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I. مقدمةال: 

حة لمفتوافتح باب الترشحات الختيار عدد من البلديات إلعداد خطط عمل للحكومة  منذ اإلعالن عن
، 2019تمبر من خطة العمل الوطنية الثالثة لشراكة الحكومة المفتوحة في شهر سب 11تنفيذا للتعهد 

ار لى مدقدمت بلدية قابس ترشحها لالنضمام إلى هذه المبادرة وتعهدت بإعداد وتنفيذ خطة عمل ع
 . 2022-2020 سنتين

صير عشر تعهدا متمثلة في تعزيز النزاهة  ودعم التشاركية وتع أربعة تحتوي هذه الخطة على
ع تابع جميذي سياإلدارة، تساهم بتحسين الخدمات العامة للبلدية وذلك بالتنسيق مع المجتمع المدني ال

 المراحل سواء تعلقت باإلعداد، بالتنفيذ أو بالمتابعة والتقييم. 

قمنة رهّمها سيتّم العمل خالل خطة العمل المحلية على دعم ما تّم تحقيقه من مكاسب لعّل من أكما 
 البلدية.

ربة ساء مقاقابس إلى تحسين النجاعة والمسؤولية، كما تهدف إلى إرالحكومة المفتوحة ببلدية تهدف 
من بناء وتض عمل البلديجديدة مبنية على مبادئ تسمح للمواطن من خالل تكريس الشفافية بفهم أكبر لل

اتخاذ  تهم فيإلى المواطنين من خالل مشارك على االستماعالثقة بين المواطن والمسؤولين، كما تشجع 
لك ية وذالقرارت من خالل إنشاء قنوات للتواصل معهم، كما تساهم بتحسين الخدمات العامة للبلد

اساتها يم سيبالتنسيق مع المجتمع المدني، كما يمكن من خاللها أن يطالب المواطن من البلدية بتقد
 العامة.

 لديةالبع  وطيدة م عالقةوبناء تهدف هذه المبادرة بصفة أساسية إلى تحسين مستوى حياة المواطنين 
اه جلب من مزايوالذي ينبني على مبادئ الشفافية والديمقراطية التشاركية ة تحقيق منوال حوكمل

 .االستثمار والتعاون الدولي
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II.  لحكومة عمل ل ضمن قائمة البلديات النموذجية المعنية بإرساء خطة قابسمسار انضمام بلدية
 المفتوحة:

وطنية الثالثة لشراكة الوارد بخطة العمل ال 11تندرج إعداد خطة العمل الخاصة بالحكومة المفتوحة في إطار تنفيذ التعهد 
 لمسار التالي:لتّم اختيارها وفقا بلدية معنية بهذا التعهد  12الحكومة المفتوحة، حيث تعتبر بلدية قابس من بين 

إلدارة ، حيث تم فتح باب الترشحات من طرف وحدة ا 2019في شهر سبتمبر هذه المبادرة في  بلدية قابسشاركت 
جويلية  31لىإجويلية  04خالل الفترة الممتدة من  اإللكترونية برئاسة الحكومة لجميع البلديات لتقديم ترشحاتها

 ة الحكومةمجموعة من المقاييس من شأنها أن تدعم مبادئ شراكعلى الخط تحتوي  استمارة علىمن خالل تعمير 2019
ن عممثلين تولى فريق عمل يضم ممثلين عن وحدة اإلدارة االلكترونية ووزارة الشؤون المحلية و المفتوحة، وحيث

لدية مترشحة. ب 73لمطلوبة من بين بلدية للشروط ا 12المجتمع المدني فرز الترشحات وقد استجابت بلدية قابس ضمن 
السواسي،  سوسة، وقد وقع االختيار على بلديات قرطاج، حمام الشط، نفزه، تينجة، دار شعبان الفهري، الزريبة، زاوية

 .، مدنين وقبليقابسالرقاب، 

III. :مرحلة إعداد خطة العمل الخاصة بالحكومة المفتوحة 

 التالي:كالخطة  العمل والذي تّم تكريسه على امتداد مختلف مراحل إعدادتّم االعتماد على تمشي تشاركي إلعداد خطة 
دية قابس وحة ببلسميرة عمري رئيسة لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفت تكوين لجنة قيادة برئاسة السيدة -

ليّة وقد تم إعداد العمل المح( تتولى متابعة، صياغة وتنفيذ خّطة 6+6بالتناصف بين البلدية والمجتمع المدني ) وممثلة
 مقرر في الغرض.

 ،إعداد ميثاق شراكة الحكومة المفتوحة على المستوى المحلي بين اإلدارة البلدية والمجتمع المدني -
 2019أكتوبر  24و 23حضور ندوة لتقديم البرنامج للبلديات ومنهجية العمل المقترحة بمدينة سوسة يومي  -
 30،29 مختلف المحاور المتصلة بمبادئ شراكة الحكومة المفتوحة بجزيرة جربة أيامحضور ورشة تكوينية حول -

 .2019ديسمبر  01نوفمبر و
الثالثة لشراكة  من خطة العمل الوطنية 11تنظيم يوم إعالمي بحضور ممثل عن الفريق المكلف بمتابعة تنفيذ التعهد  -

ضور دية وبحمسار إعداد خطط العمل وكان ذلك بإدارة البلالحكومة المفتوحة لوضع اإلطار التنظيمي لالنطالق في 
 ،2019ديسمبر  16بتاريخ 

ي الحق ف)حضور دورات تكوينية وأيام تحسيسية حول مختلف المحاور المتصلة بمبادئ شراكة الحكومة المفتوحة  -
 .2020مارس  04،03فيفري و 28،27،26،25النفاذ إلى المعلومة، التشاركية، الشفافية والمسائلة( أيام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التونسيةالجمهورية     

 والبيئةوزارة الشؤون المحلية         

 بلـــدية قـــابس           

6 
 

 

IV. ة على مفتوحالبالحكومة  المخطط الزمني إلعداد خطة العمل الخاصة بتنفيذ مبادرات لشراكة
 المستوى المحلي:

 التاريخ المراحل ع/ر

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

إلعداد خطة العمل على موقع  إطالق المرحلة األولى من االستشارة الوطنية 02
 participation.tn-http://www.e/االستشارات العمومية:

 16/01/2020من 
 16/02/2020إلى 

 16/01/2020من  استشارات ميدانية، ورشات عمل، منتديات وأيام مفتوحة 03
 16/02/2020إلى 

 24/02/2020 وإعداد الصيغة األوليّة من خطة العملفرز المقترحات  04

 لعملاالتمديد في أجال المرحلة األولى من االستشارة الوطنية إلعداد خطة  05
 على موقع االستشارات العمومية:

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

 26/02/2020من 
 11/03/2020إلى 

ديد إطالق المرحلة الثانية من االستشارة المحلية إلعداد خطة العمل )تح 06
قع ى موالمقترحات ذات األولوية إلدراجها بالصيغة النهائية لخطة العمل( عل

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

 

 21/09/2020من 
 11/10/2020إلى 

 25/11/2020 خطة العمللإعداد الصيغة النهائية  07

ت عرض الصيغة النهائية على لجنة القيادة للمصادقةبعد إدخال التعديال 08
 الالزمة

29/12/2020 

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

 

V.  لي:ى المحعلى المستوالحكومة المفتوحة مراحل إعداد خطة العمل الخاصة بتنفيذ مبادرات 

 :العمومية على المستوى المحليطالق المرحلة األولى من االستشارة نإ-  1

 ل بعثإلعداد خطط عمل من خال 16/02/2020و 16/01/2020تم تنظيم استشارة عمومية خالل الفترة الممتدة بين 
أفكار والحكومة المفتوحة على المستوى المحلي، وتهدف هذه االستشارة إلى استقاء مقترحات  مبادرات لتكريس

فترة الل الخالمشاركين مما يمكن البلدية من إدراج تعهدات متماشية مع خصوصيات ومتطلبات المنطقة يتم تنفيذها 
2020-2022 . 

عداد لمكلفة بإاشتركة الستشارات العمومية على الخط قامت لجنة القيادة الموبالتوازي مع االستشارة العمومية عبر موقع ا
 ة الحكومةئ شراكخطة عمل الحكومة المفتوحة بجلسات عمل مشتركة مع المجتمع المدني لتقريب المفاهيم المتعلقة بمباد

مة حوكية، يانات العمومتعزيز حق النفاذ إلى المعلومة، فتح البالمفتوحة مع تسجيل بعض المقترحات في مجاالت 
ات جال الصفقة في مالتصرف في الموارد الطبيعية، دعم آليات الديمقراطية التشاركية ومبادئ الحوكمة المحلية، الشفافي
ات ياألطر واآلل ودتها،العمومية، الشفافية المالية والجبائية، مقاومة الفساد اإلداري، تبسيط الخدمات البلدية وتحسين ج

 .زيز مشاركة المواطن في تحديد المشاريع واإلصالحات ذات األولويةالمقترحة لتع
 سب المعايير التالية:مقترح سيتم فرزهم وتقييمهم وتبويبهم ح370أكثر وقد تم تسجيل 

 

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


 التونسيةالجمهورية     

 والبيئةوزارة الشؤون المحلية         

 بلـــدية قـــابس           

7 
 

 

 فرز المقترحات وإعداد الصيغة األوليّة من خطة العمل: - 2

بتنفيذ  بتونس العاصمة بحضور مختلف البلديات المعنية 2020فيفري  24تمت مواكبة فعاليات ورشة عمل بتاريخ 
يفة العمومية الوزير المكلّف بالوظ وحة وبإشرافمن خطة العمل الوطنية الثالثة لشراكة الحكومة المفت 11التعهد 

ب ا إلى جانها. هذبوتحديث اإلدارة والسياسات العمومية،لتقديم نتائج هذه االستشارة والمعلومات اإلحصائية المتعلقة 
 .لغرضااالنطالق في عملية تقييم وفرز المقترحات من قبل المشاركين حسب المنهجية والمعايير المعتمدة في 

 التمديد في أجال المرحلة األولى من االستشارة الوطنية: - 3

مدة لتشارة ونزوال عند رغبة بعض البلديات التي سجلت عدد ضئيل من المقترحات تم االتفاق على تمديد أجال االس
كثر من أالعدد الجملي إضافياوبلغمقترح  600تم تسجيل أكثر من وقد  2020مارس  11فيفري إلى  26أسبوعين من 

 .مشارك 1000

 فرز المقترحات:- 4

ادة رار إعبعد فرز المقترحات الواردة على الخط والمسجلة خالل ورشات العمل وإجراء التعديالت الالزمة على غ
 لخ ية...اصياغة البعض منها، إعادة تبويبها حسب المحاور، حذف المقترحات التي ال تتناسب مع المحاور األساس

 .طة العملإلعداد خ لمحليةالتي تعتبر ذات األولوية إلدراجها بالمرحلة الثانية من االستشارة ا تم تحديد المقترحات التالية

 :فتح البيانات العموميةالحق في النفاذ للمعلومة والمحور األول 

 فتح البيانات العمومية:

 نشر عدد من المعطيات التي تنتجها البلدية من ذلك: -

o .نشر تقارير اللجان ونشاطهم 

o  ذها.الصفقات العمومية المبرمجة والمصادق على ميزانياتها والتي تعتزم البلدية إبرامها ونتائج تنفينشر 

o  .نشر االداءات المتأتية من المصانع والشركات المنتصبة بالمنطقة البلدية 

o . نشر تقارير حول الجمعيات المنتفعة بالتمويل العمومي مع المقاييس المعتمدة في التمويل 

o   رير اللزمات البلدية.تقانشر 

o  تعريفات البلدية. /ةالنصوص القانونية / مجلة الجباية المحلية / مجلة التهيئة العمراني نشر 

o االستخالص ،النفقات، المديونية.نشر 

o  االتفاقيات المبرمة مع المنظمات والجمعيات والمؤسسات  والبلديات المحلية والدولية. نشر 

 تفسير المعايير المعايير

يمكن التعرف على اإلشكال الذي يمكن حله، يتضمن إجراءات أو أعمال  الوضوح  
 ه،يصف النتائج المنتظر الحصول عليها من خالل تنفيذواضحة للقيام بها، 

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

 يمكن تحديد الجهة المسؤولة على تنفيذ التعهد واألطراف المتدخلة الجهة المسؤولة 

حة لمفتواأو التحديات المتعلقة بالحكومة متصل بتنفيذ إحدى المحاور األساسية  التناسب 
 وهي الشفافية والمسائلة والمشاركة

 مدة االنجاز
 

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

 توقع تحقيق تغيير هام من خالل تنفيذ التعهد  التأثيرات المتوقعة 
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o   ونشاط أعضاء المجلس البلدي.بطاقة متابعة حضور  نشر 

o تقارير الجمعيات والوداديات التابعة لبلدية قابس. نشر 

o قائمة العملة المنتفعة بمنحة الخطر والنظافة. نشر 

o  نشر تقارير حول اإلطارات واألعوان والمستشارين المنتفعين بتكوينcfad 

o نشر عدد من البيانات العمومية في شكل مفتوح 

 :في النفاذ للمعلومة

 .توفير ركن ضمن موقع واب البلدية لتلقي مطالب النفاذ بصورة إلكترونية واإلجابة عليها -

 

 تعزيز المساءلة والنزاهة:المحور الثاني 

 ارية.تحديد مسؤوليات األعوان من خالل إحداث بطاقة المهام وبطاقة دليل اإلجراءات والمسارات اإلد -

 العامة.إحداث لجنة خاصة بمتابعة سير المرافق   -

 :الديمقراطية التشاركيةالمحور الثالث 

o )....وضع مخطط سنوي متصل بمختلف أوجه العمل البلدي )الشأن االجتماعي، النظافة، الثقافة 

o .متابعة سجل الجمعيات مع وضع خطة للتعريف به وحث الجمعيات على التسجيل 

o  ى.م الشكاوالمواطنين وإبداء اقتراحاتهم وتقديإحداث منصة خاصة عبر موقع الواب أو صفحة الفيسبوك لتفاعل 

o  ع تسجيل إلنشاء ندوات وتفاعالت مع المجتمع المدني حول مواضيع تقترحها البلدية مالكترونيةإحداث منصة

 .في شكل احصاء اقتراحاتهم

 مساندة الطاقات الشابة:

o .إحداث مجلس محلي للشباب 

o .إحداث مجلس بلدي لألطفال 

o .إحداث مجلس األحياء 

o متصلة بمحاور الحكومة المفتوحة مسابقة سنوية ألفضل األفكار والمشاريع 

 مساندة ذوي اإلعاقة:

o بصرية) إشراك ذوي اإلعاقة في تسيير الشأن المحلي و توفير بعض الوثائق والمنشورات ألصحاب اإلعاقة ال

 .البراي(. بكتابة

 :ورقمنتها تقريب الخدمات اإلدارية المحور الرابع 

 خدمات البلدية على الخط:توفير 

o .)التصرف االلكتروني في الوثائق اإلدارية )اإلمضاء االلكتروني،رقمنةالوثائق الواردة والصادرة 

o متابعة االستخالص. منظومة 

o  تطوير منظومة الجغرفة الرقمية تعنى بالمعلومات الجغرافية SIG 

o .رقمنة األرشيف البلدي 

o  تواصل داخلية بين رئيس اإلدارة والموظفين.إحداث لوحة قيادة قصد إرساء شبكة 

o .تفعيل فضاء المواطن والتعريف به 

o  توفير نقاط« wifi » .عمومي لتسهيل التفاعل مع البلدية 

o  للمدينة الذكية. تركيز نموذج 

o .تركيز نقاط متابعة وسائل النقل التابعة لبلدية قابس عن بعدGPS 
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 :الموارد الطبيعيةحوكمة التصرف في المحور الخامس 

 :حوكمة التصرف في الموارد المائية

o - .اتفاقيات شراكة مع الجمعيات المائية لترشيد استهالك الماء المخصص للمنشات البلدية 

 الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي: تثمين وحوكمة

o - .دراسة وإحداث مسلك صحي سياحي ورياضي لحماية وتثمين الواحة 
o  المخزون والغطاء النباتي.المحافظة على 

o  تثمين الفضالت البلدية 

 حوكمة التصرف في الطاقة الكهربائية:

o -  ضي( كب الرياالمر –استعمال الطاقة الشمسية والطاقات البديلة للمنشأة البلدية كتجربة نموذجية ) سوق  الجملة 

 

 .لبلديصبة داخل التراب احوكمة التصرف في الموارد المالية المتأتية من المصانع الصناعية المنت

o - جتمع لبلدية والمانحة واتفاقيات شراكة بين الجهات المإبرام ا ندوة للتعريف بقانون المسؤولية المجتمعية تفعيله من خالل

 المدني.

 االتصال والتكوين لدعم مبادئ الحكومة المفتوحة المحور السادس:*  

 :حكومة المفتوحةالوضع خطة استراتيجة لالتصال ب

o مع وضع خطة اتصالية للتعريف بها ول أهداف الحكومة المفتوحةة حندو. 

o تكوينية. دورات طريق عن المفتوحة، الحكومة مجال في الموظفين وكفاءات قدرات تعزيز 

o شاريع ديم المتنظيم اجتماعات غير رسمية ومنتظمة مع الصحفيين المحليين )على سبيل المثال: اإلفطار والقهوة( لتق

 وأخبار البلدية .الحالية 

o .إبرام اتفاقيات شراكة مع اإلعالم المحلي 

o .إنشاء راديو واب 

o .إدماج وإشراك الشباب المهمش في تسيير الشأن المحلي من خالل دورات تكوينية 

o  

o معلومة.دورات تكوينية موجهة للمجتمع المدني حول مزيد إشراكهم في أخذ القرار و كيفية تقديم مطلب نفاذ لل 

 المرحلة الثانية من االستشارة المحلية إلعداد خطة العمل:- 5

http://www.e-تم إطالق المرحلة الثانية من االستشارة المحلية إلعداد خطة العمل على موقع االستشارات العمومية: 
/participation.tn  لتحديد المقترحات ذات األولوية  11/10/2020إلى  2020 /21/09من خالل الفترة الممتدة

 إلدراجها بالصيغة النهائية لخطة العمل.

 عمل:طة الخنتائج االستشارة العمومية خالل المرحلة الثانية من االستشارة المحلية إلعداد  - 6

إعداد لمحلية واالستشارة اجلسة عمل بهدف تقييم نتائج المرحلة الثانية من  26/10/2020عقدت لجنة القيادة بتاريخ 
 وقد تم تسجيل النتائج التالية: خطة العمللالصيغة النهائية 
o مشارك منها  69دد المشاركين في االستشارة: ع 

o رتيب التعهدات حسب درجة األولويةت 

 :فتح البيانات العموميةالحق في النفاذ للمعلومة و  المحور األول. 

 الثانيتم دمج المحور األول مع المحور 

http://www.e-participation.tn/
http://www.e-participation.tn/
http://www.e-participation.tn/
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البلدية  وقع وابتوفير ركن ضمن م البلدية ونشر عدد من المعطيات التي تنتجها  كما تم دمج التعهدات التالية:

 لتلقي مطالب النفاذ بصورة إلكترونية واإلجابة عليها.

 :الديمقراطية التشاركيةالمحور الثاني. 

إحداث  جيل وتم دمج التعهدات التالية :متابعة سجل الجمعيات مع وضع خطة للتعريف به وحث الجمعيات على التس 

 وى.منصة خاصة عبر موقع الواب أو صفحة الفيسبوك لتفاعل المواطنين وإبداء اقتراحاتهم وتقديم الشكا

 :تقريب الخدمات اإلدارية ورقمنتهاالمحور الثالث. 

تطوير و  GPSعد.تركيز نقاط متابعة وسائل النقل التابعة لبلدية قابس عن ب التعهدات التالية:كما تم دمج  -

يل التفاعل عمومي لتسه » wifi «توفير نقاط و  SIGمنظومة الجغرفة الرقمية تعنى بالمعلومات الجغرافية

 مع البلدية.

 الوثائق نةني،رقماإلدارية )اإلمضاء االلكترو:التصرف االلكتروني في الوثائق كما تم دمج التعهدات التالية -

 متابعة االستخالص. الواردة والصادرة( و منظومة

 :حوكمة التصرف في الموارد الطبيعية المحور الرابع 

 تم االستغناء عن هذه التعهدات :

 حوكمة التصرف في الموارد المائية.

 الماء المخصص للمنشات البلدية.اتفاقيات شراكة مع الجمعيات المائية لترشيد استهالك  -

 الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي: تثمين وحوكمة

 دراسة وإحداث مسلك صحي سياحي ورياضي لحماية وتثمين الواحة. -

 المحافظة على المخزون والغطاء النباتي. -

 تم االحتفاظ على التعهدات التالية:

 حوكمة التصرف في الطاقة الكهربائية -

 لبلدي.التصرف في الموارد المالية المتأتية من المصانع الصناعية المنتصبة داخل التراب احوكمة  -

 :االتصال والتكوين لدعم مبادئ الحكومة المفتوحة المحور الخامس 

دورات و  كوينيةإدماج وإشراك الشباب المهمش في تسيير الشأن المحلي من خالل دورات تتم دمج التعهدات التالية:  -

 قدرات زيزتعو ومةموجهة للمجتمع المدني حول مزيد إشراكهم في أخذ القرار و كيفية تقديم مطلب نفاذ للمعلتكوينية 

 تكوينية. دورات طريق عن المفتوحة، الحكومة مجال في الموظفين وكفاءات

 تم االحتفاظ على التعهدات التالية:

 ندوة حول أهداف الحكومة المفتوحة. -

 اإلعالم المحلي.إبرام اتفاقيات شراكة مع  -

 إنشاء راديو واب -

فتوحة على لخطط عمل الحكومة الم تنظيم ورشة عمل بتونس العاصمة 2020ديسمبر 02هذا وقد تم بتاريخ 
 .كيفية إعداد بطاقات الوصف الخاصة بالتعهدات إلىالمستوى المحلي تم التطرق خاللها 
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 البيانات العموميةالمحور األول : الحق في النفاذ للمعلومة و فتح 

مع توفير ركن لتلقي مطالب النفاذ بصورة إلكترونية واإلجابة عليها تطوير موقع واب البلدية من خالل  : 1تعهد عدد 

 22إضفاء الصبغة التفاعلية عليه وإثرائه بالخدمات عن بعد مع نشر البيانات المنصوص عليها بالقانون األساسي عدد 

 . 2016مارس  24المؤرخ في  2016لسنة 

 الهيكل/الطرف المسؤول بلدية قابس

 وصف التعهد

ا مات، لذوقع الواب وسيلة اتصال وأداة تسويق قوية كما يعطي فرص أفضل للحصول على شراكات أو توأميعتبر 
 بإعدادوذلك .ل مفتوح المتعلقة بالعمل البلدي في شك تعمل البلدية على التعريف بإنجازاتها و نشر الوثائق والبيانات

دمات ائه بخوإثر على موقع الوابإضفاء الصبغة التفاعلية  خطة عمل سنوية حول البيانات المفتوحة وستعمل على
 .عن بعد حسب القائمة المصاحبة

متعلق والمتعلق وال 2016أوت  12والمؤرخ في  2016لسنة  1158كما ستعمل البلدية على تفعيل األمر عدد 
 شموالتها.بإحداث خاليا حوكمة وضبط 

 اإلشكال المطروح .ضعف نسق النشر االستباقي للبيانات على موقع الواب للبلدية -

نة لس 22النشر االستباقي وفق القانون  القانون األساسي عدد  -
المتعلق بالحق في النفاذ  2016مارس  24المؤرخ في  2016

إلى المعلومة.االطالع المكثف على موقع الواب للبلدية من 
 المواطنين الذي يعتبر مرآة العمل البلدي.طرف 

 تسهيل الخدمات البلدية عبر نشرها على الموقع . -
 حوكمة ببلدية قابس.الية تفعيل خل -

منتظرةتحديد األهداف من تنفيذ التعهد/النتائج ال  

 تطوير الخدمات عن بعد. -
 جودة الخدمات وسرعتها وفعاليتها. -

كيف سيساهم التعهد في حّل االشكال/كيف 

 سيغيّر في الواقع

 التناسب مع المحاور األساسية ضمان الشفافية والمساءلة -

مصدر التمويل/ العالقة مع برامج وسياسات  بلدية قابس  -

 أخرى

2022إلى غاية فيفري  2021فيفري  روزنامة التنفيذ مراحل و   

 نقطة االتصال

 اسم المس صفاء الفقيه
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 ؤول على متابعة تنفيذ التعهد

 الصفة والهيكل الراجع إليه بالنظر اإلعالميةمهندس أول ورئيسة مصلحة 

communedegabes@gmail.com عنوان البريد االلكتروني 

 للنفاذ للمعلومة الهيئة الوطنية -
 وحدة اإلدارة اإللكترونية برئاسة الحكومة -
 وزارة الشؤون المحلية والبيئة -

 هيئة مكافحة الفساد -

خلةااألطراف المتد أطراف حكومية متدخلة  

 FNCTالجامعة الوطنية للبلديات التونسية -
 جمعية مدينتي -
 ابي لبابة للتنمية والثقافةجمعية  -
 جمعية صوتكم -
 قابس الفاعلةجمعية  -
 جمعية تونسيات قابس -
 الجمعية التونسية للبيئة والطبيعة -
 جمعية أعمار وتواصل -
 جمعية على خاطرك يا قابس -
 جمعية دار الفنون -
 الكرامة لألسرة العربيةجمعية  -
 ائتالف المدني للتشجير بقابس -

 أطراف غير حكومية متدخلة
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 المحورالثاني : الديمقراطية التشاركية

 لدية.اطن والبدعم آليات الديمقراطية التشاركية ومبادئ الحوكمة المفتوحة لتعزيز الثقة بين المو  : 2تعهد عدد

 الهيكل/الطرف المسؤول بلدية قابس

 وصف التعهد

ا طنين عمومالمواتمثل الديمقراطية التشاركية جملة من اآلليات واإلجراءات التي تمّكن من إشراك المجتمع المدني و

تفاعل ن طريق العلعام في صنع السياسات العامة وتمتين الدور الذي يلعبونه في اتخاذ القرارات المتعلقة بتدبير الشأن ا

 على الصعيد المحّلي. المباشر مع السلطات القائمة، وخاّصة

، كما هممشاغلوكما سيساهم هذا التعهد في ربط عالقة تفاعلية مع المواطنين من خالل وضع منصة تعنى باقتراحاتهم 

اهم هذا سما سيكسيساهم في تعزيز الثقة بين البلدية والمجتمع المدني وحث الجمعيات على التسجيل بسجل الجمعيات، 

بعة وتقييم من م.ج.م مما سيمكنهم من متا 78التعهد على حث المجتمع المدني بتكوين لجان خاصة و تفعيل الفصل 

 بعض مرافق البلدية.

 11ؤرخ في الم 2018لسنة  35كما سيساعد هذا التعهد في تكريس ثقافة المسؤولية المجتمعية وتكريس قانون عدد 

لبيئي حيطها ابالمسؤولية المجتمعية مما سيساهم  في تكريس مبدأ المصالحة بين المؤسسات وموالمتعلق  2018جوان 

 واالجتماعي من خالل مساهمتها في مسار التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة .

 عدم تشريك بعض اللجان للمجتمع المدني  -
 محدودية انفتاح البلدية على مشاغل المواطن -

 اإلشكال المطروح

 مشاركة أوسع للجمعيات -
 دني.اتخاذ قرارات مشتركة ومتابعة تنفيذها من قبل المجتمع الم -

تحديد األهداف من تنفيذ التعهد/النتائج 

 المنتظرة

 تعزيز الثقة بين البلدية والمواطن من خالل وضع منصة تعنى -
 باقتراحات المواطنين ومشاغلهم.

 وضع خطة اتصالية للتعريف بسجل الجمعيات. -
 من م.ج.م. 78تفعيل الفصل  -
وضع خطة عمل مع المجتمع المدني لتفعيل القانون المتعلق  -

 بالمسؤولية المجتمعية. 

كيف سيساهم التعهد في حّل االشكال/كيف 

 سيغيّر في الواقع

 تعزيز التشاركية -
 النزاهة -
 المساءلة -

 التناسب مع المحاور األساسية
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 بلدية قابس -
 

برامج وسياسات مصدر التمويل/ العالقة مع 

 أخرى

2022إلى غاية سبتمبر  2021فيفري  روزنامة التنفيذ مراحل و   

 نقطة االتصال

 اسم المسؤول على متابعة تنفيذ التعهد سميرة عمري

 الصفة والهيكل الراجع إليه بالنظر رئيسة لجنة الديمقراطة التشاركية والحوكمة المفتوحة

samiraamorri30@gmail.com 
البريد االلكترونيعنوان   

 وزارة الشؤون المحلية والبيئة -
 المؤسسات الجامعية -

 األطراف المتداخلة أطراف حكومية متدخلة

 FNCTالجامعة الوطنية للبلديات التونسية -
 جمعية مدينتي -
 جمعية ابي لبابة للتنمية والثقافة -
 جمعية صوتكم -
 جمعية قابس الفاعلة -
 جمعية تونسيات قابس -
 للبيئة والطبيعةالجمعية التونسية  -
 جمعية أعمار وتواصل -
 جمعية على خاطرك يا قابس -
 جمعية دار الفنون -
 جمعية المهارات الفنية -
 جمعية الكرامة لألسرة العربية -

 أطراف غير حكومية متدخلة
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 الثاني : الديمقراطية التشاركية المحور

 ..(البلدي)الشأن االجتماعي، النظافة، الثقافة..وضع مخطط سنوي متصل بمختلف أوجه العمل : 3تعهد عدد

 الهيكل/الطرف المسؤول بلدية قابس

 وصف التعهد

 أن المحليسيير الشنخراط  المباشر في تالاليات تتيح للمواطنين والوسائل وآ اإلجراءاتتعتبر التشاركية مجموعة من 

جتمع الم أراءكمخطط نظافة تشاركي يجمع جميع ضع مخطط سنوي متصل بمختلف أوجه العمل البلدي و من أهمها

 .ةولية الجماعييؤدي إلى تحسين التماسك االجتماعي و تعتبر شكل من أشكال تعلم المسؤ وسيلة ناجعةويكون المدني 

ي ف إشراكهمبوذلك  ابعدا عن المواطنة إلى ممارسته األكثر األشخاصيمكن آلليات التشاركية أن تيسر وصول كما 

 .شاطاتالنمختلف 

 والمجتمع المدني  المواطن محدودية تشريك -
 انغالق بعض اللجان. -
 عدم الثقة في القرارات ونجاعتها -

 اإلشكال المطروح

 مشاركة أوسع للجمعيات  -
 دني.اتخاذ قرارات مشتركة ومتابعة تنفيذها من قبل المجتمع الم -

تحديد األهداف من تنفيذ التعهد/النتائج 

 المنتظرة

ة عمل مشتركة وفق روزنامة تدارسها بين البلديإرساء منهجية  -
 والمجتمع المدني

كيف سيساهم التعهد في حّل االشكال/كيف 

 سيغيّر في الواقع

 التشاركية -
 الشفافية -
 المساءلة -

 التناسب مع المحاور األساسية

 

 بلدية قابس -
 مجتمع مدني -
 شركات منتصبة بالجهة -

مصدر التمويل/ العالقة مع برامج وسياسات 

 أخرى

2022إلى غاية أوت  2021مارس   مراحل وروزنامة التنفيذ 

 نقطة االتصال

 إسم المسؤول على متابعة تنفيذ التعهد سميرة عمري
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 الصفة والهيكل الراجع اليه بالنظر رئيسة لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة

samiraamorri30@gmail.com عنوان البريد االلكتروني 

 وزارة الشؤون المحلية والبيئة -
 وزارة المرأة -
 وزارة الثقافة -
 وزارة الشؤون االجتماعية -

 األطراف المتدخلة أطراف حكومية متدخلة

 FNCTالجامعة الوطنية للبلديات التونسية -
 جمعية مدينتي -
 جمعية ابي لبابة للتنمية والثقافة -
 جمعية صوتكم -
 جمعية قابس الفاعلة -
 جمعية تونسيات قابس -
 الجمعية التونسية للبيئة والطبيعة -
 جمعية أعمار وتواصل -
 جمعية على خاطرك يا قابس -
 جمعية دار الفنون -
 ائتالف المدني للتشجير بقابس -
 نادي اليونسكو -
 جمعية احياء -
 أنشطة بدنية ورياضية مالئمة للجميع -
 جمعية مواطنة وتنمية مستدامة -
 جمعية جنان -
 جمعية المهارات الفنية -
 للتراث والفنون جمعية المهرجان -
 جمعية الكرامة لألسرة العربية -

 أطراف غير حكومية متدخلة
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 المحورالثاني : الديمقراطية التشاركية

 إحداث مجلس بلدي للطفل وإحداث فضاء استشاري تشاركي للشباب دار للجمعيات و إحداث: 4تعهد عدد

 الهيكل/الطرف المسؤول بلدية قابس

 وصف التعهد

 ذلكو مر ضروريفمشاركتهم في الحياة العامة أ بهم اهتمام خاص الياءفي الحياة العامة مع  ضرورة مشاركة الشباب

رصة ف للجميعيتيح وإحداث دار للجمعيات  بإحداث فضاء استشاري تشاركي للشباب وإحداث مجلس بلدي للطفل

قبلهم على ت كما تساعد إلثبات الكفاءة والتميز والقدرة على العطاء والمشاركة في العمل البلدي وصقل شخصيتهم

 .لألخر وتزيد من قدرتهم على العمل بروح الفريق الواحد

ع عدم وجود فضاء يجمع الجمعيات الفاعلة بالمنطقة البلدية م -
 .القرارات البلديةتشريك الشباب واألطفال في أخذ محدودية 

 اإلشكال المطروح

 ايجاد فضاء يجمع مختلف الجمعيات المسجلة. -
 .تأسيس جمعية تشاركية تعنى بالشباب  -
 .مبادرات شبابية تراعي النوع االجتماعي إطالق -
 .تعزيز مبادئ الحكم المحلي لدى الناشئة -

تحديد األهداف من تنفيذ التعهد/النتائج 

 المنتظرة

كيف سيساهم التعهد في حّل االشكال/كيف  الشبابية مراعية للنوع االجتماعيدعم المبادرات  -

 سيغيّر في الواقع

 التشاركية -
 الشفافية -

 التناسب مع المحاور األساسية

 

 بلدية قابس -
- PNUD   برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

- NWOMENU هيئة األمم المتحدة للمرأة 

مصدر التمويل/ العالقة مع برامج وسياسات 

 أخرى

2022إلى غاية ديسمبر  2021فيفري   مراحل وروزنامة التنفيذ 

 نقطة االتصال

 إسم المسؤول على متابعة تنفيذ التعهد فؤاد الناصفي

https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=000668167878999901774:xojir1s89u6&q=https://www.onu-tn.org/Agences/12_UNWOMEN.html&sa=U&ved=2ahUKEwiPxum7veHtAhWiwOYKHQVaB0IQFjAAegQIABAB&usg=AOvVaw3xgT3ixe878OUct2GauBsS
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والهيكل الراجع اليه بالنظرالصفة  كاهية مدير العمل الثقافي والرياضي ببلدية قابس  

youssefcinema183@gmail.com عنوان البريد االلكتروني 

 وزارة الشؤون المحلية والبيئة -
 وزارة المرأة -
 وزارة الثقافة -
 وزارة الشؤون االجتماعية -

 األطراف المتدخلة أطراف حكومية متدخلة

 FNCTالجامعة الوطنية للبلديات التونسية -
 جمعية مدينتي -
 ابي لبابة للتنمية والثقافةجمعية  -
 جمعية صوتكم -
 جمعية قابس الفاعلة -
 جمعية تونسيات قابس -
 الجمعية التونسية للبيئة والطبيعة -
 جمعية أعمار وتواصل -
 جمعية على خاطرك يا قابس -
 جمعية دار الفنون -
 ائتالف المدني للتشجير بقابس -
 نادي اليونسكو -
 جمعية احياء -
 عأنشطة بدنية ورياضية مالئمة للجمي -
 جمعية مواطنة وتنمية مستدامة -
 جمعية جنان -
 جمعية المهارات الفنية -
 جمعية الكرامة لألسرة العربية -

 أطراف غير حكومية متدخلة
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 المحورالثاني : الديمقراطية التشاركية

 ها قراراتومنمساندة ذوي اإلعاقة من خالل تشريكهم في اتخاذ القرارات التي تخص الشأن البلدي : 5تعهد عدد  

 التنمية

 الهيكل/الطرف المسؤول بلدية قابس

 وصف التعهد

لولوج ملية افي اخذ القرارات التي تخص الشأن البلدي وذلك بتسهيل ع اإلعاقةسيساهم هذا التعهد في تشريك ذوي 

م في أخذ تشريكهو اإلعاقةمساندة ذوي  داخل مصالح البلدية وبجعل بلدية قابس بلدية نافذة لجميع مواطنيها، بما أن

لى ستماع إستعمل بلدية قابس على تخصيص يوم خاص شهريا لمقابلة رئيس البلدية لالمن الضروريات القرار أصبح 

كما ستعمل  بصرية،، كما سيساهم هذا التعهد في عملية فتح البيانات العمومية ستصبح نافذة لذوي اإلعاقة المشاغلهم 

ات لذوي ة اإلشارلذوي اإلعاقة البصرية وفيدوات تحسيسية بلغ "البراي"منشورات تحسيسية بكتابة إعداد البلدية على 

 اإلعاقة السمعية.

 عدم تشريك ذوي اإلعاقة في اتخاذ القرارات  -
 الولوج داخل البلديةصعوبة  -
 االطالع على الوثائق اإلدارية صعوبة  -

 اإلشكال المطروح

تحديد األهداف من تنفيذ التعهد/النتائج  بلدية نافذة لذوي اإلعاقة 

 المنتظرة

 تشريك أكثر لذوي اإلعاقة في إعداد برامج البلدية. -
 فتح البيانات العمومية. -

 

كيف سيساهم التعهد في حّل االشكال/كيف 

 سيغيّر في الواقع

 التشاركية -
 الشفافية -
 مساءلة ونزاهة -

 التناسب مع المحاور األساسية

 

 بلدية قابس -
 تعنى بذوي اإلعاقةمنظمات  -

مصدر التمويل/ العالقة مع برامج وسياسات 

 أخرى

2022إلى غاية سبتمر  2021مارس   مراحل وروزنامة التنفيذ 

 نقطة االتصال
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 إسم المسؤول على متابعة تنفيذ التعهد منجية النابلي

 الصفة والهيكل الراجع اليه بالنظر رئيسة دائرة حي المنارة

Monjia.nabli@yahoo.fr عنوان البريد االلكتروني 

 وزارة الشؤون المحلية والبيئة -
 وزارة الشؤون االجتماعية -

 األطراف المتدخلة أطراف حكومية متدخلة

 FNCTالجامعة الوطنية للبلديات التونسية -
 جمعية مدينتي -
 جمعية ابي لبابة للتنمية والثقافة -
 جمعية صوتكم -
 جمعية قابس الفاعلة -
 جمعية تونسيات قابس -
 الجمعية التونسية للبيئة والطبيعة -
 جمعية أعمار وتواصل -
 جمعية على خاطرك يا قابس -
 نادي اليونسكو -
 أنشطة بدنية ورياضية مالئمة للجميع -
 جمعية مواطنة وتنمية مستدامة -
 جمعية جنان -
 جمعية المهارات الفنية -
 جمعية الكرامة لألسرة العربية -

 أطراف غير حكومية متدخلة
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 المحور الثالث : تقريب الخدمات اإلدارية ورقمنتها

 معwifiقاط نوتطوير تكنولوجيا االتصال والتواصل بتركيز  :تركيز اإلدارة االلكترونية ببلدية قابس 6تعهد عدد

 gpsو منظومة sigمنظومة 

 الهيكل/الطرف المسؤول بلدية قابس

 وصف التعهد

تطوير في  لركائزاهذه  ساهم تمن أهم ركائز التي ستعتمدها البلدية، سيعتبر استغالل تقنيات التكنولوجيا الحديثة 
ما ستساعد ك، الحكومة المفتوحة  ذات نجاعة مما ستعزز من تكريس  مبادئ لتصبح  على الخّط  البلديةالخدمات 
لعمل سيتم اة وة البلديالتحتية وكذلك البنية االجتماعية بالمنطقعلى تكوين قاعدة بيانات رقمية حول البنية sigمنظومة

دية ين مع البلمواطنعلى جمع وتخزين كل المعطيات المتعلقة بالبلدية ، كذلك سيساعد هذا التعهد على تسهيل تفاعل ال
 gpsوتمكين متابعة جميع وسائل نقل البلدية بتركيز  منظومةwifi وذلك بتركيز نقاط 

 .على الوثائق الورقية مع منظومة تقليديةاالعتماد  -

 عدم وجود قاعدة بيانات رقمية حول المنطقة البلدية. -
 عدم توفير أرضية رقمية للمواطن. -

 اإلشكال المطروح

 تقليص الوقت والورق -
 تقريب الخدمات البلدية من المواطن. -
 السرعة والنجاعة -

تحديد األهداف من تنفيذ التعهد/النتائج 

 المنتظرة

 و متابعة مسار الوثائق اإلدارية مع توحيد مصدر المعلومة -
 سرعة االنجاز.

ية تكوين قاعدة بيانات رقمية حول البنية التحتية واالجتماع -
 بالمنطقة البلدية.

 طرق التواصل وتسهيل التفاعل مع البلدية. -
 ة.متابعة مختلف وسائل واليات العمل و النقل التابعة للبلدي -

في حّل االشكال/كيف كيف سيساهم التعهد 

 سيغيّر في الواقع

 الشفافية -
 النزاهة -
 المساءلة -

 التناسب مع المحاور األساسية

 

 بلدية قابس -
 
 

مصدر التمويل/ العالقة مع برامج وسياسات 

 أخرى

 مراحل وروزنامة التنفيذ 2022 ديسمبرإلى غاية  2021فيفري 
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 نقطة االتصال

 تنفيذ التعهدإسم المسؤول على متابعة  صفاء الفقيه

 الصفة والهيكل الراجع اليه بالنظر اإلعالمية ببلدية قابسمهندس أول ورئيسة مصلحة 

communedegabes@gmail.com عنوان البريد االلكتروني 

 وزارة الشؤون المحلية والبيئة -
 برئاسة الحكومةإدارة وحدة االلكترونية  -

 االطراف المتدخلة أطراف حكومية متدخلة

 FNCTالوطنية للبلديات التونسيةالجامعة  -
 الجمعية التونسية للحوكمة والمسائلة االجتماعية -
 جمعية مدينتي -
 جمعية ابي لبابة للتنمية والثقافة -
 جمعية صوتكم -
 جمعية قابس الفاعلة -
 جمعية تونسيات قابس -
 الجمعية التونسية للبيئة والطبيعة -
 جمعية أعمار وتواصل -
 جمعية على خاطرك يا قابس -
 دار الفنونجمعية  -
 جمعية مواطنة وتنمية مستدامة -
 جمعية المهارات الفنية -

 أطراف غير حكومية متدخلة
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 واإلداريةالمحور الرابع :   حوكمة التصرف في الموارد المالية 

  افيةالمسؤولية والمساءلة و الشف كنف  فيترشيدها مع المالية  اإلدارية و الموارد تطوير : 7تعهد عدد

 الهيكل/الطرف المسؤول بلدية قابس

 وصف التعهد

رسم خطة لخارجها بإحداث لجنة خاصة تضم أعضاء من البلدية وفي تنمية موارد المالية للبلدية سيساعد هذا التعهد 

ادية ة االقتصمصلح مع تعزيزبعد مراجعة هيكلها والمصادقة عليه  اإلدارة  أداءتطوير عمل لتنمية الموارد، مع 

ء ن من األدالموظفيتمكين ا اإلدارة باالنتدابات الضرورية مع وتعزيز  واإلشهاربالفرق الالزمة لتتبع االستخالصات 

شيد لى ترالمتميز عن طريق محاسبتهم على النتائج وإشراكهم في صنع القرارات وتمكينهم المهارات والعمل ع

رقمنتها برشيدة الالحوكمة لإلدارة بصورة تتالءم مع متطلبات  برامجاإلنفاق وتعزيز الموارد وسيتم ذلك بمراجعة 

  ء(دارة األداإلى إ والمساواة والنجاعة والفاعلية )االنتقال من اإلدارة التقليديةمما تفترضه من ضمان للمردودية 

 اإلشكال المطروح محدودية أداء اإلدارة 

تحديد األهداف من تنفيذ التعهد/النتائج  أداء متميز مع ترشيد اإلنفاق وتعزيز الموارد

 المنتظرة

لية الموارد الماسيساهم التعهد من تحسين أداء اإلدارة وتعزيز 
 والبشرية.

كيف سيساهم التعهد في حّل االشكال/كيف 

 سيغيّر في الواقع

 التناسب مع المحاور األساسية الحوكمة الرشيدة

 

 بلدية قابس -
 

مصدر التمويل/ العالقة مع برامج وسياسات 

 أخرى

2022إلى غاية ديسمبر  2021مارس   مراحل وروزنامة التنفيذ 

 نقطة االتصال
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 إسم المسؤول على متابعة تنفيذ التعهد رضا ساسي 

 الصفة والهيكل الراجع اليه بالنظر والمالية ببلدية قابس اإلداريةمدير شؤون 

 عنوان البريد االلكتروني 

 وزارة الشؤون المحلية والبيئة -
 رئاسة الحكومة )وحدة اإلدارة االلكترونية( -
 وزارة المالية -

 األطراف المتدخلة أطراف حكومية متدخلة

 FNCTالجامعة الوطنية للبلديات التونسية -
 جمعية مدينتي -
 جمعية ابي لبابة للتنمية والثقافة -
 جمعية صوتكم -
 جمعية قابس الفاعلة -
 جمعية تونسيات قابس -
 الجمعية التونسية للبيئة والطبيعة -
 جمعية أعمار وتواصل -
 جمعية على خاطرك يا قابس -
 جمعية احياء -
 لألسرة العربيةجمعية الكرامة  -

أطراف غير حكومية 

 متدخلة



 التونسيةالجمهورية     

 والبيئةوزارة الشؤون المحلية         

 بلـــدية قـــابس           

26 
 

 المحور الرابع :   حوكمة التصرف في الموارد المالية واإلدارية

 نع والشركات، ومتابعة األداءات المتأتية من المصاجرد ممتلكات البلدية ومراجعة عقود الكراءات : 8تعهد عدد 

 .المنتصبة بالمنطقة البلدية

 الهيكل/الطرف المسؤول بلدية قابس

 وصف التعهد

حالت يتمثل التعهد في إحصاء جميع ممتلكات البلدية من منشآت وعقارات وهبات، مع مراجعة عقود كراء م
الشركات  تية من،  كما سيساهم في متابعة االداءات المتأالموجودة باألسواق البلدية وكراءات الحدائق العمومية

لتالي لبلدية وباايزانية ملذا يعتبر التعهد الدافع الرئيسي للرفع في  ، تنمية مواردهال البلديةالمنتصبة داخل المنطقة 

 المزيد من المشاريع التنمويةمما سينجر عنها 

غياب جرد واضح لممتلكات البلدية مع ضعف عملية الرقابة  -
 عليها.

 اإلشكال المطروح

 الجرد في حفظ ممتلكات البلدية . -
 استخالصات األكرية.تسهيل متابعة  -
 تسهيل عملية الرقابة  -
متابعة األداءات المتاتية من المصانع والشركات المنتصبة  -

 بالجهة.

منتظرةتحديد األهداف من تنفيذ التعهد/النتائج ال  

 تطوير عمليات الرقابة. -
 تنمية موارد البلدية. -

كيف سيساهم التعهد في حّل االشكال/كيف 

 سيغيّر في الواقع

 التناسب مع المحاور األساسية الشفافية والمساءلة والنزاهةضمان  -

مصدر التمويل/ العالقة مع برامج وسياسات  بلدية قابس  -

 أخرى

2022إلى غاية ديسمبر  2021فيفري   مراحل وروزنامة التنفيذ 

 نقطة االتصال

 اسم المسؤول على متابعة تنفيذ التعهد منجية النابلي

 الصفة والهيكل الراجع إليه بالنظر قابس مساعد أول لرئيس بلدية
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Monjia.nabli@yahoo.fr عنوان البريد االلكتروني 

 الهيئة الوطنية للنفاذ للمعلومة -
 وحدة اإلدارة اإللكترونية برئاسة الحكومة -
 وزارة الشؤون المحلية والبيئة -

 هيئة مكافحة الفساد -

خلةااألطراف المتد أطراف حكومية متدخلة  

 FNCTالوطنية للبلديات التونسيةالجامعة  -
 الجمعية التونسية للحوكمة والمسائلة االجتماعية -
 جمعية مدينتي -
 جمعية ابي لبابة للتنمية والثقافة -
 جمعية صوتكم -
 جمعية قابس الفاعلة -
 جمعية تونسيات قابس -
 الجمعية التونسية للبيئة والطبيعة -
 جمعية أعمار وتواصل -
 جمعية على خاطرك يا قابس -
 المهارات الفنيةجمعية  -
 جمعية احياء -
 جمعية الكرامة لألسرة العربية -

 أطراف غير حكومية متدخلة
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 البيئية  في الموارد:   حوكمة التصرف  الخامسالمحور

 والمائية حوكمة التصرف في الطاقة الكهربائية: 9تعهد عدد

 الهيكل/الطرف المسؤول بلدية قابس

 وصف التعهد

د د في ترشييساعس أوال : هذا التعهد تحد رئيسي في تقليص نسبة استهالك الكهرباء والماء والحد من التبذير،  يعتبر

صغيرة حطة كل سنة، كما ستعمل البلدية على تركيز م LEDفانوس من نوع  500بتركيز الطاقة الكهربائيةاستهالك 

هرباء تهالك الكعة اسإلنتاج الطاقة "فولتييك" تغطي استهالك المنشات االقتصادية والرياضية واإلدارية، كما سيتم متاب

د ملية ترشيعلتعهد سيساعد أيضا هذا ايوميا عن طريق منظومة مراقبة ببعض العدادات األكثر استهالك للطاقة، ثانيا : 

لتي لديها مع عقد شراكات مع الجمعيات ا طنين لبناء خزانات مياه األمطاروتحسيس اإلدارات والمؤسسات والموا

 ئية بمياهدة المابتزويد المائفي إنشاء مشروع نموذجي  هذا التعهد كما سيساهم،  تجارب ناجحة في مجال رسكلة المياه

 األمطار.

 اإلشكال المطروح والمائية عدم ترشيد وحوكمة الطاقة الكهربائية

 :والمائية الطاقة الكهربائيةفي ترشيد استهالك 
 .LEDمن نوع فانوس  500تركيز  -
 تركيز محطة صغيرة إلنتاج طاقة "الفولتاييك" . -
 المرسكلة.مياه الاستغالل  -
 . انجاز مشروع نموذجي لتزويد المائدة المائية بمياه المطار -

تحديد األهداف من تنفيذ التعهد/النتائج 

 المنتظرة

د مع التقليص في المواروالمائية حوكمة الطاقة الكهربائية 
 المالية والبشرية المعتمدة.

كيف سيساهم التعهد في حّل االشكال/كيف 

 سيغيّر في الواقع

 التناسب مع المحاور األساسية الحوكمة الرشيدة

 

 بلدية قابس -
 

مصدر التمويل/ العالقة مع برامج وسياسات 

 أخرى

2022غاية ديسمبر إلى  2021مارس   مراحل وروزنامة التنفيذ 

 نقطة االتصال



 التونسيةالجمهورية     

 والبيئةوزارة الشؤون المحلية         

 بلـــدية قـــابس           

29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إسم المسؤول على متابعة تنفيذ التعهد عبد اللطيف راجح

 الصفة والهيكل الراجع اليه بالنظر رئيس لجنة ترشيد االستهالك ببلدية قابس

 عنوان البريد االلكتروني 

 الشركة التونسية للكهرباء والغاز -
 لتوزيع المياهالشركة التونسية  -
 وزارة الشؤون المحلية والبيئة -
 الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة -

 األطراف المتدخلة أطراف حكومية متدخلة

 FNCTالجامعة الوطنية للبلديات التونسية -
 جمعية مدينتي -
 جمعية ابي لبابة للتنمية والثقافة -
 جمعية صوتكم -
 جمعية قابس الفاعلة -
 جمعية تونسيات قابس -
 التونسية للبيئة والطبيعةالجمعية  -
 جمعية أعمار وتواصل -
 جمعية على خاطرك يا قابس -
 وتنمية مستدامة جمعية مواطنة  -

أطراف غير حكومية 

 متدخلة
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 في الموارد البيئيةحوكمة التصرف :    خامسالمحور ال

 موالهد المتأتية من البناء الفضالت  :حوكمة التصرف في الفضالت المنزلية و 10تعهد عدد

 الهيكل/الطرف المسؤول بلدية قابس

 وصف التعهد

، كما القطاع الخاص بإشراكالضغط على كلفة رفع ونقل الفضالت المنزلية وذلك  سيساعد هذا التعهد في

لى المصب نقل إسيساهم في انجاز مركز تجميع الفضالت المنزلية في وسط المدينة مما يساهم في تقليص كلفة الت

عد في سيسا تثمينها مما إمكانية، كما سيساعد أيضا على تركيز مصب تحويل نفايات البناء مع دراسة الرئيسي

 .تشغيل اليد العاملة وتنمية موارد البلدية

ة برفع تجاريكما سيساهم هذا التعهد في الترفيع من نسبة االتفاقيات بين البلدية والمؤسسات الصناعية وال

عادة فضاء لوضع الفضالت التي زال االنتفاع بها إل إحداثالفضالت بمقابل، كما ستعمل البلدية على 

ضالت ع الفرسكلتها)طاوالت، كراسي، اثاث منزلي....(،كما ستعمل البلدية على تحسيس المواطن في كيفية وض

صة المخت خروج الفرقالمواطن وإعالمه بموعد انطالق  إرشادوتوقيتها وذلك بانجاز تطبيقة خاصة تساهم في 

 لرفع الفضالت.

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

 اإلشكال المطروح

 المساهمة في ترسيخ مسار التنمية المستدامة وترسيخ الحس
 البيئي لدى الناشئة .

تحديد األهداف من تنفيذ التعهد/النتائج 

 المنتظرة

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

كيف سيساهم التعهد في حّل االشكال/كيف 

 سيغيّر في الواقع

 التناسب مع المحاور األساسية الحوكمة الرشيدة

 

 بلدية قابس -
 

مصدر التمويل/ العالقة مع برامج وسياسات 

 أخرى

2022إلى غاية ديسمبر  2021 مارس  مراحل وروزنامة التنفيذ 
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 نقطة االتصال

 إسم المسؤول على متابعة تنفيذ التعهد وليد قنونو

 الصفة والهيكل الراجع اليه بالنظر كاهية مدير

gnounouwalid41@gmail.com عنوان البريد االلكتروني 

 وزارة الشؤون المحلية والبيئة -
 للتحكم في الطاقةالوكالة الوطنية  -
 

 األطراف المتدخلة أطراف حكومية متدخلة

 FNCTالجامعة الوطنية للبلديات التونسية -
 جمعية مدينتي -
 جمعية ابي لبابة للتنمية والثقافة -
 جمعية صوتكم -
 جمعية قابس الفاعلة -
 جمعية تونسيات قابس -
 الجمعية التونسية للبيئة والطبيعة -
 جمعية أعمار وتواصل -
 خاطرك يا قابسجمعية على  -
 جمعية المهارات الفنية -
 جمعية احياء -
 جمعية مواطنة  وتنمية مستدامة -
 جمعية دار الفنون -
 نادي اليونسكو -
 جمعية الكرامة لألسرة العربية -

أطراف غير حكومية 

 متدخلة
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 : االتصال والتكوين لدعم مبادئ الحكومة المفتوحةسادسالمحور ال

 .هابأهداف لتعريف ااستراتيجية اتصالية حول خطة عمل الحكومة المفتوحة والعمل على تنفيذهوضع : 11تعهد عدد

 الهيكل/الطرف المسؤول بلدية قابس

 وصف التعهد

ة ئ الشفافين مبادم مستوحاةسيساهم هذا التعهد في تعزيز مفهوم الحكومة المفتوحة وتكريسها بالبلدية كثقافة مبتكرة 

 والمساءلة والمشاركة التي ستعزز الديمقراطية والتنمية.

 بادئمحدودية اإلحاطة بالبلدية بمفهوم الحكومة المفتوحة وبالم
 المؤسسة لها ومختلف تطبيقاتها.

 اإلشكال المطروح

تنفيذ التعهد/النتائج تحديد األهداف من  وحةالتعريف داخليا وخارجيا بالتعهدات وبمبادئ الحكومة المفت

 المنتظرة

كيف سيساهم التعهد في حّل االشكال/كيف  انفتاح البلدية على مواطنيها

 سيغيّر في الواقع

 الشفافية -
 التشاركية -

 التناسب مع المحاور األساسية

 

 بلدية قابس -
 )وحدة اإلدارة االلكترونية( رئاسة الحكومة -

 

مصدر التمويل/ العالقة مع برامج وسياسات 

 أخرى

2022إلى غاية ديسمبر  2021فيرفري   مراحل وروزنامة التنفيذ 

 نقطة االتصال

 إسم المسؤول على متابعة تنفيذ التعهد سميرة عمري

 الصفة والهيكل الراجع اليه بالنظر رئيسة لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة
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samiraamorri30@gmail.com  االلكترونيعنوان البريد  

 وزارة الشؤون المحلية والبيئة -
 )وحدة اإلدارة االلكترونية( رئاسة الحكومة -

 األطراف المتدخلة أطراف حكومية متدخلة

 FNCTالجامعة الوطنية للبلديات التونسية -
 جمعية مدينتي -
 جمعية ابي لبابة للتنمية والثقافة -
 جمعية صوتكم -
 جمعية قابس الفاعلة -
 جمعية تونسيات قابس -
 الجمعية التونسية للبيئة والطبيعة -
 جمعية أعمار وتواصل -
 جمعية على خاطرك يا قابس -
 جمعية المهارات الفنية -
 جمعية دار الفنون -
 جمعية الكرامة لألسرة العربية -

أطراف غير حكومية 

 متدخلة
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 : االتصال والتكوين لدعم مبادئ الحكومة المفتوحةسادسالمحور ال

 تنظيم دورات تكوينية موجهة للبلدية و للمجلس البلدي و المجتمع المدني : 12عددتعهد 

 الهيكل/الطرف المسؤول بلدية قابس

 وصف التعهد

ي لمعرفية فدرات اسيساهم هذا التعهد في تكريس ثقافة الحكومة المفتوحة لدى العموم كما يساعد على تدعيم الق

 كة ة مشترهذا المجال ، كما سيساهم في انفتاح البلدية على جميع أطياف المجتمع بإنشاء دورات تكويني

ة محدودية المعارف والخبرات حول كيفية تجسيمها داخل البلدي
 وخارجها

 اإلشكال المطروح

 نشر ثقافة الحكومة المفتوحة لدى العموم  -
 انفتاح البلدية -

تحديد األهداف من تنفيذ التعهد/النتائج 

 المنتظرة

ا الدورات التكوينية من شانها أن تدعم القدرات المعرفية في هذ
 المجال.

كيف سيساهم التعهد في حّل االشكال/كيف 

 سيغيّر في الواقع

 الشفافية -
 التشاركية -

 التناسب مع المحاور األساسية

 بلدية قابس -
 جمعيات -

مصدر التمويل/ العالقة مع برامج وسياسات 

 أخرى

2022إلى غاية ديسمبر  2021فيفري   مراحل وروزنامة التنفيذ 

 نقطة االتصال

 إسم المسؤول على متابعة تنفيذ التعهد فاضل طرابلسي

 الصفة والهيكل الراجع اليه بالنظر واسداء الخدمات اإلداريةرئيس لجنة الشؤون 

ftrabelsi.cmg2018@gmail.com عنوان البريد االلكتروني 

 وزارة الشؤون المحلية والبيئة -
 )وحدة اإلدارة االلكترونية( رئاسة الحكومة -

المتدخلةاألطراف  أطراف حكومية متدخلة  

mailto:ftrabelsi.cmg2018@gmail.com
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 FNCTالجامعة الوطنية للبلديات التونسية -
 جمعية مدينتي -
 جمعية ابي لبابة للتنمية والثقافة -
 جمعية صوتكم -
 جمعية قابس الفاعلة -
 جمعية تونسيات قابس -
 الجمعية التونسية للبيئة والطبيعة -
 جمعية أعمار وتواصل -
 جمعية على خاطرك يا قابس -
 جمعية المهارات الفنية -
 لألسرة العربيةجمعية الكرامة  -

أطراف غير حكومية 

 متدخلة
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 : االتصال والتكوين لدعم مبادئ الحكومة المفتوحةسادسالمحور ال

 VISIO-CONFERANCEواليات  WIFI:تجهيز قاعة االجتماعات بـ  13تعهد عدد

 الهيكل/الطرف المسؤول بلدية قابس

 وصف التعهد

ساعد ذلك سيكسيساعد هذا التعهد في قدرة التواصل عن بعد عبر تطبيقات تضعها البلدية على ذمة مواطنيها 

 شفافيةوسهولة التواصل واإلسراع بإيصال المعلومة للعموم بكل  باألنترانتفي تفعيل الربط 

 عدم  القدرة على التواصل عن بعد -
 عدم وجود انترنات داخل قاعة االجتماعات -

 اإلشكال المطروح

تحديد األهداف من تنفيذ التعهد/النتائج  تفعيل الربط باالنترنات والقدرة على التواصل عن بعد  -

 المنتظرة

 وجود سعة من األنترنات تمكن من التواصل عبر تطبيقات -
 توفير آلية تصوير تمكن من االتصال عن بعد -

كيف سيساهم التعهد في حّل االشكال/كيف 

الواقعسيغيّر في   

 الشفافية -
 التشاركية -

 التناسب مع المحاور األساسية

 

 بلدية قابس -
 برنامج تدعيم -
- GIZ 

مصدر التمويل/ العالقة مع برامج وسياسات 

 أخرى

2021إلى غاية ماي  2021فيفري   مراحل وروزنامة التنفيذ 

 نقطة االتصال

 إسم المسؤول على متابعة تنفيذ التعهد صفاء الفقيه

 الصفة والهيكل الراجع اليه بالنظر ورئيسة مصلحة اإلعالميةمهندس أول 

communedegabes@gmail.com عنوان البريد االلكتروني 
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 وزارة الشؤون المحلية والبيئة -
 ية(وزارة الوظيفة العمومية )وحدة اإلدارة االلكترون -

 األطراف المتدخلة أطراف حكومية متدخلة

 جمعية مدينتي -
 للتنمية والثقافةجمعية ابي لبابة  -
 جمعية صوتكم -
 جمعية قابس الفاعلة -
 جمعية تونسيات قابس -
 الجمعية التونسية للبيئة والطبيعة -
 جمعية أعمار وتواصل -
 

أطراف غير حكومية 

 متدخلة
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 : االتصال والتكوين لدعم مبادئ الحكومة المفتوحةسادسالمحور ال

 : إبرام اتفاقيات شراكة مع وسائل اإلعالم المحلية وإنشاء راديو واب 14تعهد عدد

 الهيكل/الطرف المسؤول بلدية قابس 

 وصف التعهد

 مما اإلعالم اتفاقيات مع وسائل إبرامخاصة في والتعاون  التشاركية  مبادئ تكريسسيساهم هذا التعهد في 

ة البلدي سيساهم في تعزيز الثقة بين وسيساعد في عملية االتصال مع المواطنين ونشر المعلومة بسرعة 

 ومواطنيها.

 نقص الدعاية اإلعالمية -
 ضعف التواصل وإيصال المعلومة لمتساكني المنطقة البلدية -

 اإلشكال المطروح

  إبرام اتفاقيات وشراكات مع وسائل اإلعالم المحلي والوطني -
 إنشاء فضاء إعالمي داخلي يهتم بمشاغل متساكني البلدية -

تحديد األهداف من تنفيذ التعهد/النتائج 

 المنتظرة

ع العمل المشترك مع وسائل اإلعالم يحسن من عملية االتصال م -
 المواطنين.

تساهم في نشر المعلومة محطة إعالمية خاصة بالشأن البلدي  -
 بسرعة وتساهم في تعزيز الثقة بين البلدية ومواطنيها

كيف سيساهم التعهد في حّل االشكال/كيف 

 سيغيّر في الواقع

 الشفافية -
 التشاركية -

 التناسب مع المحاور األساسية

 

 بلدية قابس -
 

مصدر التمويل/ العالقة مع برامج وسياسات 

 أخرى

2021 - 2023 وروزنامة التنفيذمراحل    

 نقطة االتصال

 إسم المسؤول على متابعة تنفيذ التعهد رتيبة دبية

 الصفة والهيكل الراجع اليه بالنظر والتواصل والتقييم اإلعالمرئيسة لجنة 

 عنوان البريد االلكتروني 
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 لبلديةرئيس ا                                                                              

 الذوادي حبيب                                                                                

 وزارة الشؤون المحلية والبيئة -
 )وحدة اإلدارة االلكترونية( رئاسة الحكومة -

 األطراف المتدخلة حكومية متدخلةأطراف 

 FNCTالجامعة الوطنية للبلديات التونسية -
 جمعية مدينتي -
 جمعية ابي لبابة للتنمية والثقافة -
 جمعية صوتكم -
 جمعية قابس الفاعلة -
 جمعية تونسيات قابس -
 الجمعية التونسية للبيئة والطبيعة -
 جمعية أعمار وتواصل -
 جمعية على خاطرك يا قابس -
 الفنية جمعية المهارات -
 جمعية جنان -

 

أطراف غير حكومية 

 متدخلة


