجباية لفائدة  •

 ى أعلى بالمداخيل البلدية إلى مستو 
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 العمل:المرحلة الثانية من االستشارة المحلية إلعداد خطة  (5

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

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

 المقترحات ذات األولوية إلدراجها بالصيغة النهائية لخطة العمل 

 العمل:خالل المرحلة الثانية من االستشارة المحلية إلعداد خطة  نتائج االستشارة العمومية (6

المرحلة -  تقييم نتائجبتحليل و  25/11/2020  بتاريخالمفتوحة    والحكومة  والتشاركية  والتقييماالعالم  لجنة    قامت

 : وقد تم تسجيل النتائج التالية خطة العملل إعداد الصيغة النهائية و الثانية من االستشارة المحلية

o  :مشارك إناث   30و مشارك ذكور  82منها  مشارك 112عدد المشاركين في االستشارة 

o  :ترتيب التعهدات حسب درجة األولوية 

 التعهدات ذات نفس الهدفدمج  ✓

 دمج التعهدات التي يمكن تحقيقها بنفس المنصة االلكترونية  ✓

له   ✓ المواطن ذات أولوية بالنسبة  لم ينصفها  التي  التعهدات  تعتبر صعبة   والتيالتخلي عن بعض 

 اإلنجاز لتكلفتها

o والداخلية  الخارجية العمل بيئة تحليل 

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

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

 

 

 

 

 

 

http://www.e-participation.tn/
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VII.  الخطة النهائية المقترحة لبرنامج الحكومة المفتوحة ببلدية دار شعبان الفهري 

 والداخلية  الخارجية العمل بيئة تحليل (1

 الخطة  تستهدفها التي الفئات هي من :الديمغرافي العامل 

 ومؤسسات  مواطني اإلدارة البلدية وجميع    تستهد هنا فالخطة البلدية  وخدمات ونشاطات برامج تشعب بسبب

 .المدينة

 ومؤسسات العالقة، ذات الرسمية المؤسسات  عامة، المدينة ومواطنواالداريون  هم المستهدفة الفئات  لذلك

 .إعالم ووسائل جهوية و وطنية ومؤسسات  محلية، مؤسسات من فيها بما المدني المجتمع

  :االقتصادي لعامل ا

 تحصل التي والمنح الهبات من وكذلك البلدية تقدمها التي الخدمات جباية ورسوم من هي المالية الخطة موارد

 الدور تلعب  بل ،البلدية تساعد  األموال وهذه أيضا المانحة الجهات ومن صندوق القروض، من البلدية عليها

الموارد غير كافية وتعيش البلدية    .بالمدينة المتنوعة  المشاريع وتنفيذ التحتية البنية تطوير عمليات في الرئيسي

 صعوبات مادية في هذه اآلونة.  

 الخطة  عمل في تساعد ان  الممكن من التي التكنولوجية  الوسائل هي ما :التكنولوجي العامل 

 :للخطة  المساعدة التكنولوجية الوسائل

 واإلنترانت سريع التدفق  الحاسوب  أجهزة  .1

 مكتب الحالة المدنية  الموجودة اإللكترونية اللوحة  .2

 ) فيسبوك (االجتماعي التواصل وسائل استخدام  .3

 بدقة  البلدية عن الصادرة والبوسترات وكافة المطبوعات المطويات بطباعة تتكفل  التعامل مع شركة  .4

 وسرعة 

 لديها؟  التكنولوجية  الوسائل تطوير أو زيادة إلى بحاجة الخطة هل

  وبرنامج مونتاج محترف تصوير ذات جودة وحدة توفير •

 النقال  الهاتف عبر القصيرة  الرسائل استخدام •

 الى  اضافة المدنية في المواطنين شكاوى لتلقي إضافية هواتف خطوط توفير يلزم  كما •

 .تفاعليه أكثرموقعا  ليصبح  بالبلدية الخاص اإللكتروني الموقع  تطوير  •

 البلدية وتفاعل المواطنين مع البلدية إنشاء تطبيقات تساعد على رقمنه بعض الخدمات   •

 

 السياسي  العامل 

 على القدرة في فعالية  أكثر مستقرة سيكون هذا البرنامج السياسية في المجلس البلدي والمدينة البيئة كانت كلما

 .إلى المستهدفين الوصول
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ً  الخطة تتأثر ً  سلبا  أن الحدث إيجابيا يمكن كان فإذا تطرأ، قد التي الكبيرة واألحداث  تبعا للمتغيرات وإيجابا

ً  ينعكس  وغير السريعة السياسية المتغيرات وتعتبر .صحيح والعكس للبلدية، الخطة المطروحة على إيجابيا

 .معها التعامل يصعب التي األمور من المتوقعة

الخالفات التي يمكن أن تحدث   الحكومة المفتوحة للبلدية خطة على  تؤثر أن  يمكن التي المفصلية األحداث ومن

 .بين أعضاء المجلس أو االستقاالت من اللجان ذات الصلة بالبرنامج أو حل المجلس البلدي 

 

 عملنا؟  على  تؤثر ان  الممكن من التي االجتماعية الظواهر هي ما :االجتماعي العامل 

  الفقر معدالت زيادة فمثالً  المفتوحة للبلديةالحكومة  خطة وفعالية عمل على تؤثر االجتماعية الظواهر من كثير

 ضعف  يعتبر كما .الخطة ومنها هده عامة البلدية خطط مع السكان تجاوب  عدم من يزيد المجتمع في  والبطالة 

 .اإلعالمية الخطة  فعالية ضعف في الرئيسة  األمثلة من المحلية االتصال وسائل المواطنين على إطالع

 وزيادة تعبيد الطرقات، النظافة، بموضوع االهتمام تزايد مثل االجتماعية الظواهر في تغيرا أحيانا ونستشعر

 …المجتمعية الشباب مبادرات

 المواطن  يتلقاها التي الخدمة  قيمة ومستوى سرعة  حسب  ألخر مواطن من البلدية  تجاه الشعبي المزاج ويختلف

 وسائل في  البلدية وإصدارات  أخبار على اطالعه بمستوى  أيضا مرتبط البلدية ألداء المواطنين تقييم أن ولوحظ

 .اإلعالم

اإلجراءات )الحصول   تسهيلالبلدية و تقدمها التي الخدمات جودة  تحسين  على الغالب في السكان مطالب تتركز

 فض النزاعات ...(  –رفع الفضالت  –توفير التنوير العمومي  –إصالح وتعبيد الطرقات  –على التراخيص 

 :خالل من  والمواطن البلدية بين الثقة ويمكن تعزيز

نشاطاتها  عن  واإلخبار اإلفصاح البلدية، تقدمها التي الخدمات للجمهور حول واضحة رسالة تقديم •

 .الحياتية والمجاالت القطاعات كافة في وبرامجها

 .المواطنين مع التواصل لتسهيل ودعم الجمعيات ممثلي األحياء عمل تفعيل •

 األهداف   ورسم األولويات تحديد بغرض الفاعلة والجمعياتمع الكفاءات والخبرات  والشراكة التشبيك •

 العوامل االدارية 

 الموظفون البلدية اإلدارية، )ليست منشورة وال يعرف عامة تتبعها المصالح  إستراتيجية خطة ليس هناك

 .تخطيط واضحة( بأي عملية يشتركوالم  ألنهم عنها

 أدائهم  لتقييم البلدية بصدد إعداد بطاقات الوصف الوظيفي لألعوان كوسيلة

خالل   أومن لرئيس البلدية  يقدمونها اقتراحات خالل يتم من فذلك الموظفين رأي  أخذ وسائل عن أما

 .البلدية وإدارة  االعوان بين دورية جلسات

إضافة خطط جديدة  –المصالح بإطارات جديدة الهيكلة اإلدارية قديمة وبحاجة للمراجعة )تعزيز بعض 

 تواكب االحتياجات الجديدة للبلدية في مجاالت الحكومة المفتوحة(
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 الرغبة في التجديد لدى االداريين عنصر مهم لنجاح خطة العمل.

 البشرية الموارد

موظف   وصفرتخصص تقنيات إعالمية  من موظفين 2لدينا بالنسبة لتنفيذ برنامج الحكومة المفتوحة يوجد •

 للتكوين بحاجة وبالطبع إن وجدوا فهم متعددة..( إعالم ووسائط وإعالم، اختصاصات      حديثة )صحافة

 الجماهيري والتواصل اإلعالم  وسائل في السريع  التطور  لمواكبة المستمر

 التنظيمي الهيكلي للبلديات يجب إدراج خطة مكلف باإلعالم والتواصل وصناعة المحتوى في   •

    المهارات التي تلزم هذا اإلطار نذكر  ومن

 .المواطنين مع والتواصل اإلعالم في مهارات ✓

 .االجتماعي اإلعالم  بوسائط ومعرفة الكترونية الصفحات تصميم في مهارات ✓

 .الجرافيك  وتصميم والمونتاج التصوير في مهارات ✓

وإخراج نشريه إخبارية الكترونية  التصميم حيث من ونيةوااللكتر المكتوبة الصحافة في مهارات ✓

 .أو ورقية دورية

 .إعالمية حمالت وتنفيذ تصميم في مهارات ✓

قبول الطلبة للقيام بتربصات بالبلدية لتكوينهم الخاص ولمساعدة اإلطارات البلدية على القيام بمهامهم )اتفاقية   

 ) ISET مع مؤسسة جامعية

التفكير في مصلحة إعالمية وإعالم بها العدد الكافي من الموظفين للسهر على تواصل تنفيذ برنامج الحكومة 

 وديمومتهالمفتوحة وإنجاحه  

 المادية  الموارد

 حسب الحاجيات واإلمكانيات المالية) سنوية موازنات (مستقبلية  مالية وتصورات  خطط بوضع البلدية تقوم

والتواصل والحكومة المفتوحة و إن وجدت تكون محدودة   االتصال مجال في اعتمادات هناك تكون ما نادرا

فيها  بما المواطنين مع والتواصل باالتصال خاصة خطط تدعم مانحة جهات إليجاد بحاجة البلدية تكون لذلك

 .البلدية وبرامج خدمات  حول واإلرشاد بالتوعية الخاصة النشاطات  رقمنه الخدمات و

 للمكان التحتية البنية

 جيد  حد إلى صالح عمل مكان يوجد

  لالجتماعات مكان يوجد ✓

 البلدية ولكن ،الصحافيين الستقبال المدينة وبوجد بهو جميل يتوسط حيث مناسب  وجود البلدية مكان ✓

 أفضل عمل جديدة في حال التفكير في فضاء للمواطن وبيئة  وقاعة لتوسعة بعض المكاتب بحاجة

 للعاملين 
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 المتوقعة الخارجية والتهديدات المتاحة الفرص الداخلية، والضعف القوة  نقاط (1

 القوة؟ نقاط

 (  PECبرنامج  -11برامج محفزة لتطبيق أسس الحكومة المفتوحة شاركت فيها البلدية )التعهد  وجود •

   والتشاركيةلحاجة تطوير اإلعالم وتحسين الخدمات وتكريس الشفافية  البلدي المجلس تفهم •

 وجمعيات اتفاقيات مع مؤسسات حكومية  ووجود للبلدية في أغلبيته مساند مجتمع مدني وجود •

 الضعف؟ نقاط

  مكفاءاته وتطوير البشرية االطارات عدد لزيادة الحاجة •

 الحاجة الي تنمية روح التجديد والمبادرة لدى االداريين  •

 االتصال  ووسائلالمنظومات  تطوير مثل العمل اتمام على المساعدة اللوجستية األدوات لوجود الحاجة •

 فقدان الى أحيانا يؤدي مما الكامل بالشكل المواطنين طلبات تلبية على البلدية قدرة وعدم المالية الموارد في الدائم الشح •

 المحلي المجتمع عند البلدية مصداقية

 الكترونية  بلدية إلى البلدية تحويل على العمل وبدء منظومات الحاجة الي •

 قادمة  للسنوات للبلدية إستراتيجية تنموية خطة الحاجة الي •

 القادمة؟    اعوام الثالثة خالل المتاحة لفرصا

 المانحة  والجهات األجنبية المؤسسات  مع القوية التعاون العمل على تكوين عالقات •

 المدني المجتمع ومؤسسات الحكومية المؤسسات مع الجيدة الشراكة العمل على تقوية عالقات •

 القادمة؟ اعوام الثالثة خالل المتوقعة التهديدات

 .البلدية عند مباشرة مصلحة/هناك خدمة يكن لم ما البلدية ودور عمل بمعرفة والمؤسسات العام الجمهور واهتمام وعي قلة

  ملحوظ وكذلك خطر موجة أخرى لفيروس كورونا المستجد بشكل كانت مهددة المنطقة إن حيث الفيضانات مثل الطبيعية الكوارث

 .المانحة اتالجه على المنافسة حجم وكبر عامة، المالية الموارد شح
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 للتعهدات: البطاقات الوصفية  (2

 بعض الخدمات البلدية وتسهيلللتفاعل مع المواطنين  رقمية اتمنصاعتماد : 1تعهد عدد 

 لجنة االعالم والديموقراطية التشاركية والحكومة المفتوحة 

 االعالممكتب مكتب اإلعالمية و

 اإلدارة البلدية

المسؤولالهيكل/الطرف   

 وصف التعهد

 ل  تهدفبوابة واب تفاعلية و تطبيقات رقمية( )رقمية ات استخدام منص

 النشر االستباقي للمعلومة .1

 لتبادل اآلراء بين أعضاء المجلس والتفاعل مع المواطنين عن بعد  .2

 القيام باستشارات مجتمعية ألخذ آراء المواطنين   ولتقييم العمل المنجز .3

البنية التحتية على أن يقع إرسال هذه الرسائل   األمنية،البيئية، الصحية، التجارية،    الالتالبلدي باالختنبه المجلس   .4

من أوكلت إليه مهمة رفع اإلخالل أن   علىكما يجب    ؟؟؟اللجان واألمن العمومي في  ورؤساءرئيسة البلدية    إلى

 ساعة  72الرسالة في ظرف  علىيجيب  

 تلقي مطالب النفاذ للمعلومة .5

 االعالم بإنجازات البلدية ومشاريعها   .6

 اخرى رقمية خدمات .7

 صعوبة تواصل المواطنين مع البلدية  •

 انعدام وسيلة رقمية لتشريك المواطنين في اخذ القرار  •

 البطء في التفاعل والتعامل مع مشاكل المواطنين  •

 اإلشكال المطروح 

 

 التفاعل مع مشاكل المواطنين  •

 المواطن تقريب المعلومة والخدمة من  •

 ذلك أمكنسرعة معالجة المشاكل كلما  •

 تشريك المواطن في اخذ القرار  •
 

تحديد األهداف من تنفيذ التعهد/النتائج  

 المنتظرة

 تحسين صورة البلدية لدى المواطنين وزيادة الثقة  •

 تثمين اإلجراءات البلدية •

 القرار  واخذتعزيز مبدا التشاركية في حل المشاكل  •

كيف سيساهم التعهد في حّل  

 االشكال/كيف سيغيّر في الواقع

 الشفافية: البيانات المفتوحة  •

المشاركة العمومية: تشريك المواطن والتعاون مع المجتمع المدني مما   •

 وتطويرها  يساهم في تسويق التطبيقة

 التناسب مع المحاور األساسية
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 اإلدارية ورقمتنها تطوير الخدمات  •

 ( جمعيات اخرى و  ليناتونس   )جمعيةاتفاقيات شراكة مع المجتمع المدني  •

 نابل ISET جامعيةاتفاقية مع مؤسسة  •

 من البلدية وتمويل ذاتيمبادرات خاصة   •

 تمويل خارجي لمشاريع الرقمنة  •
 

برامج  مع  العالقة  التمويل/  مصدر 

 وسياسات أخرى

 Elbaladiya.tnاعتماد تطبيقة  

مع جمعية    اذ تمت مصادقة المجلس ثم امضاء االتفاقية  االنجاز التعهد في طور 

 التطبيقيةواالنطالق في تكوين المتصرفين في تونس لينا 

 مراحل وروزنامة التنفيذ 

 نقطة االتصال 

 و مصلحة االعالمية  الكاتب العام للبلدية

  لجنة االعالم والديموقراطية التشاركية والحكومة المفتوحة 

 إسم المسؤول على متابعة تنفيذ التعهد

 الصفة والهيكل الراجع اليه بالنظر  بلدية دار شعبان الفهري

sami.rais0904@gmail.com 

Mejdoub_medamine@yahoo.fr 

 عنوان البريد االلكتروني 

 االطراف المتدخلة  أطراف حكومية متدخلة  

 جمعية تونس لينا 

 تمويالت اخرى خارجية في انتظار 

 أطراف غير حكومية متدخلة 

 

 

 لرقمنة المعطيات الجغرافية للبلدية  رقميةال الجغرفة  اعتماد منظومة  :2عدد تعهد 

 اإلدارة البلدية

 مصلحة األشغال

 المصلحة الفنية 

 الهيكل/الطرف المسؤول

 وصف التعهد

المعطيات الجغرافية للبلدية الرقمية لرقمنةإرساء منظومة الجغرفة   

mailto:sami.rais0904@gmail.com
mailto:Mejdoub_medamine@yahoo.fr
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بالطرقات   المتعلقة  والحينية  والدقيقة  الكافية  المعطيات   والتنوير غياب 

 والبناءات
 

 اإلشكال المطروح 

 

 رقمنه المعطيات المتعلقة بالطرقات والتنوير والبناءات  •

 سهولة الوصول إلى المعلومة •

 ربح الوقت وحسن استغالل اإلمكانيات المادية  •

 أخذ القرار تسهيل  •
 

 تحديد األهداف من تنفيذ التعهد/النتائج المنتظرة 

 سرعة اإلعالم عن المشكل •

 سرعة التعاطي مع المشكل  •

 الدقة والكفاءة في حل المشكل •

 تعزيز منسوب الثقة بين المواطن والبلدية •

 جعل المواطن شريك فاعل في أخذ القرار وتطوير المنظومة  •

االشكال/كيف سيغيّر كيف سيساهم التعهد في حّل 

 في الواقع

 الشفافية: البيانات المفتوحة  •

المشاركة العمومية: تشريك المواطن والتعاون مع المجتمع المدني مما  •

 وتطويرها  تطبيقةيساهم في التعريف بال

 تطوير الخدمات اإلدارية ورقمتنها.  •
 

 التناسب مع المحاور األساسية

 

تحسين   • برنامج  إطار  في  للمدن  الوطنية  الجامعة  التمويل:  مصدر 

البلدية   تغطية    PECالقدرات  من  سيمكن  المنطقة    %50مما  من 

 العمرانية

مع   • مستقبلي  تعاون  برنامج  أخرى:  وسياسات  برامج  مع  العالقة 

MEPI  
 

 مصدر التمويل/ العالقة مع برامج وسياسات أخرى

:المنجز  

 خطة اتصالية للتعريف بالمنظومة   

 جمع المعلومات من طرف مكتب دراسات 

التجهيزات الالزمة ضبع توفير  

 المنتظر إنجازه:

في االستغالل واالنطالقالتكوين   

 مراحل وروزنامة التنفيذ 

 نقطة االتصال 

 السيد الكاتب العام سامي الرايس 

  السيد يحي المجدوب 

 المسؤول على متابعة تنفيذ التعهد اسم
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 االدارة البلدية 

 مصلحة األشغال

 الصفة والهيكل الراجع اليه بالنظر 

sami.rais0904@gmail.com 

yahia_ult@yahoo.fr 

 عنوان البريد االلكتروني 

FNVT االطراف المتدخلة  متدخلة  حكومية أطراف 

MEPI  

 المجتمع المدني

  حكومية غير أطراف

 متدخلة 

 

 لمواطن مع توفير اإلطار المختص وفضاء ل: إحداث مكتب لإلعالم 3تعهد عدد 

 اإلدارة البلدية 

 لجنة الشؤون االدارية 

 لجنة االعالم والتشاركية والحكومة المفتوحة 

 الهيكل/الطرف المسؤول

 وصف التعهد

للسهر على نجاح وديمومة خطة الحكومة  - احداث مكتب لألعالم والعالقة مع المواطن مع توفير اإلطار المختص .1

 المفتوحة وخطط االتصال 

ويمكن المواطن من متابعة الخدمة المطلوبة منذ  :يضمن تحسين جودة الخدمات اإلدارية- احداث فضاء للمواطن .2

 د النهائي عبر اإليداع بمكتب الضبط حتى الحصول على الر 
 

 ليس هناك مسؤول قار من اإلدارة مكلف ببرامج الحكومة المفتوحة   •

 البطء أحيانا في التعامل مع الشكاوى  •

 عدم دراية المواطن بكيفية تتبع الملف المودع لدى اإلدارة البلدية  •

 عدم دراية المواطن بكل الوثائق واالجراءات الالزمة لتقديم ملف •
 

المطروح اإلشكال   

 

 السهر على نجاح وديمومة خطة الحكومة المفتوحة وخطط االتصال  •

 سهولة الوصول إلى المعلومة للمواطن •

 ربح الوقت والمجهود بالنسبة للمواطن واإلدارة  •

 المرونة في أخذ القرار  •
 

تحديد األهداف من تنفيذ التعهد/النتائج  

 المنتظرة

 في مجال برامج الحكومة المفتوحة  واإلدارةالتنسيق بين اللجان البلدية  •

 وجود فضاء للمواطن يسهل عليه الحصول على المعلومة التي يحتاجها  •

وجود مكتب للعالقة مع المواطن يعطي مجاال أفضل لبقية الموظفين إلنجاز  •

 مهامهم

كيف سيساهم التعهد في حّل االشكال/كيف 

 سيغيّر في الواقع

mailto:sami.rais0904@gmail.com
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والخدمات المسداة مما سيعزز  كل هذا سيساهم في تحسين جودة العمل البلدي   •

ثقة المواطن في البلدية وينعكس هذا إيجابا على الموارد البلدية بشرية كانت  

 أو مادية 

 الشفافية إذ تضمن حق النفاذ إلى المعلومة  •

 تطوير الخدمات اإلدارية ورقمنتها.  •
 

المحاور األساسيةالتناسب مع   

 

 مصدر التمويل: تعاون دولي، اتفاقيات شراكة مع المجتمع المدني  -

 
 

مصدر التمويل/ العالقة مع برامج وسياسات 

 أخرى

 مراحل وروزنامة التنفيذ  في انتظار التمويل

 نقطة االتصال 

 اإلدارة البلدية. الكاتب العام السيد سامي الرايس 

 اإلداريةلجنة الشؤون 

 إسم المسؤول على متابعة تنفيذ التعهد

 
 الصفة والهيكل الراجع اليه بالنظر 

sami.rais0904@gmail.com 

benamoub@yahoo.com  

 عنوان البريد االلكتروني 

 االطراف المتدخلة  متدخلة  أطراف حكومية 
 

 متدخلة  حكومية أطراف غير

 

 

 

 

 ذ خطة العمللدعم تنفي اعداد خطة اتصالية: 4د تعهد عد

 لجنة االعالم والديمقراطية التشاركية والحكومة المفتوحة

 عندما يحدث  مكتب االعالم

 اإلدارة البلدية

 الهيكل/الطرف المسؤول

mailto:sami.rais0904@gmail.com
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 وصف التعهد

 الحكومة المفتوحة اعداد خطة اتصالية لضمان نجاح برنامج 

خدمات   • احتياجات  االعتبار  بعين  تأخذ  تواصلية  لخطة  وجود  عدم 

 وأهداف البلدية من حيث االتصال.

يهتم • من  هناك  قنوات   ليس  في  تنوع  يوجد  وال  الخارجي  باالتصال 

 االتصاالت. 

المحلية   • اإلعالم  وسائل  في  منخفض  ومواقع  حضور  والوطنية 

 وعدم وجود سيطرة على الصورة المنقولةالتواصل االجتماعي 

 عدم وجود تواصل استباقي •
 

 اإلشكال المطروح 

 

تقنيات   • أهمية  على  البلدي  االعالم  على  مسؤول  وتدريب  تحديد 

 التواصل الداخلي واالتصال الخارجي، 

المتاحة وبصفة  نشر المعلومات والرسائل التوعوية على كل الوسائل   •

 دورية واستباقية 

المجتمع المدني للتفاعل حول مواضيع    ومععقد اجتماعات مع الشباب   •

 عن البلدية   االعالم للممثلينالدوري في وسائل  والحضورتهم البلدية 
 

تحديد األهداف من تنفيذ التعهد/النتائج  

 المنتظرة

 تحسين صورة البلدية لدى المواطنين وزيادة الثقة  •

 تثمين اإلجراءات البلدي  •

كيف سيساهم التعهد في حّل االشكال/كيف 

 سيغيّر في الواقع

 الشفافية )حق النفاذ إلى المعلومة، البيانات المفتوحة(، •

 المساءلة )إيجاد آليات لمتابعة وتقييم العمل باإلدارة(، •

 تطوير الخدمات اإلدارية ورقمنتها.  •
 

 التناسب مع المحاور األساسية

 

مصدر التمويل )ميزانية البلدية لالنتداب والتكوين، تعاون دولي ان  •

 توفر، اتفاقيات شراكة مع المجتمع المدني( 
 

وسياسات   برامج  مع  العالقة  التمويل/  مصدر 

 أخرى

التعهد في طور االنجاز باإلمكانيات الحالية المتوفرة في انتظار  •

 مكلف باألعالم إلضفاء اكثر نجاعة  إطارانتداب او تعيين 
 

 مراحل وروزنامة التنفيذ 

 نقطة االتصال 

 اإلدارة البلدية. الكاتب العام السيد سامي الرايس 

  المفتوحة لجنة االعالم والديموقراطية التشاركية والحكومة 

 إسم المسؤول على متابعة تنفيذ التعهد
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 الصفة والهيكل الراجع اليه بالنظر 

Mejdoub_medamine@yahoo.fr 

sami.rais0904@gmail.com 

 عنوان البريد االلكتروني 

 االطراف المتدخلة  أطراف حكومية متدخلة  

أطراف غير حكومية   المجتمع المدني

 متدخلة 

 

 

  التكوين على النفاذ للمعلومة: 5تعهد عدد 

 الهيكل/الطرف المسؤول  الجمعية التّونسية من أجل مستقبل أفضلالبلدية بالتعاون مع 

 وصف التعهد

تكريس حّق النفاذ للمعلومة عن طريق القيام بدورات تكوينية في حق ّ النّفاذ للمعلومة لموظفي المصالح العمومية والمواطنين  

 ..والمدارس االعداديةوالتركيز على الشباب واليافعين أبناء المعاهد 

هناك ضعف فادح في فهم قانون حّق النّفاذ إلى المعلومة من طرف الكثير من أعوان 

واليافعين…   الشباب  فيهم  بما  المواطنين  وكذلك  العمومية  المصالح  وموّظفي 

ويصاحب هذا الّضعف تخوف وتردّد كبير في طلب المعلومة أو االّطالع عليها من  

وإشكالياتطرف   وف  المواطن.  التّلقائي  البيانات  النشر  اآلجال   واالجابةتح  في 

 وبالجودة المطلوبة على

 مطالب النفاذ.

 اإلشكال المطروح 

  

دار شعبان  • بلدية  في  المجتمع  مكونات  كّل  بين  المعلومة  إلى  النّفاذ  ثقافة  نشر 

 الفهري 

 تكريس مبدأي الشفافية والمساءلة  •

 الّشأن العامدفع عمليّة النّشر التّلقائي للمعلومات التي تهّم  •

تحديد األهداف من تنفيذ 

 التعهد/النتائج المنتظرة

تبسيط قانون النّفاذ والتّعريف به على نطاق واسع في المنطقة البلدية لدار شعبان   •

 الفهري 

تنظيم ورشات تطبيقية لكتابة مطالب النّفاذ إلى المعلومة بهياكل حكومية مختلفة   •

 ومتابعتها. 

كيف سيساهم التعهد في حّل  

 االشكال/كيف سيغيّر في الواقع

mailto:Mejdoub_medamine@yahoo.fr
mailto:sami.rais0904@gmail.com
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  الى لمجتمع المدني بدار شعبان الفهري على النّفاذ تشجيع المواطنين ومكونات ا •

النّزاهة   وتعزيز  الّرشيدة  والحوكمة  الشفافية  أجل  من  ما كانت  المعلومة حيث 

الهياكل  من  العديد  مفاصل  في  المتفشي  والمالي  االداري  الفساد  ومكافحة 

 العمومية 

 الشفافية )حق النفاذ إلى المعلومة، البيانات المفتوحة(، •

  المساءلة )إيجاد آليات لمتابعة وتقييم العمل باإلدارة( •

 التناسب مع المحاور األساسية 

برامج     مصدر التمويل )ميزانية البلدية، اتفاقيات شراكة مع المجتمع المدني(، • مع  العالقة  التمويل/  مصدر 

 وسياسات أخرى 

شخصا تنتظم يوم الّسبت أو األحد بقاعة   20حّصة شهرية لمجموعة من 

االجتماعات بقصر البلدية أو في مكان يضبط في االبّان بحيث يكون عدد المتكّونين  

 شخصا  250و 200بين 

 مراحل وروزنامة التنفيذ 

 نقطة االتصال 

 إسم المسؤول على متابعة تنفيذ التعهد  رفيق المجدوب

 الصفة والهيكل الراجع اليه بالنظر  الجمعية التّونسية من أجل مستقبل أفضل رئيس 

rafikmajdoub2013fbf@gmail.com  عنوان البريد االلكتروني 

 االطراف المتدخلة  أطراف حكومية متدخلة   

 أطراف غير حكومية متدخلة  جمعية النّفاذ ألى المعلومة والحوكمة المفتوحة بنابل 

 

 محمد أمين المجدوبالسيد 

 رئيس لجنة االعالم والتقييم والتشاركية والحكومة المفتوحة 

 

 السيدة سعيدة الصيد

 رئيسة البلدية 


