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I. مقدمة : 
 

إرساء مقاربة جديدة إلدارة الشأن يهدف وضع خطة عمل للحكومة المفتوحة على مستوى بلدية الكاف إلى   
 العام على مستوى البلدية يجمع كل المتدخلين في الشأن المحلي من مواطنين وجمعيات ومختصين وإعالم 

 وتعكس مجهوداً محليا لتحسين األداء البلدي.  
 

ضمنها لتعزيز  وتهدف هذه المبادرة بصفة أساسية إلى ضمان االلتزام الجدي من قبل األطراف المنضوية 
جملة من المبادئ والمتمثلة في تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد وتشريك المواطنين من خالل  

استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصال وتطوير الخدمات البلدية باعتماد تقنيات حديثة وبالتالي تحسين  
 مستوى حياة المواطنين وعالقتهم باإلدارة. 

 
عن فتح باب الترشحات الختيار عدد من البلديات إلعداد خطط عمل للحكومة المفتوحة منذ اإلعالن    
من خطة العمل الوطنية لشراكة الحكومة المفتوحة، قدمت بلدية الكاف ترشحها لالنضمام   11تنفيذا للتعهد  

.2021/2023إلى هذه المبادرة وتعهدت بإعداد وتنفيذ خطة عمل على مدار سنتين     
 

اهم  تعهدا متمثلة في تعزيز النزاهة ودعم التشاركية وتعصير اإلدارة، تس  17 تحتوي هذه الخطة على 
بتحسين الخدمات العامة للبلدية وذلك بالتنسيق مع المجتمع المدني الذي سيتابع جميع المراحل سواء تعلقت  
باإلعداد، بالتنفيذ أو بالمتابعة والتقييم كما سيتّم العمل خالل خطة العمل المحلية على دعم ما تّم تحقيقه من  

البلدية.   رقمنةمكاسب لعّل من أهّمها   
 

ة المفتوحة ببلدية الكاف إلى تحسين النجاعة والمسؤولية، كما تهدف إلى إرساء مقاربة تهدف الحكوم   
 جديدة مبنية على مبادئ تسمح للمواطن من خالل تكريس الشفافية بفهم أكبر للعمل البلدي وتضمن بناء 

ي اتخاذ الثقة بين المواطن والمسؤولين، كما تشجع على االستماع إلى المواطنين من خالل مشاركتهم ف  
 القرارات من خالل إنشاء قنوات للتواصل معهم، كما تساهم بتحسين الخدمات العامة للبلدية وذلك 
 بالتنسيق مع المجتمع المدني، كما يمكن من خاللها أن يطالب المواطن من البلدية بتقديم سياساتها 

 العامة. 
كما   المواطنين وبناء عالقة وطيدة مع البلدية تهدف هذه المبادرة بصفة أساسية إلى تحسين مستوى حياة   

 لتحقيق منوال حوكمة ينبني على مبادئ الشفافية والديمقراطية التشاركية والذي من مزاياه جلب 
  االستثمار والتعاون الدولي.

 
: وتتمثل أهم أهدافها في  

 
 -تعزيز الثقة بين البلدية والمواطن وتكريس الشفافية،  

 -تحقيق إنجازات ملموسة على المستوى المؤّسسي، القانوني والتكنولوجي، 
 والعمل التعاوني بين اإلدارة والمجتمع المدني،  «co-création» - إرساء ديناميكية لإلنشاء المشترك

الخبرات والتجارب الناجحة وأفضل الممارسات في مجالإمكانية االنخراط في ملتقى شبكة دولية لتبادل   - 
 الحكومة المفتوحة، 

 - تحقيق مؤشر من مؤشرات اعتماد منوال حوكمة ينبني على مبادئ الشفافية والديمقراطية التشاركية من
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 مزاياه جلب االستثمار والتعاون الدولي. 
المفتوحة: من خطة العمل الوطنية لشراكة الحكومة   11 -التعريف بالتعهد  - 

 
 تمثل مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة مبادرة عالمية تشارك فيها الدول الراغبة في العمل في مجال

لة ومكافحة ءالحكومة المفتوحة وتهدف إلى تحسين مستوى الحكومات ومدى التزامها بمبادئ الشفافية والمسا  
واطنين واستعمال تكنولوجيات االتصال وبالتالي تحسين مستوى حياة المواطنين وعالقتهم الفساد وتشريك الم  

 بالحكومة. 
 

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

 

تعهدا من ضمنها  13على  2020 - 2018العمل الثالثة لشراكة الحكومة المفتوحة وشملت خطة   

وهو تركيز شراكة الحكومة المفتوحة على المستوى المحلي.   11التعهد   

التعهد   والغاية من هذا التعهد هو مزيد تعزيز العمل المحلي التشاركي وضمان تطبيق المحاور األساسية لهذا

خصوصيات كل جهة وهي الشفافية والمشاركة والمسائلة واستعمال تكنولوجيات االتصال  اعاة  رمع م

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

 

II.  انضمام بلدية الكاف لشراكة الحكومة المفتوحة على
  :المستوى المحلي

 
.  2019نظمت بلدية الكاف الى مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة على المستوى المحلي في شهر سبتمبر ا

أهمية قصوى  ذو  تعهد  17 تحتوي على    2021/2023وستتولى اعداد وتنفيذ خطة عمل على مدار سنتي  
تتماشى مع خصوصيات ومتطلبات المنطقة ومؤثرة بشكل   اإلدارة،تعمل على تعزيز النزاهة وتعصير 

وستكون اطارا مكرسا لعمل البلدية جنبا الى جنب مع المجتمع المدني في جميع    المواطن، إيجابي على حياة 
او بالمتابعة والتقييم.   بالتنفيذ، باإلعداد،سواء تعلقت  المراحل   

تم تحقيقه من مكاسب. كما سيتم العمل خالل خطة العمل المحلية على دعم ما    
 
 

III. مرحلة اعداد خطة العمل الخاصة بالحكومة المفتوحة:  

 
( تتولى  6-6تكوين لجنة قيادة برئاسة السيد رئيس البلدية وممثلة بالتناصف بين البلدية والمجتمع المدني ) -1

 متابعة صياغة وتنفيذ خطة العمل المحلية وإعداد مقرر في الغرض. 

شراكة الحكومة المفتوحة على المستوى المحلي بين اإلدارة البلدية والمجتمع المدني. إعداد ميثاق  -2  
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حضور ندوات لتقديم البرنامج للبلديات ومنهجية العمل المقترح. -3  

حضور ورشات تكوينية حول مختلف المحاور المتصلة بمبادئ شراكة الحكومة المفتوحة. -4  

ي لالنطالق في مسار إعداد خطط العمل وذلك بإدارة البلدية  تنظيم يوم إعالمي لوضع اإلطار التنظيم -5

 وبحضور اإلعالم الجهوي.  

 

 

 

IV.  بتنفيذ  المخطط الزمني إلعداد خطة العمل الخاصة
 المحلي:المستوى  لشراكة الحكومة المفتوحة على  مبادرات

 
 ع/ر  المراحل التاريخ

 

 
19/05/2021  

األولى من  تنظيم يوم دراسي لإلعالن عن المرحلة 
 االستشارة. 

1 

 
الى   25/05/2021من 
20/06/2021  

  إلعداد المحلية   إطالق المرحلة األولى من االستشارة 
 خطة العمل على موقع االستشارات العمومية:  

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

2 

20/05/2021من ابتداء    وأيام منتديات  عمل،  ميدانية، ورشات استشارات  
 مفتوحة. 

3 

   
23/70/2021  

فرز المقترحات وإعداد الصيغة األولية من خطة  
 العمل.  

4 

 
11/08/2021  

إطالق المرحلة الثانية من االستشارة المحلية إلعداد  
خطة العمل )تحديد المقترحات ذات األولوية وإدراجها  

(. لخطة العملبالصيغة النهائية   

5 

الى   2021/ 11/08من  
16/08/2021 .  

واإلعالن عنها.  إعداد الصيغة النهائية لخطة العمل  6 

 

 

 

 

 

http://www.e-participation.tn/
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V. راحل اعداد خطة العمل الخاصة بتنفيذ مبادرات الحكومة م

 على المستوى المحلي: المفتوحة 

 

وورشات .إطالق المرحلة األولى من االستشارة الوطنية واستشارات ميدانية 1
 عمل

 
 

إلعداد خطط عمل   20/06/2021و  05/2021/ 25تم تنظيم استشارة عمومية خالل الفترة الممتدة بين  
 من 

 خالل بعث مبادرات لتكريس شراكة الحكومة المفتوحة على المستوى المحلي، وتهدف هذه االستشارة إلى 
ات متماشية مع خصوصيات استقاء مقترحات وأفكار المشاركين مما يمكن البلدية من إدراج تعهد   

2023 - 2021ومتطلبات المنطقة يتم تنفيذها خالل الفترة   
  

 وبالتوازي مع االستشارة العمومية عبر موقع االستشارات العمومية على الخط قامت لجنة القيادة
لتقريب المشتركة المكلفة بإعداد خطة عمل الحكومة المفتوحة بجلسات عمل مشتركة مع المجتمع المدني   

 المفاهيم المتعلقة بمبادئ شراكة الحكومة المفتوحة مع تسجيل بعض المقترحات في مجاالت تعزيز حق 
 النفاذ إلى المعلومة، فتح البيانات العمومية، حوكمة التصرف في الموارد الطبيعية، دعم آليات الديمقراطية 

العمومية، الشفافية المالية والجبائية،التشاركية ومبادئ الحوكمة المحلية، الشفافية في مجال الصفقات   
 مقاومة الفساد اإلداري، تبسيط الخدمات البلدية وتحسين جودتها، األطر واآلليات المقترحة لتعزيز 

 مشاركة المواطن في تحديد المشاريع واإلصالحات ذات األولوية 
 

ر. مقترح سيتم فرزهم وتقييمهم وتبويبهم حسب المحاو 39وقد تم تسجيل   
 

 المحاور: 

 المحور األول : تعزيز حق نفاذ المعلومة والبيانات العمومية المفتوحة .  

 المحور الثاني : دعم آليات الديمقراطية ومبادئ الحوكمة المحلية .  

 المحور الثالث:  تعزيز المسائلة والنزاهة.   

 المحور الرابع: حوكمة التصرف في الموارد الطبيعية .   

 المحور الخامس : تبسيط الخدمات البلدية وتحسين جودتها.  

 المحور السادس:  تعزيز دور المرأة في الشأن البلدي.  
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 المعايير: 

  
 تفسير المعايير 

 

 
 المعايير 

يتضمن إجراءات أو أعمال واضحة   حله،يمكن التعرف على اإلشكال الذي يمكن 
النتائج المنتظر الحصول عليها من خالل تنفيذه.  بها، يصفللقيام   

 
 الوضوح 

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

المتدخلة  واألطرافتحديد الجهة المسؤولة على تنفيذ التعهد   يمكن   الجهة المسؤولة    
 

أو التحديات المتعلقة بالحكومة المفتوحة  متصل بتنفيذ إحدى المحاور األساسية 
. وهي الشفافية والمسائلة والمشاركة  

 التناسب 
 
 

يمكن تنفيذه في سنتين: تعهد ينفذ في سنتين كما يمكن ضبط رزنامة دقيقة  
 واضحة لإلنجاز على امتداد السنتين مجزئة إلى مراحل. 

 مدة اإلنجاز 
 
 
 

. تحقيق تغيير هام من خالل تنفيذ التعهد    توقع    التأثيرات المتوقعة   
 

 
.فرز المقترحات واعداد الصيغة األولية من خطة العمل 2  
 

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

المقترحات الواردة على الخط والمسجلة خالل ورشات العمل تّم تنظيم جلسات عمل خصصت لفرز  كما  
 واجراء التعديالت الالزمة على غرار إعادة صياغة البعض منها، إعادة تبويبها حسب المحاور، حذف

 المقترحات التي ال تتناسب مع المحاور األساسية.  

)تحديد  .إطالق المرحلة الثانية من االستشارة المحلية إلعداد خطة العمل 3
 المقترحات ذات األولوية وإدراجها بالصيغة النهائية لخطة العمل(

 
تم إطالق المرحلة الثانية من االستشارة المحلية إلعداد خطة العمل وذلك لتحديد المقترحات ذات األولوية  

.  2021/ 11/08الى  23/07/2021وادراجها بالصيغة النهائية لخطة العمل خالل الفترة الممتدة من   
 

 وإثر ذلك تم تنظيم ورشة عمل بمقر بلدية الكاف  يوم  08/11/ 2021 تم فيها تقديم الهيكلة المقترحة 
.لهذه الخطة قصد مزيد ادخال التعديالت  النهائيةاجعة الصيغة راسة ومرلخطة العمل ود   
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. البطاقات الوصفية للتعهدات4  
 

 كانت نتائج االستشارة كالتالي: 
  

 عدد المشاركين 80  وعدد التعهدات 39  وإثر التدارس مع لجنة القيادة تم اختيار 17 تعهدا  
كالتالي:   في االستشارة والذين تحصلوا على األولوية القصوى وهي  عن المحاور المدرجة  

 
 
 

: تعزيز حق نفاذ المعلومة والبيانات العمومية المفتوحة  1المحور    

:1التعهد عدد  
 تكوين فريق عمل تنسيقي مع المجتمع المدني حول مختلف األنشطة المتعلقة بنفاذ المعلومة الحوكمة  

 وصف التعهد
 تفعيل خلية الحوكمة واللجان البلدية المعنية. -
 تركيز مصلحة اإلعالمية.-

عمل متكون من أطراف من المجتمع المدني والبلدية تعمل على البحث والبت في النقائص خلق فريق -
 واالشكاليات المطروحة في مختلف األنشطة المتعلقة بنفاذ المعلومة وحلها ومحاولة تطويرها.

 صعوبة تواصل المواطنين مع البلدية   -
 البطء في التفاعل والتعامل مع مشاكل المواطنين  -
 

 المطروح   اإلشكال •

التفاعل مع مشاكل المواطنين   -  
تقريب الخدمة والمعلومات للمواطن   -   

سرعة معالجة المشاكل كلما أمكن ذلك   -  
 تشريك المواطن في أخذ القرار -

تحديد األهداف من تنفيذ التعهد/النتائج   •
 المنتظرة 

 الشفافية: البيانات المفتوحة    -
المواطن والتعاون مع المجتمع  المشاركة العمومية: تشريك  -

 المدني مما يساهم في تعزيز الثقة بين المواطن والبلدية

كيف سيساهم التعهد في حل اإلشكال/كيف   •
 سيغير في الواقع 

 الشفافية: البيانات المفتوحة    -
المشاركة العمومية: تشريك المواطن والتعاون مع المجتمع   -

 ن المواطن والبلديةالمدني مما يساهم في تعزيز الثقة بي 

 التناسب مع المحاور األساسية   •

 
 ميزانية البلدية 

مصدر التمويل/ العالقة مع برامج   •
 أخرى  وسياسات

 مراحل ورزنامة التنفيذ  • 2022-2023
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 نقطة االتصال 

 خلية االتصال بالبلدية 
 خلية الحوكمة 

  هالمسؤول على متابعة التعهد تنفيذ •

 والهيكل الراجع إليه بالنظرالصفة  • بلدية الكاف

 األطراف المتدخلة  • الجمعيات المنخرطة في العمل البلدي 

 
 
 
 

: تعزيز حق نفاذ المعلومة والبيانات العمومية المفتوحة  1المحور    

:2التعهد عدد  
22األساسي عدد مع نشر البيانات المنصوص عليها بالقانون تعزيز او احداث موقع واب ديناميكي للبلدية   

 . 2016مارس  24المؤرخ في  2016لسنة 

 وصف التعهد

 : تهدف ل ديناميكيةو بوابة واب تفاعلية  احداث
 . النشر االستباقي للمعلومة .1
 . تبادل اآلراء بين أعضاء المجلس والتفاعل مع المواطنين عن بعد .2
 . ولتقييم العمل المنجزالقيام باستشارات مجتمعية ألخذ آراء المواطنين  .3
تنبه المجلس البلدي باالخالالت البيئية، الصحية، التجارية، األمنية، البنية التحتية على أن يقع إرسال هذه  .4

إلى رئيس البلدية ورؤساء اللجان واألمن العمومي كما يجب على من أوكلت إليه مهمة رفع اإلخالل   الرسائل
 .عةسا 72يجيب على الرسالة في ظرف   أن
 . تلقي مطالب النفاذ للمعلومة .5
 . االعالم بإنجازات البلدية ومشاريعها .6
 .أخرى خدمات رقمية  .7

 صعوبة تواصل المواطنين مع البلدية  •
 انعدام وسيلة رقمية لتشريك المواطنين في اخذ القرار  •

 • البطء في التفاعل والتعامل مع مشاكل المواطنين

 اإلشكال المطروح   •

   للمواطنين وفعالة سريعة خدمة  تقديم   
 والمواطن  البلدية بين والتواصل  الثقة من مناخ خلق 

تحديد األهداف من تنفيذ التعهد/النتائج   •
 المنتظرة 

 تبسيط اإلجراءات اإلدارية    
 الشفافية في تنفيذ الخدمات

كيف سيساهم التعهد في حل اإلشكال/كيف   •
 سيغير في الواقع 
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 البيانات المفتوحة  :الشفافية  •
: تشريك المواطن والتعاون مع   العموميةالمشاركة  •

 يساهم في تسويق التطبيقة وتطويرها   المجتمع المدني مما

 التناسب مع المحاور األساسية   •

 
 ميزانية البلدية 

مصدر التمويل/ العالقة مع برامج   •
 أخرى  وسياسات

 مراحل ورزنامة التنفيذ  • 2021-2022

 نقطة االتصال 

  هالمسؤول على متابعة التعهد تنفيذ • مصلحة االعالمية 

 الصفة والهيكل الراجع إليه بالنظر • بلدية الكاف

 األطراف المتدخلة  • الجمعيات المنخرطة في العمل البلدي 

 

 

 

 

: تعزيز حق نفاذ المعلومة والبيانات العمومية المفتوحة  1المحور    

:3التعهد عدد  
 رقمنة أرشيف البلدية وفتحه للعموم في حدود ما يسمح به القانون. 

 وصف التعهد 

يمكن هذا التعهد المتمثل في رقمنة األرشيف العمل في مرحلة أولى على رقمنة الوثائق الحالية مع التصرف 
في مرحلة ثانية على رقمنة جميع األرشيف وذلك بعد التكوين في المجال لفائدة  االلكتروني في الوثائق ثم العمل

 . األعوان المكلّفين بالتوثيق واألرشيف بالبلدية

 تعمال األوراق مما يثقل كاهل الميزانية كثرة اس -
 .ضياع أو اتالف بعض الوثائق أحيانا -
 المعلومة. تعطيل سير الخدمات المسداة عند البحث على  -

 اإلشكال المطروح   •

 .رقمنة اإلدارة -

 .تعصير الخدمات اإلدارية وتحسين جودتها -

 .سهولة الحصول على المعلومة في أقل وقت ممكن -

 اإلدارة.والضغط على كلفة األوراق داخل  -

تحديد األهداف من تنفيذ التعهد/النتائج   •
 المنتظرة 

ساهم هذا التعهد المتمثل في رقمنة األرشيف من تحويل  ي 
المودعة في الوثائق، إلى شكل رقمي مما يسهل   المعلومات

واسترجاعها سواء على أجهزة الكمبيوتر   حفظ الوثائق ونقلها

كيف سيساهم التعهد في حل اإلشكال/كيف   •
 سيغير في الواقع 
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اإلنترانت   -شبكات المعلومات  األرشيف أو عبر أو بقاعات
 واإلنترنت 

: سيمّكن هذا التعهد من سهولة النفاذ الى  الشفافية- 
 .المعلومة وجودتها

: نشر البيانات في شكل مفتوح تساعد   العموميةالمشاركة - 
 .العاممتابعة مختلف المسائل المتعلقة بالشأن  المواطن على

: تعصير اإلدارة والتحسين  تحسين جودة الخدمات العمومية
 الخدمات المقدمة للمواطنين.  من جودة

 التناسب مع المحاور األساسية   •

 الجمعيات والتعاون الدولي -
 برنامج االستثمار التشاركي -

مصدر التمويل/ العالقة مع برامج   •
 أخرى  وسياسات

 مراحل ورزنامة التنفيذ  • 2021-2023

 نقطة االتصال 

 مصلحة األرشيف 
 مصلحة االعالمية 

  هالمسؤول على متابعة التعهد تنفيذ •

 الصفة والهيكل الراجع إليه بالنظر • بلدية الكاف

 األطراف المتدخلة  • الجمعيات المنخرطة في العمل البلدي 

 

 

 

 

دعم آليات الديمقراطية ومبادئ الحوكمة المحلي : 2المحور    

:1التعهد عدد  
 تطوير آليات التواصل مع المواطن على مستوى البلدية  

 وصف التعهد 

صناديق اقتراحات  ز، تركيز شاشات عمالقة، تركي radio webسيساهم هذا التعهد في احداث إذاعة بلدية 
 الثقة بين البلدية  وتعزيزسيساعد في عملية االتصال مع المواطنين ونشر المعلومة بسرعة بالبلدية مما 
  ومواطنيها.

 نقص الدعاية اإلعالمية -
المعلومة لمتساكني المنطقة  ضعف التواصل وإيصال  -

 البلدية

 اإلشكال المطروح   •
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داخلي يهتم بمشاغل   (radio web) إعالميإنشاء فضاء  -
 متساكني البلدية 

 تركيز شاشات عمالقة  -
 صناديق اقتراحات بالبلدية زتركي  -

تحديد األهداف من تنفيذ التعهد/النتائج   •
 المنتظرة 

محطة إعالمية خاصة بالشأن البلدي تساهم في نشر   -
 المعلومة 

 . بسرعة وتساهم في تعزيز الثقة بين البلدية ومواطنيها

كيف سيساهم التعهد في حل اإلشكال/كيف   •
 سيغير في الواقع 

 التشاركية  -
 الشفافية -

 التناسب مع المحاور األساسية   •

مصدر التمويل/ العالقة مع برامج   • 
 أخرى  وسياسات

 مراحل ورزنامة التنفيذ  • 2021-2023

 نقطة االتصال 

 مصلحة االتصال والتواصل 
 مصلحة االعالمية 

  هالمسؤول على متابعة التعهد تنفيذ •

 الصفة والهيكل الراجع إليه بالنظر • بلدية الكاف

 األطراف المتدخلة  • الجمعيات المنخرطة في العمل البلدي 

 

 

دعم آليات الديمقراطية ومبادئ الحوكمة المحلي : 2المحور    

:2التعهد عدد  
 تركيز فضاء المواطن في صيغة جديدة والتي تعتمد على توفير خدمات رقمية 

  "espace citoyen digitalisé 

 وصف التعهد 

  بتركيزه، قامت أن لها سبق التي البلديات لدى به  معمول هو  كما عصري فضاء تركيز في  التعهد هذا يتمثل
 والنفاذ  المقترحات، وتقديم  والشكاوى،  المواطنين، طلبات إيداع وكيفية  العمل طرق تطوير  من  التعهد هذا يمكن
 عبرها المواطن ويتحصل الطلبات مختلف الستقبال موحدة شبابيك تركيز خالل من وذلك  وغيرها المعلومة إلى

  تطبيقة  الى الدخول عبر انجازه  ومراحل الملف سيرورة  متابعة خالله  من  يمكنه المقدم لملفه معرف على
 . الغرض في معتمدة  إلكترونية

  التي التطبيقات توفر عدم مع للخدمات المواطنين طلبات كثرة
  مجال في خاصة  وتعصيره البلدي العمل أداء تحسن ان يمكن

 الشكاوى وتلقي  والكهرباء والماء  البناء رخص متابعة

 اإلشكال المطروح   •
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 ....النفاذ ومطالب

 شكل إلرساء  ذكية إدارة تجربة  تركيز إلى التعهد هذا يهدف
  الشفافية وإرساء والمواطن اإلدارة بين  التعامل من  جديد

  الطرفين بين التعامل في والالمركزية الرشيدة والحوكمة
 . العمل طرق  وتطوير  الخدمات إسداء آجال  واختصار

تحديد األهداف من تنفيذ التعهد/النتائج   •
 المنتظرة 

 اإلدارة بين  للتعامل جديد نظام إرساء في التعهد هذا يساهم
  واختصار  الرشيدة، والحوكمة الشفافية على يقوم  والمواطن

 .الخدمات إسداء أجال

كيف سيساهم التعهد في حل اإلشكال/كيف   •
 سيغير في الواقع 

 وضع الخدمات لكافة المواطنين على حد السواء  :الشفافية - 
تعصير جل الخدمات :   العموميةتحسين جودة الخدمات - 

 .المواطن من متابعة مطالبه البلدية مما يمكن 
يمكن للمواطن مطالبة البلدية أو  :   والمسألةالنزاهة - 

رد على مطالبه بعد تقديمه   مساءلتها عن أي تأخير في
 .وحصوله على مرجع يضبط له أجال اإلجابة

 التناسب مع المحاور األساسية   •

 
 giz الدوليالمؤسسة األلمانية للتعاون 

مصدر التمويل/ العالقة مع برامج   •
 أخرى  وسياسات

 مراحل ورزنامة التنفيذ  • 2021-2022

 نقطة االتصال 

   هالمسؤول على متابعة التعهد تنفيذ  • مصلحة االعالمية 

 الصفة والهيكل الراجع إليه بالنظر • بلدية الكاف 

 األطراف المتدخلة  •  gizلدوليالمؤسسة األلمانية للتعاون ا

 

 

 

دعم آليات الديمقراطية ومبادئ الحوكمة المحلي : 2المحور    

:3التعهد عدد  
 حداث لجان المواطنة ا

 وصف التعهد 

 بلدية الكافإحداث وتركيز لجان المواطنة بكل حي بالمنطقة البلدية بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في  
 وبالتالي تمكينهم من تقديم أفكار ومقترحات جديدة حول عدد من اإلشكاليات التي تهمهم 
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عدم وجود تمثيلية شاملة ومهيكلة للمتساكنين بكل أحياء بلدية  
 الكاف

 اإلشكال المطروح   •

تمتين العالقة بين المواطن والبلدية وتقريب وجهات النظر   -
 . والخدمات

مساعدة البلدية على حل مشاكل المواطنين في األحياء   -
 . واألنهج

 .والبلديةخلق انسجام وتوافق بين المواطن  -
معرفة مشاكل كل المواطنين في كل المناطق واألحياء   -

 .والعمل على حلها
اطية  رتكوين وتحسيس المجتمع المدني بممارسة الديمق -

 .التشاركية

تحديد األهداف من تنفيذ التعهد/النتائج   •
 المنتظرة 

يتمثل التعهد في ربط عالقة تفاعلية مع المواطنين من خالل  
في حل اإلشكاليات البيئية المطروحة في المنطقة،   تشريكه

التجاوزات والخروقات التي تتم معاينتها.  وكذلك التبليغ على
 . وتفاعل وبالتالي فهي أداة تواصل

كيف سيساهم التعهد في حل اإلشكال/كيف   •
 سيغير في الواقع 

 
سيمكن هذا التعهد على العمل على  : المشاركة العمومية

تشريكهم في األنشطة   تعزيز مشاركة المواطنين من خالل
 في إعداد المشاريع التنموية  آرائهمب البلدية واألخذ  

معهم  والتعاون معهم في حل عدة اشكاليات محلية وتنظيم  
المواطن سيتّم   وتشريك  (نظافة حمالت)  بيئية اترعدة تظاه

   .المدني بالتعاون مع المجتمع

 التناسب مع المحاور األساسية   •

 
 بلدية الكاف 

مصدر التمويل/ العالقة مع برامج   •
 أخرى  وسياسات

 مراحل ورزنامة التنفيذ  • 2022-2023

 نقطة االتصال 

  هالمسؤول على متابعة التعهد تنفيذ • اللجان المنبثقة عن المجلس البلدي

 الصفة والهيكل الراجع إليه بالنظر • بلدية الكاف

 األطراف المتدخلة  • الجمعيات المنخرطة في العمل البلدي 
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دعم آليات الديمقراطية ومبادئ الحوكمة المحلي : 2المحور    

:4التعهد عدد  
 احداث مجلس بلدي للشباب

 وصف التعهد 

  أمر العامة الحياة في فمشاركتهم بهم  خاص اهتمام ايالء مع العامة الحياة في الشباب مشاركة ضرورة
 فرصة للجميع يتيح للشباب بلدي  مجلس وإحداث للشباب تشاركي  استشاري فضاء  بإحداث وذلك  ضروري

 على تساعد كما  شخصيتهم وصقل  البلدي العمل في والمشاركة العطاء على والقدرة  والتميز الكفاءة إلثبات
 . الواحد الفريق  بروح  العمل على قدرتهم من وتزيد  لألخر تقبلهم

 اإلشكال المطروح   • .البلدية  القرارات أخذ في الشباب تشريك  محدودية

 .االجتماعي تهتم بالشأن شبابية  مبادرات إطالق -

 .الناشئة لدى المحلي الحكم مبادئ  تعزيز -
تحديد األهداف من تنفيذ التعهد/النتائج   •

 المنتظرة 

كيف سيساهم التعهد في حل اإلشكال/كيف   • .الشبابية المبادرات دعم
 سيغير في الواقع 

 التشاركية  -
 الشفافية  -

 التناسب مع المحاور األساسية   •

 
 بلدية الكاف

مصدر التمويل/ العالقة مع برامج   •
 أخرى  وسياسات

 مراحل ورزنامة التنفيذ  • 2022-2023

 نقطة االتصال 

  هالمسؤول على متابعة التعهد تنفيذ • المجلس البلدي

 بلدية الكاف
 برنامج االستثمار التشاركي 

 الصفة والهيكل الراجع إليه بالنظر •

 األطراف المتدخلة  • الجمعيات المنخرطة في العمل البلدي 

 

 

 ة الديمقراطية ومبادئ الحوكمة المحلي دعم آليات  :2المحور

:5التعهد عدد  
.احداث سجل الكتروني خاص بآراء وتساؤالت المتساكنين ومكونات المجتمع المدني واالجابة عنها  
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  وصف التعهد

  وإشراك لى الخطع سجل الكتروني باستخدام  والبلدية المواطن  بين الحيني التفاعل على  المتمثل التعهد هذا يقوم
  التقليدي مفهومه  من البلدي العمل مفهوم وتغيير المواطن مستوى  من للرفع البلدية مع والعمل باآلراء المواطنين

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

 
اتباع اإلجراءات التقليدية في التعامل بين المواطن واإلدارة 

 .في رفع االخالالت وإبالغ اإلدارة البلدية خاصة

 اإلشكال المطروح   •

تنظيم وفعالية رفع الفضالت من طرف مجموعات أعوان  -
 .النظافة

حسن ونجاعة استغالل الشاحنات ورفع الفضالت في  -
 . أسرع وقت

 . التفطن لإلخالالت والتعامل معها بأسرع وقت -
والحفر، واحتالل الرصيف من  إرسال صور االخالالت،  -

 . المواطنين، إلى البلدية للتدخل السريع طرف
المتابعة الفورية لمرور شاحنات رفع الفضالت على نقاط   -

 . تبقى الفضالت لليوم الموالي التجميع حتى ال
 .خلق روابط جيدة مع المواطنين وشراكتهم بالقرارات -
حياة    حث المواطن على التعاون مع البلدية لتغيير -

 . المواطنين لألفضل
تمكين البلدية من إحصائيات الخدمات ومعلومات عن  -

 القرار المناسب العمل لحسن أخذ
مواكبة التطورات التكنولوجية والرفع من مستوى الخدمات  -

 البلدية

تحديد األهداف من تنفيذ التعهد/النتائج   •
 المنتظرة 

وتساؤالت المواطنين   تشكيات  متابعة  على المنظومة تقومس
 .المواطنين  تهم التي الخدمات من  والعديد  بعد عن

كيف سيساهم التعهد في حل اإلشكال/كيف   •
 سيغير في الواقع 

  الخدمات جودة  تحسين: العمومية الخدمات جودة تحسين
 المواطن   من  وتقريبها  الخط علىللمواطنين ووضعها  المقدمة

 مستعمليها

 التناسب مع المحاور األساسية   •

ميزانية البلدية  -  
 برنامج االستثمار التشاركي -

مصدر التمويل/ العالقة مع برامج   •
 أخرى  وسياسات

 مراحل ورزنامة التنفيذ  • 

 نقطة االتصال 
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 مصلحة اإلعالمية  
 إدارة البلدية 

اسم المسؤول على متابعة التعهد تنفيذ  •
 التعهد 

 الصفة والهيكل الراجع إليه بالنظر • بلدية الكاف

 األطراف المتدخلة  • الجمعيات المنخرطة في العمل البلدي 

 

 

 

 : تعزيز المسائلة والنزاهة 3المحور 

:1التعهد عدد  
التصرف والتسيير تركيز منظومة التدقيق الداخلي والمراقبة لضمان شفافية     

 وصف التعهد 

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

 تسمح اءات والوسائل التي رتلتزم الجماعات المحلية بضمان شفافية التصرف والتسيير وتتخذ كل اإلج  "
  ب:باالطالع على المعلومات المتعلقة خاصة 

  يالمال التسيير ✓
  ارات الترتيبية للجماعة المحليةرمشاريع الق ✓
  التصرف في األمالك ✓
 العقود المبرمة من طرف الجماعة المحلية   ✓
 " المزمع إنجازها من طرف الجماعة المحلية واالستثماراتاألشغال   ✓

 لتدقيق الداخلي للتصرف واإلعالم بنتائجه. وتدعم الدولة الجماعات التيتلتزم الجماعات المحلية باعتماد ا
 .اقبرتعتمد منظومة التدقيق والم

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

 اعاة التشريع المتعلق راستغاللها في رسم السياسات العامة ومخططات التنمية والبحوث المختلفة مع م
 بحماية المعطيات الشخصية

 يوفّر المعهد الوطني لإلحصاء للجماعات المحلية نماذج وأساليب ضبط اإلحصائيات ويساعدها قدر
 .مسكهااإلمكان على  

وتقييم مدى كفاية وفعالية األنشطة البلدية وجودة  عدم فحص  
 .أدائها

 اإلشكال المطروح   •

 
 :البلدي العمل  في  اهة زوالن  الشفافية

إذ ال يمكن مقاومة الفساد إال من خالل الحوكمة الرشيدة 

تحديد األهداف من تنفيذ التعهد/النتائج   •
 المنتظرة 
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ثقافة المجتمع من ثقافة استهالكية إلى ثقافة مبدعة    وتطوير
بالتزام الجماعات المحلية بضمان  وال يكون ذلك إال   ومنتجة،

أي اآلخر وترسيخ ثقافة  رالتصرف والتسيير وقبول  شفافية
 .خاصة بين مصالحها  التغيير والتطوير

سيساهم هذا التعهد في تركيز الحوكمة الرشيدة ويعزز  
بيانات دقيقة يستغلها في كما يجد الباحث قاعدة  المساءلة

 .البلديالعمل  إنجاز بحوثهم حول

كيف سيساهم التعهد في حل اإلشكال/كيف   •
 سيغير في الواقع 

 التناسب مع المحاور األساسية   • النزاهة والشفافية 

 ميزانية البلدية  
 

مصدر التمويل/ العالقة مع برامج   •
 أخرى  وسياسات

2021-2023  مراحل ورزنامة التنفيذ  • 

 نقطة االتصال 

 المسؤول على متابعة التعهد  • اإلدارة البلدية

 الصفة والهيكل الراجع إليه بالنظر • بلدية الكاف

 

 

 : تعزيز المسائلة والنزاهة 3المحور 

:2التعهد عدد  
البلديةالمسارات   وتوحيد وتبسيط  للخدمات اجراءاتدليل  احداث   

 وصف التعهد 

 تتولى احداث أدلة إجراءات لمختلف الخدمات البلدية تضمن شفافية المسارات وتوحيدها قصد تبسيطها للمواطن  

 اإلشكال المطروح   • تعطل المواطن في لوصول الى المعلومة أو الخدمة. 
 تقليص الوقت والورق  -
 .تقريب الخدمات البلدية من المواطن -
 السرعة والنجاعة  -

تحديد األهداف من تنفيذ التعهد/النتائج   •
 المنتظرة 

 اتيب رعندما يكون المواطن على علم بآليات العمل البلدي يحترم الت
 البلدية

 تحسين مردودية العمل البلدي -

كيف سيساهم التعهد في حل اإلشكال/كيف   •
 سيغير في الواقع 

 الشفافية -
 النزاهة -

 التناسب مع المحاور األساسية   •
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 ميزانية البلدية  
 

مصدر التمويل/ العالقة مع برامج   •
 أخرى  وسياسات

 مراحل ورزنامة التنفيذ  • 2023-2022

 نقطة االتصال 

 مصلحة اإلعالمية 
 اإلدارة البلدية

 

 المسؤول على متابعة التعهد  •

 الصفة والهيكل الراجع إليه بالنظر • بلدية الكاف

 األطراف المتدخلة  • الجمعيات المنخرطة في العمل البلدي 

 

 

 

 : حوكمة التصرف في الموارد الطبيعية  4المحور 

:1التعهد عدد  
  إحداث مسلك صحي ورياضي

 وصف التعهد 

 مساحة خضراءفي المدينة ب اضي  ي سيهتم هذا التعهد بإحداث مسلك صحي ور

 اإلشكال المطروح   • للترفيهأ عدم وجود مكان مهي 

والمحافظة عليها.   لطبيعةلنشر ثقافة الرياضة والرجوع  تحديد األهداف من تنفيذ التعهد/النتائج   • 
 المنتظرة 

استغالل بعض المساحات الخضراء وتهيئتها للمحافظة على  
 الطبيعة ومقاومة التغيرات المناخية 

كيف سيساهم التعهد في حل اإلشكال/كيف   •
 سيغير في الواقع 

 التناسب مع المحاور األساسية   • حوكمة التصرف الموارد الطبيعية 

 ميزانية البلدية  
 

مصدر التمويل/ العالقة مع برامج   •
 أخرى  وسياسات

2021-2023  مراحل ورزنامة التنفيذ  • 

 نقطة االتصال 

 لجنة الرياضة 
 اإلدارة البلدية

 وتنفيذه المسؤول على متابعة التعهد  •

 الصفة والهيكل الراجع إليه بالنظر • بلدية الكاف



20 
 

 

 

 : حوكمة التصرف في الموارد الطبيعية  4المحور 

:2التعهد عدد  
الماء. ترشيد استهالك     

  وصف التعهد

 يعتبر هذا التعهد تحد رئيسي في تقليص نسبة استهالك الماء والحد من التبذير،  
كما سيساهم في استغالل  وتحسيس اإلدارات والمؤسسات والمواطنين   عملية ترشيدعلى   سيساعد هذا التعهد

  . مجالهذا ال يتجارب ناجحة ف  مع الجمعيات التي لديهاوذلك بالشراكة األمطار  الثروات المائية الموجودة ومياه

 اإلشكال المطروح   • عدم ترشيد وحوكمة الطاقة المائية
 .استغالل المياه المرسكلة -

 استغالل الثروات المائية ومياه االمطار.  -
تحديد األهداف من تنفيذ التعهد/النتائج   •

 المنتظرة 

المالية  حوكمة الطاقة المائية مع التقليص في الموارد
. المعتمدة والبشرية  

كيف سيساهم التعهد في حل اإلشكال/كيف   •
 سيغير في الواقع 

 
 .  الحوكمة الرشيدة

 التناسب مع المحاور األساسية   •

 ميزانية البلدية  
 الجمعيات 

التعاون الدولي     
 برنامج االستثمار التشاركي 

مصدر التمويل/ العالقة مع برامج   •
 أخرى  وسياسات

2022-2023  مراحل ورزنامة التنفيذ  • 

 نقطة االتصال 

 اإلدارة البلدية 
 اللجان المنبثقة عن المجلس البلدي

  هالمسؤول على متابعة التعهد تنفيذ •

 الصفة والهيكل الراجع إليه بالنظر • بلدية الكاف

 األطراف المتدخلة  • الجمعيات المنخرطة في العمل البلدي 

 

 

 : حوكمة التصرف في الموارد الطبيعية  4المحور 
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:3التعهد عدد  
التصرف في الفضالت المنزلية   حوكمة وتثمين    

 وصف التعهد
   المنزلية،سيساعد هذا التعهد في الضغط على كلفة رفع ونقل الفضالت 

 والتجارية برفعكما سيساهم هذا التعهد في الترفيع من نسبة االتفاقيات بين البلدية والمؤسسات الصناعية 
   . ستعمل البلدية على تحسيس المواطن في كيفية وضع الفضالت اكمالفضالت بمقابل، 

 .عدم حوكمة التصرف في الفضالت -
 .انتشار المصبات العشوائية -
 .تراكم الفضالت المنزلية وفواضل البناء -

 اإلشكال المطروح   •

 المستدامة وترسيخ الحس المساهمة في ترسيخ مسار التنمية 
 .الناشئةالبيئي لدى 

تحديد األهداف من تنفيذ التعهد/النتائج   •
 المنتظرة 

 ساهم بصفة فعالة في حوكمة التصرف في الفضاالت مع ي 
 .التجاوزات دعم العناية بالبيئة من خالل الحد من 

كيف سيساهم التعهد في حل اإلشكال/كيف   •
 سيغير في الواقع 

 التناسب مع المحاور األساسية   • الحوكمة الرشيدة

 برنامج االستثمار التشاركي 
 ميزانية البلدية  

 بعض الجمعيات  

مصدر التمويل/ العالقة مع برامج   •
 أخرى  وسياسات

2021-2023  مراحل ورزنامة التنفيذ  • 

 نقطة االتصال 

  هالمسؤول على متابعة التعهد تنفيذ • مصلحة النظافة

 الصفة والهيكل الراجع إليه بالنظر • بلدية الكاف

 األطراف المتدخلة  • الجمعيات المنخرطة في العمل البلدي 

 

 

 : حوكمة التصرف في الموارد الطبيعية  4المحور 

:5التعهد عدد  
 استعمال الطاقة الشمسية والطاقات البديلة للمنشأة البلدية كتجربة نموذجية 

 وصف التعهد
  استغالل الطاقة البديلة كأنموذج للمحافظة على الثروات الطبيعية ومقاومة التغيرات المناخية  
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 كثرة الضغط على استغالل الموارد الطاقية والخوف من نقصها  -
 غالء فواتير االستهالك -

 اإلشكال المطروح   •

 
المحافظة على الثروات الطبيعية وديمومتها والمساهمة في الحد من  

 التغيرات المناخية. 
 جودة االنارة والتغطية الشاملة لكامل المدينة   

 

تحديد األهداف من تنفيذ التعهد/النتائج   •
 المنتظرة 

لحفاظ على مصادر الطاقة غير المتجددة يعمل على ا -  
 تقليص من معاليم خالص الفواتير   -
ترشيد استهالك الطاقة  -  

كيف سيساهم التعهد في حل اإلشكال/كيف   •
 سيغير في الواقع 

 التناسب مع المحاور األساسية   • حوكمة التصرف في الموارد الطبيعية 

giz   مصدر التمويل/ العالقة مع برامج   • المؤسسة األلمانية للتعاون الدولي
 أخرى  وسياسات

2021-2022  مراحل ورزنامة التنفيذ  • 

 نقطة االتصال 

  هالمسؤول على متابعة التعهد تنفيذ • مصلحة التجهيز والصيانة 

 الصفة والهيكل الراجع إليه بالنظر • بلدية الكاف

giz   األطراف المتدخلة  • المؤسسة األلمانية للتعاون الدولي 

 

 

 

: تبسيط الخدمات البلدية وتحسين جودتها 5المحور   

 

:1التعهد عدد  
 مثال رخص البناء. وضع عدد من الخدمات اإلدارية البلدية على الخط 

 الهيكل/ الطرف المسؤول  • 

 وصف التعهد
وضع العديد من الخدمات التي تقدمها على الخط لتطوير عمل البلدية وتحسين عالقتها للمواطن وتقريب   -

   الخدمات منه

الخدمات  عدم توفر منظمة يتابع فيها المواطن سير نسق 
 البناء.  المقدمة له مثل رخص

 اإلشكال المطروح   •
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توفير المعلومة الدقيقة لمتابعة المواطن كل مرحلة في تقدم  
 .ب للبلديةاذهلل ملفه بدون االضطرار

تحديد األهداف من تنفيذ التعهد/النتائج   •
 المنتظرة 

 سهولة الحصول على المعلومة حول وسائل  -
 ربح الوقت والجهد  -

كيف سيساهم التعهد في حل اإلشكال/كيف   •
 سيغير في الواقع 

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

 التناسب مع المحاور األساسية   •

مصدر التمويل/ العالقة مع برامج   • المركز الدولي للتنمية المحلية 
 أخرى  وسياسات

2021-2022  مراحل ورزنامة التنفيذ  • 

 نقطة االتصال 

 المصلحة الفنية بالبلدية 
 مصلحة االعالمية 

 هالمسؤول على متابعة التعهد تنفيذ •

 الصفة والهيكل الراجع إليه بالنظر • بلدية الكاف

 األطراف المتدخلة  • المركز الدولي للتنمية المحلية 

 

 

 

: تبسيط الخدمات البلدية وتحسين جودتها 5المحور   

 

:2التعهد عدد  
 احداث دور الخدمات واإلدارة السريعة خاصة بالمناطق النائية. 

 هدوصف التع
تحسين العالقة   إلىهذا الفضاء والتوجيه. ويهدف   االستقبالتهيئة فضاء يضم أهم الخدمات االدارية مع حسن  -

المواطن في مركز اهتمامات البلدية ودعم   اطية المحلية من خالل وضعربين البلدية والمواطن والى تعزيز الديمق
  .وتحسين جودة خدماتها تواصله معها

حاجة المتساكنين في المناطق النائية لبعض الخدمات البلدية او 
 محدودية اإلدارية وصعوبة الوصول اليها  

 البشرية والمادية لالستجابة لها في اآلجال. الموارد 

 اإلشكال المطروح   •

 :سيساهم هذا التعهد في
 إرساء نظام جديد للتعامل بين االدارة والمواطن يقوم على  -

 الشفافية والحوكمة الرشيدة،
 تركيز الحوكمة الرشيدة وتعصير اإلدارة وتقريب الخدمات -

تحديد األهداف من تنفيذ التعهد/النتائج   •
 المنتظرة 
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 من المواطن، 
 تعصير الخدمات اإلدارية الموجهة للمواطن الهدف تطوير و  -

اختصار اجال اسداء الخدمات وتطوير طرق العمل وكيفية  
طلبات المواطنين، والشكاوى، وتقديم المقترحات،   إيداع

وغيرها وذلك من خالل تركيز شبابيك    والنفاذ إلى المعلومة
المواطن عبرها  ويتحصلالطلبات   مختلف  الستقبالموحدة 

 . على الخدمة كاملة

كيف سيساهم التعهد في حل اإلشكال/كيف   •
 سيغير في الواقع 

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

 التناسب مع المحاور األساسية   •

 -ميزانية بلدية الكاف  
 -الجمعيات المنخرطة في العمل البلدي  

 -تعاون دولي  

  وسياساتمصدر التمويل/ العالقة مع برامج  •
 أخرى  

2022-2023  مراحل ورزنامة التنفيذ  • 

 نقطة االتصال 

  هالمسؤول على متابعة التعهد تنفيذ • اإلدارة البلدية 

 الصفة والهيكل الراجع إليه بالنظر • بلدية الكاف

 األطراف المتدخلة  • بعض المؤسسات والجمعيات  

 

 

: تعزيز دور المرأة في الشأن البلدي. 6المحور   

 

 التعهد عدد1:
 وضع موقع واب خاص بالمرأة لالهتمام بها ومشاغلها.

 وصف التعهد 

كل ما يخصها في البحث    متابعة خالله من   يتمموقع واب   باعتماد رأةالم مع تفاعلية عالقة ربط في التعهد يتمثل
الحصول على   ةتسهل على المرأ وتفاعل  تواصل أداة فهي وبالتالي عن حلول لمشاكلها، توجيه، ارشاد ومتابعة

 المعلومة. 

عدم قدرتها على  عدم دراية المرأة بالمسارات اإلدارية و  -
 الدقيقة.الحصول على المعلومة  

 اإلشكال المطروح   •

المرأة   ومتابعة  هإرشاد، توجي  - تحديد األهداف من تنفيذ التعهد/النتائج   • 
 المنتظرة 
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   المعلومة  على الحصول سهولة -
 والجهد   الوقت ربح -

كيف سيساهم التعهد في حل اإلشكال/كيف   •
 سيغير في الواقع 

 

 المعلومة في خدمة المرأة وضع :الشفافية -
 البلدية الخدمات تعصير:  العمومية الخدمات  جودة تحسين- 

 التناسب مع المحاور األساسية   •

 جمعية جسور المواطنة  
 بلدية الكاف 

مصدر التمويل/ العالقة مع برامج   •
 أخرى  وسياسات

2021-2022  مراحل ورزنامة التنفيذ  • 

 نقطة االتصال 

  هالمسؤول على متابعة التعهد تنفيذ • مصلحة اإلعالمية  

 الصفة والهيكل الراجع إليه بالنظر • بلدية الكاف 

 األطراف المتدخلة  • جمعية جسور المواطنة 

 


