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رئيسة بلديّة قرطاج

خّطة عمل الحكومة المفتوحة والتّحول الّرقمي 

لبلديّة قرطاج



العمق التّاريخي : قرطاج 

"قيقال يزيد عن اإلخبار وفي باطنه نظر وتحالت اريخ في ظاهرهان  "
-1406القاهرة، مصر/1332تونس -عبدالرحمان ابن خلدون 



…”The Carthaginians also are well governed,
and in many respects in an extraordinary way
compared to others.
Many of their arrangements work well, and it is
an indication that their constitution is well
organized that the people willingly stick with
the way the constitution is organized, and that
no faction even worth talking about has arisen
among them, and no tyrant.”

منكثيروفي،ًداجيّ محكومونونلقرطاجيّ ا"

...ينباآلخرمقارنةةعاديّ غيربطريقةواحيالنّ 

رمؤشّ ذاوه،دجيّ بشكلترتيباتهممنالعديدتعمل

كونتمس  ياسالن  وأنًداجيّ ممنظّ دستورهمأنعلى

نظيمتبهايتم  يالت  ريقةبالط  خاطرطيبعن

تحقّ يسفصيلأيبينهمينشألموأنه،ستوردال

."طاغيةوال،عنهالحديث

Thornthon Lockwood, 2021.  Aristotles-politics
« on-greeks-and-non-greeks » – Review of politics -

Published online Cambridge University Press

م.ق340دستور قرطاج 

أرسطومن كتاب الّسياسة  للفيلسوف ، لوكوودطورنتون

"عن االغريق وغير االغريق"

1 202أكتوبر –جامعة كامبريدج -مجلة مراجعة الّسياسة 
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تقييم المنص ات الرقمية 



مدينة مستدامة

التّحول 
الّرقمي

الحكومة 
ةالمفتوح

الحوكمة 
دةالّرشي

:ة جديدة ترتكز علىحضري  بتواجد ادارةث على مدن مستدامة اال  نتحد  نال يمكن ا

(16و11الهدفان )2030األجنداو ة الجديدةة الحضري  الخط  

األجلطويلةشاملةتكونحوكمة

وذاتالمستوياتومتعددةومتكاملة
.الرقميبالعصرةعياووكفاءة

ل بيئة،استرتيجياطارعلىيرتكزرقميتحو 

مولشعلىويعملأساسية،بنيةحوكمة،قانونية،
القدراتوبناءوالتّمكينالجميع

الشفافيةمبادئتحترممفتوحةحكومة

يفالمواطنينوإشراكوالديمقراطيةوالمساءلة

.اتهملمتطلباالستجابةوتسريعالقرارصنع



عوالقطاالحكومة،بينشراكةبناءيستوجباألهداف،هذهتحقيقأن2030األجنداوبيّنت

العموم،جمهورمثلالمصلحةأصحابوسائرالمدني،والمجتمعالخاص،

أهميةلتؤّكدوجاءت.اإلقليميةودونواإلقليميةالدوليةالمنّظمات/والمؤسسات

التي انضمت اليها تونس 

:  مبادرة الدولية شراكة الحكومة المفتوحة المتعددة األطرافال

2011سبتمبر 20

2014جانفي14في 

(  11)التعهد الحادي عشر التي أدرجت في ( 2020-2018)الثالثةالعمل الوطنية وخطة 

.مستوى عدد من البلدياتمحور يتعلق بوضع خطط عمل خاصة بالحكومة المفتوحة على 

الخطة الثانية2014-2016 2018-2016الخطة األولى :اعداد وتنفيذ خطط عمل http://www.e-participation.tn/



الحكومة المفتوحة على المستوى المحلّي
خطة بلدية قرطاج

مراحل االعداد

ادئ تحتوي على مجموعة من المقاييس من شأنها أن تدعم مبترشح عن بعد من خالل تعمير استمارة على الخط تقديم1.

.دمات العامة المحليةشراكة الحكومة المفتوحة بالبلديات، والمتمثلة في الشفافية والتشاركية والنزاهة والمساءلة وتحسين الخ

تجابت وقد اسالمجتمع المدني وبحضور ممثلين عن وزارة الشؤون المحلية فرز الترشحات بوحدة اإلدارة االلكترونية  2.

بلدية مترشحة73بلدية للشروط المطلوبة من بين 12بلدية قرطاج ، ضمن ، 

حول مبادئ واكب أعضاء فريق قرطاج عدد من الورشات، والدورات التكوينية:  التّدريب والتّأطير والتّمكين 3.

الحكومة المفتوحة

2019نوفمبر26بتاريخ إعداد ميثاق شراكة الحكومة المفتوحة بين اإلدارة البلدية ووحدة اإلدارة اإللكترونية . 4

.عضو12تركب من بين البلدية والمجتمع المدني وتتكوين لجنة قيادة برئاسة رئيسة البلدية وممثلة بالتناصف . 5



المخطط الزمني إلعداد خطة العمل الخاصة 

بتنفيذ مبادرات لشراكة الحكومة المفتوحة

اإلستشارةتنظيم بالغات تحسيسية ودعوات عبر البريد اإللكتروني للمشاركة في مع ، ورشات عمل، منتديات ميدانيةزيارات

www.e-participation.tn: على موقع االستشارات العموميةإلعداد خطة العمل من االستشارة المرحلة األولى 

فرز المقترحات واعداد الصيغة األولّية من خطة العمل وذلك بالتنسيق مع وحدة اإلدارة اإللكترونية

لتحديد المقترحات ذات األولوية إلد ا رجها بالصيغة النهائيةاستشارة :المرحلة الثانية
عرض الصيغة النهائية من خطة العمل المحلية على المجلس البلدي-

اإلعالن  العمومي على الصيغة النهائية للخطة وانطالق التنفيذ

16 /01 /2020

31 /12 /2020
PHOTO

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


الثالثةالوطنيةالعملبخطةالواردعشرالحاديالتعهدلتنفيذاألولىالورشة:2020جانفي09

المفتوحةالحكومةلشراكة



ي 16من 
2020مارس 11–جانف 

نات المجتمع المدني جلسات  عمل متواصلة مع الجمعي ات ومختلف مكو 



:المحاور
تعزيز حق النفاذ إلى المعلومة 1.
فتح البيانات العمومية 2.
بادئ دعم آليات الديمقراطية التشاركية وم3.

الحوكمة المحلية 
ة حوكمة التصرف في الموارد الطبيعي4.
تعزيز المساءلة والنزاهة 5.
ة الشفافية في مجال الصفقات المالي6.

والجبائية
مقاومة الفساد اإلداري 7.
.ودتهاتبسيط الخدمات البلدية وتحسين ج8.

المحاور والمعايير المنبثقة عن االستشارات 



حوكمة التصرف في الموارد الطبيعية: المحور الرابع 

لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة واإلعالم والتواصل والتقييم الطرف المسؤول/الهيكل

إلىدفتهعلميةمنهجيةوضعفييتمثلاقتصادياجتماعيبيئيمشروع

نمممولمشروع.مغذيةمدينةإلىحضريةمدينةمنقرطاجمدينةإنتقال
األوروبياالتحاد

التعريف

توحاالالشغلطالبيمنكبيرعددوجودمعمستغلةغيروخضراءأثريةراضيأوجود
المساعدةإلىتحتاجاجتماعية

اإلشكال المطروح

و توفير مواطن شغل لشباب المدينةاإلقتصاديدعم النشاط 

.المدينة على ذاتها في توفير غذائها الفالحيوإعتمادالتقليص من الفقر 

النتائج /تحديد األهداف من تنفيذ التعهد
المنتظرة

ستصبح قرطاج مدينة مغذية من خالل استغالل األراضي عير الصالحة للبناء كيف سيساهم التعهد في حل  
كيف سيغي ر في الواقع/االشكال

تشريك المواطن والمجتمع المدني: المشاركة العمومية 

حوكمة التصرف في الموارد الطبيعية من خالل استغالل األراضي البلدية واألراضي -
.مع احترم خصوصيتها وبالتعاون مع المعهد الوطني للت ا رثللرارعةاألثرية 

التناسب مع المحاور األساسية

........................................................................................................

......
الى غير ذلك من المعطيات المتعلقة بمؤشرات 

المتابعة والتقييم واالستدامة



STRENGTHS (+) نقاط القوة WEAKNESSES (–) نقاط الضعف

•
•
•
•

•
•
•
•

OPPORTUNITIES (+) الفرص

•
•
•
•

THREATS (–) التهديدات

•
•
•
•

غياب آلية فعّالة ونشطة للمراقبة والتقييم المستمر❖

وح تواصل حد ة االزمة االقتصادية على الصعيد الوطني وعدم وض❖

الرؤبة 

ات ضعف ميزانية البلدية مما سيأثر على نجاعة اإليفاء بالتعهد❖

.المرسومة بالخطة

المصلحةوأصحاباإلدارةبينوالتجاذباتالنزاعاتتقليص❖

وترك زعلىالمحليللواقعمقابلةأكثرمستقبليةبرامجتصميم❖

المواطن

جلبعلىسيساعدمماالبلديللعملمصداقيةاكثرإضفاء❖

والخارجيةالداخليةاالستثمارات

ثقافيةكمدينةقرطاجتصنيفالىالراميةالبلديةاستراتيجيةدعم❖

ذكية

مجالالفيالخبراتلتبادلالدوليةالبلديةالمجموعاتفياالنخراط❖

بادئ تدريب وتمكين موظفي وأعوان البلدية والمجتمع المدني على م❖

.  الحكومة المفتوحة وتحفيزهم لتطبيقها عند  أداء أعمالهم

نينتحسين ادراك أعضاء المجلس البلدي بأولويات متطلبات المواط❖

تعزيز الثقة بين اإلدارة والمجتمع المدني وسكان المنطقة❖

يقة وضع مسار أنشطة البلدية على الخط وسهولة النفاذ اليها بطر❖

أكثر شفافية ونزاهة

للحكومةاالكترونيةاالتصال والتواصل المستمر مع اإلدارة ❖

سبب قلة انتظام الدورات التدريبية  االستشارات الميدانية ب❖

أزمة جائحة كورونا 

ء كان على التقييم الخارجي لحجم التأثير بعد التنفيذ سواعدم ❖

مستوى األفراد، أو الممارسات، أو البلدية

SWOT: التقييم الد اخلي



http://www.ogptunisie.gov.tn/?p=4696 : الرابط

ولمزيد االط الع على وثيقة الخط ة كاملة 

لشراكةالرابعة(4)الوطنيةالعملخطةمن(10)العاشرالتعهدتنفيذإطاروفي...

المستوىعلىالشبابمشاركةبتفعيلالمتعلق(2023-2021)المفتوحةالحكومة
المحلي

وبعد 

... اختيار بلدي ة قرطاج

تم  

http://www.ogptunisie.gov.tn/?p=4696الرابط


Plan))”الشبابعملخطة”برنامجفيللمشاركةبلدية12ضمن... d’action jeunesseمشاريعتطويربهدف

*الشبابيبالشأنالمهتمةالمحليةوالهياكلوالبلدياتالشبابالمواطنينبينالشراكةعلىتعتمدمبتكرة

FNCT))التونسيةللبلدياتالوطنيةالجامعةمعبالتعاون(GIZ)الفنيللتعاوناأللمانيةللوكالةالتابعالبلديةالتنميةأجلمنمبادرةمشروعمعبالتنسيق*
الحكومة،برئاسةاإللكترونيةاإلدارةووحدة



ومتساكنيمدنيالوالمجتمعالخاصوالقطاعجهة،منالمختلفةومكّوناتهاالبلديةبينالتفاعلولتحسين

اإلرادةعن(البلديةمئوية)2019سنةمنذالبلديالمجلسعبّرأعضاء.أخرىجهةمنالمنطقة

االتصاليةمختلفةالبأبعادهاالرقميّةالتّنميةتحقيقعلىتدريجياوالعملالتغييرلقيادةالّسياسية

علىمنهاذكرناالتفاقياتعديدابرمتاالطارهذاوفي.والتنظيميةواالقتصاديةوالثقافيةاالجتماعية

:العموميالقطاعمستوى



:هيمنظومات5علىالمنصةهذهوتحتوي

والكوارثواألزماتالطوارئحاالتإلدارة"طرمخاالمنظومة1.
الحاالتجميعفياعتمادهاويمكنكوروناجائحةلمقاومة"19بروكسي"منظومة2.

...وعيةالتالصحية،المسالكالوقائية،الصحة:"البلديةالصحة"منظومة3.

"الذكيةالبلديةخدمات"منظومة4.

"البلدياتتعاونية"منظومة5.

عداد منصة مركزية لبلديات ضاحية تونس الشمالية يجري العمل على ا

Proxi-communal:موجهة للمواطن

وفي اطار الش راكة مع القطاع الخاص  ...



منظومة البلدي ة الذكي ة



االندماج في البرنامج الوطني للمدن الذكية 

تشرف على هذا البرنامج الريادي الجمعية التونسية للمدن الذكية، بالتعاون مع وزارة التجهيز واإلسكان، ووزارة التكنولوجيا 

سنة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص30ويمتد على والمعلومات واالتصال والمعهد التونسي للدراسات االستراتيجية



STRENGTHS (+) نقاط القوة WEAKNESSES (–) نقاط الضعف

•
•
•
•

•
•
•
•

OPPORTUNITIES (+) الفرص

•
•
•
•

THREATS (–) التهديدات

•
•
•
•

غياب آلية فعّالة ونشطة للمراقبة والتقييم المستمر❖

الدوليعدم استقرار المناخ السياسي اإلقليمي وتأثيره على التعاون❖

ةامتداد الفترة االستثنائية و قلة وضوح في أفق الالمركزي❖

تمراريةضعف االس= تغيير الجهة القيادية اثر االنتخابات البلدية ❖

شح التمويل الخارجي والمساعدات الدولية عند انتهاء المشاريع❖

تدخل الجهات المانحة في تخطيط المشاريع والحد من السيادة❖

.ييمدعم تحسين أداء البرامج من تخطيط، إدارة، متابعة، مراقبة وتق❖

اكتجاوز تحديات التكامل األفقي والعمودي لتقديم الخدمات وإشر❖

.المواطنين  في صنع السياسات المحلية  وأخذ القرارات

دامةدعم موائمة المشاريع البلدية مع المعايير الدولية للمدن المست❖

التمويالت الخارجية الداعمة لمبادرة شراكة الحكومة " قنص"❖

المفتوحة

جارباالنخراط في المجموعات الدولية للسلطات المحلية وتبادل الت❖

قيادة مشروع بعث منصات رقمية بين  بلديات الجوار من أجل ❖

.ة والماليةالتكامل فيما بينها والتصرف المستدام في الموارد البشري

قات رقمية والجمعيات الثقافية لبعث تطبيتجاوب الباعثين الشبان ❖

(يونسكوالمصنف ضمن قائمة ال)الثقافي لمدينة قرطاج باالرثتعريف 

على فسيفساء رومانية والعملبرقمنةانجاز مشروع ريادي يتعلق ❖

.واالرومتوسطيةالتونسية الحامعاتتطويره مع 

دل البيانات وتطوير تجديد البنية التحتية التقنية للبلدية لضمان نقل وتبا❖

(2022المخطط السنوي لالستثمار ) الخدمات  

ّرقمنةالي مجالقلة الموارد البشرية مع ضعف الكفاءات المعرفية ف❖

عند بعض االطراف( Inertie)مودتصل الى  الجتفاعلية منخفضة ❖

لناجحفجوة بين االمكانات الموجودة  واالمكانات الضرورية للتحول ا❖

ضعف القدرة على مواكبة التطورات المتسارعة والمتالحقة❖

incomptability)عدم التوافق البيني بين األنظمة الرقمية ❖ )
الثقافة الرقمية بين الفئات العمرية والمجتمعيةفجوات ❖

SWOT: التقييم الد اخلي



لوحات فسيفساء بالمعلم االثري بقرطاج رقمنةمشروع 
« Les Villas Romaines »



:األفقيف...

حولوالتّّالمفتوحةالحكوماتحولمشتركإقليميمشروعصياغة❖

.ةالعربيّّالمنطقةفيالجديدةةالحضريّّةللخطّّقميالرّّ

حولعشرالحاديالعالميالحضريالمنتدىحواراتإثراء❖

.االنسانعلىالمتمحورةةالذكيّّوالمدنالمفتوحةالحوكمة



االصغاءحسنعلىشكرا


