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تقديم
تكونت اجلمعيّة التونسيّة للحوكمة اإللكرتونيّة »  «The Tunisian E-Governance Societyبتاريخ 20

جوان 2015تاريخ صدورها بالرائد الرمسي (املرجع

.)2015T02437APSF1:

مثّلت سنة  2017السنة الثانية للنشاط الفعلي للجمعية حيث كانت هلا جمموعة من األنشطة املنظمة بالشراكة
والتعاون مع مجعيات أخرى .
العامة العاديّة الثانية املنعقدة بتاريخ يـوم
متّ إعداد التقرير األديب واملايل بعنوان سنة  2017وعرضه خالل اجللسة ّ
الزوال مبق ّـر اجلمعيّة الكائنةـ  ،16هنج ابن زيدون ،املنزه  ،5أريانة،
ال ّسبت  23ديسمرب  2017على السـاعة الثانية بعد ّ
العامة العاديّة يف امللحق).
تونس (حمضـر اجللسة ّ

 .Iالتقرير األدبي
باإلستناد إىل أهداف اجلمعيّة املتمثلة يف :
 العمل على تكريس مبادئ احلوكمة املفتوحة تفعيل آليّات الدميقراطيّة التّشاركيّةقامت اجلمعية بتنظيم جمموعة من األنشطة والتظاهرات ذات طابع تكويين وتثقيفي وتوعوي ،كالتايل:
 .1تنظيم مسابقة وطنية بعنوان « »2017 Tunisia Data Driven Journalism Hackathon
متّ تنظيم هذه املسابقة أيام  18و 19فيفري  2017بفضاء  ، StartUpHaussبالتعاون مع املركـز اففريقـي لتـدري

الصحفيني وافتصاليني ،وقد شارك فيها أكثر من  80طالبا هبدف تطـوير تطبيقـات باسـتعمال مفهـوم صـحافة البيانـات.
وعملت الفرق املتنافسة على افسـتالالل األمثـل البيانـات املنشـورة Open Dataمـن قبـل اهلياكـل العموميـة عـرب مواقعهـا
ذمـة املـواطنني لتطـوير تطبيقـات فعالـة( .انظـر املوقـع .)www.datajournalism.tn :هـذا وقـد
اإللكرتونية واملوضوعة على ّ

متّ تقدمي دورة تكوينيّة بالنسبة للتطبيقات الـ  4املتميّزة.
 .2تنظيم مسابقة وطنية بعنوان

» « HACKATHON 2017 -Apps for Democracy

خصصــت الــدورة الثانيــة هلــذه املســابقة الــا متّ تنظيمهــا بالتعــاون مــع
ّ

La Fondation Africaine de la

 Gouvernance Numériqueملوضوع افنتخابات البلدية ،وقد مجعـت أكثـر مـن 30متسـابقا أيـام  22و 23افريـل
بفضاء قرطاج فند بالبحرية .وعملت الفرق املتنافسـة علـى تطـوير تطبيقـات عـرب اهلـاتل اجلـوال للتشـجيع علـى املشـاركة يف
هذه افنتخابات( .انظر املوقع .)www.apsfordemocracy.tn :هذا وسيجري تأمني املتابعة والتكـوين للتطبيقـات ال ـ 3
املتميّزة ،حباضنة املؤسسات جبامعة .Sesame
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 .3المساهمة في فعاليات المؤتمر التونسي الدولي للحوكمة الرقمية
التصرف ،يف فعاليات هـذا املـؤ ر املنعقـد
شاركت اجلمعية التونسية للحوكمة اإللكرتونية ،بدعوة من اجلمعية التونسية لعلوم ّ

احلمام ــات ــت عن ـ ـوان
م ــن  28إىل  30أفري ــل  2017مبدين ــة ّ
احلصـة اففتتاحيّـة ـت عنـوان “Open data et creation de
” d’informationو ثّلـت مسـاهتها يف تنظـيم ّ
systemes

et

intelligentes

“Villes

” valeur: Experiences des villes Europennesحيـث قامـت باسـتدعاء عـدد مـن اإلـرباء إللقـاء مـداخالت

احلصة.
خالل هذه ّ
 .4تنظيم مسابقة وطنية بعنوان « »2017 Tunisia Big Data Hackathon
متّ تنظيم هذه املسابقة أيام  7و 8أكتوبر  2017بفضاء  ،ARENAوقد شارك فيها أكثر م  90طالبـا هبـدف تطـوير

ـيتم تقــدمي
تطبيقــات باســتعمال مفهــوم البيانــات الضــخمة( .انظــر املوقــع .)bigdatahackathon.egovsociety.tn :هــذا وسـ ّ
جوائز للفرق الفائزة من قبل شركة اتصافت تونس إحدى الداعمني هلذه التظاهرة.
 .5تنظيم محاضرات وورشات عمل حول الحوكمة والبيانات المفتوحة :

هتــدف هــذه الورشــات إىل التوعيــة والتحســيس مبفهــوم احلوكمــة املفتوحــة والبيانــات املفتوحــة ( )Open Dataودعــوة
التعمق يف هذا املبحث .وقد متّ تنظيم هذه الورشات يف ع ّدة مؤسسات جامعات على غرار:
الطلبة إىل ّ
 معهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج ،IHECاجلامعة املتوسطية لألعمال ،MSB
املعهد العايل للتصرف بتونس  ،ENITاملعهد الوطين للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، INSAT
املدرسة الوطنية لعلوم اإلعالمية...، Ensi

 .IIالتقرير المالي
خـالل ســنة  ، 2017مل تتحصـل اجلمعيــة علـى ويــل عمـومي أو مــن او تربعـات أو مســاعدات عينيّـة أو مـوارد ماليّــة
ذاتية بإستثناء معاليم اإلخنراط.
متّ تقدمي الرصيد البنكي للجمعيّة بتاريخ  14ديسمرب  ،2017والـذي يبلـ  898د و020ملـيم واملتـأم مـن الرصـيد

السابق ومن معاليم افخنراط لألعضاء لسنة  2017وعددهم  14عضوا .
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تطوعي من قبل أعضائها على غرار إعداد النسخة األوليّة ملوقع واب
يالحظ أ ّن معظم ما أجنزته اجلمعيّة هو عمل ّ

يتم القيام هبا يف اجلامعات.
اجلمعيّة ( )egovsociety.tnأو الورشات واحملاضرات الا ّ

مؤسســة فريدددريتن نومددان األلمانيددة وذل ـ يف شــكل
متّ ويــل بقيــة األنشــطة مــن قبــل شـري اجلمعيّــة (ّ )Partenaire
للمزودين.
خالصات مباشرة ّ
يوض اجلدول التايل مجلة موارد ونفقات اجلمعيّة لسنة .2016
ّ

النفقات

الموارد
انخراط األعضاء

930,500

المجموع

930,500

نفق ـ ـ ـ ــات حف ـ ـ ـ ــظ احلس ـ ـ ـ ــاب

32,480

اجلاري

المجموع

الرصيد البنكي بتاريخ  23ديسمبر 898,020 ،2017د
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32,480

اجلمعيىة التونسية للحوكمة اإللكرتونيّة

The Tunisian eGovernance Society

محضر الجلسة العامة العادية الثانية
بتاريخ  23ديسمبر 2017

العامة العاديّة الثانية
إنعقـدت يـوم ال ّسبت  23ديسمرب  2017بداية من السـاعة الثانية بعد ّ
الزوال اجللســة ّ
للجمعيّة التونسيّة للحوكمة اإللكرتونيّة »  ،«The Tunisian eGovernance Societyمبق ّـرها الكائن بـ  ،16هنج ابن
زيدون ،املنزه  ،5أريانة ،تونس .وذل حبضور ال ّسيدات وال ّسادة (أنظر قـائمـة بـأمسـائهم يف اجلـدول أسفله والذي يعتبـر
جزءا من هـذا احملضـر).
ومتّ خالل افجتماع التداول يف النقاط التالية وفقا جلـدول األعمـال:
 عرض ومناقشة التقرير األديب لسنة ،2017 عرض ومناقشة التقرير املايل لسنة ،2017 مناقشة برنامج العمل لسنة ،2018 مسـائل خمتلفـة. متّ اســتعراض أه ـ ّـم افنش ــطة ال ــا قام ــت هب ــا اجلمعيّــة خ ــالل س ــنة  2017وال ــا مثل ــت الس ــنة الثاني ــة للعم ــل الفعل ــي

للجمعيّة واحملدثة قانونيّا بتاريخ  20جوان  ،2015وقد مشلت األنشطة:

 .1تنظيم مسابقة وطنية بعنوان « »2017 Tunisia Data Driven Journalism Hackathon

متّ تنظــيم هــذه املســابقة أيــام  18و 19فيفــري  2017بفضــاء  ، Start Up Haussبالتعــاون مــع املركــز اففريقــي
لتدري الصـحفيني وافتصـاليني ،وقـد شـارك فيهـا أكثـر مـن  80طالبـا هبـدف تطـوير تطبيقـات باسـتعمال مفهـوم صـحافة

البيانــات .وعملــت الفــرق املتنافســة علــى افســتالالل األمثــل البيانــات املنشــورة Open Dataمــن قبــل اهلياكــل العموميــة
ذمـ ـ ـ ـ ـ ــة امل ـ ـ ـ ـ ـ ـواطنني لتطـ ـ ـ ـ ـ ــوير تطبيقـ ـ ـ ـ ـ ــات فعالـ ـ ـ ـ ـ ــة( .انظـ ـ ـ ـ ـ ــر املوقـ ـ ـ ـ ـ ــع:
عـ ـ ـ ـ ـ ــرب مواقعهـ ـ ـ ـ ـ ــا اإللكرتونيـ ـ ـ ـ ـ ــة واملوضـ ـ ـ ـ ـ ــوعة علـ ـ ـ ـ ـ ــى ّ

 .)www.datajournalism.tnهذا وقد متّ تقدمي دورة تكوينيّة بالنسبة للتطبيقات الـ  4املتميّزة.
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 .2تنظيم مسابقة وطنية بعنوان

» « HACKATHON 2017 -Apps for Democracy

خصصــت الــدورة الثانيــة هلــذه املســابقة الــا متّ تنظيمه ـا بالتعــاون مــع
ّ

La Fondation Africaine de la

 Gouvernance Numériqueملوضوع افنتخابات البلدية ،وقد مجعـت أكثـر مـن 30متسـابقا أيـام  22و 23افريـل
بفضاء قرطاج فند بالبحرية .وعملت الفرق املتنافسـة علـى تطـوير تطبيقـات عـرب اهلـاتل اجلـوال للتشـجيع علـى املشـاركة يف

هذه افنتخابات( .انظر املوقع .)www.apsfordemocracy.tn :هذا وسيجري تأمني املتابعة والتكـوين للتطبيقـات ال ـ 3
املتميّزة ،حباضنة املؤسسات جبامعة .Sesame
 .3املشاركة يف فعاليات املؤ ر التونسي الدويل للحوكمة الرقمية
التصرف ،يف فعاليات هـذا املـؤ ر املنعقـد
شاركت اجلمعية التونسية للحوكمة اإللكرتونية ،بدعوة من اجلمعية التونسية لعلوم ّ

احلمام ــات ــت عن ـ ـوان
م ــن  28إىل  30أفري ــل  2017مبدين ــة ّ
احلصـة اففتتاحيّـة ـت عنـوان “Open data et creation de
” d’informationو ثّلـت مسـاهتها يف تنظـيم ّ
systemes

et

intelligentes

“Villes

” valeur: Experiences des villes Europennesحيـث قامـت باسـتدعاء عـدد مـن اإلـرباء إللقـاء مـداخالت

احلصة.
خالل هذه ّ

 .4تنظيم مسابقة وطنية بعنوان « »2017 Tunisia Big Data Hackathon

متّ تنظيم هذه املسابقة أيام  7و 8أكتوبر  2017بفضاء  ،ARENAوقد شارك فيها أكثر م  90طالبـا هبـدف تطـوير

ـيتم تقــدمي
تطبيقــات باســتعمال مفهــوم البيانــات الضــخمة( .انظــر املوقــع .)bigdatahackathon.egovsociety.tn :هــذا وسـ ّ
جوائز للفرق الفائزة من قبل شركة اتصافت تونس إحدى الداعمني هلذه التظاهرة.
 .5تقدمي مداخالت وتنظيم ورشات عمل حول احلوكمة والبيانات املفتوحة

هتــدف هــذه الورشــات إىل التوعيــة والتحســيس مبفهــوم احلوكمــة املفتوحــة ودعــوة الطلبــة والبــاحثني يف املؤسســات اجلامعيّــة
للتعمــق يف هــذا املبحــث .وقــد مشلــث هــذه الورشــات ع ـ ّدة جامعــات علــى غ ـرار معهــد الدراســات التجاريــة العليــا بقرطــاج
ّ
 ،IHECاجلامعة املتوسطية لألعمال  ،MSBاملعهد العايل للتصرف بتـونس  ،ENITاملعهـد الـوطين للعلـوم التطبيقيـة
والتكنولوجيا  ،INSATاملدرسة الوطنية لعلوم اإلعالمية ...، Ensi

 وخبصــوا املســائل املاليّــة ،متّ تقــدمي الرصــيد البنكــي للجمعيّــة بتــاريخ  14ديســمرب  ،2017والــذي يبل ـ  898د
و020مليم متأتية من معاليم اإلخنراط لألعضاء.
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تطوعي من قبل أعضائها على غرار إعداد النسخة األوليّة ملوقع واب
يالحظ أ ّن معظم ما أجنزته اجلمعيّة هو عمل ّ

يتم القيام هبا يف اجلامعات.
اجلمعيّة ( )egovsociety.tnأو الورشات واحملاضرات الا ّ

مؤسس ــة فري ــدريتن نومــان األملانيّــة وذل ـ يف ش ــكل
متّ ويــل بقي ـة األنش ــطة مــن قب ــل ش ـري اجلمعيّــة (ّ )Partenaire
للمزودين.
خالصات مباشرة ّ
تربعات أو من أو مساعدات عينيّة أو ماليّة.
هذا ومل
ّ
تتحصل اجلمعيّة سنة  2016على ّ
وجتدون رفقة هذا التقرير األديب واملايل
 وخبصوا برنامج العمل للسنة القادمة متّ تقدمي مجلة من اإلقرتاحات تتعلّق بـ:

خاصــة بــني اجلامعــات ومراكــز
 إعــداد مشــاريع واتّفاقيّــات تعــاون بــني خمتلــل املتـ ّـدخلني يف جمــال احلوكمــة اإللكرتونيّــةّ ،
البحث والقطاع العام.

 دراسة وإجناز مشروع يتعلّق بـإرساء منظومة ألعضاء جملس النواب للتواصل مع املواطنني،خاصـة تلـ ال ّـا تتعلّـق بتكـريس مبـادئ
 تعزيز نشـاط اجلمعيّـة وحضـورها يف اجلهـات بالقيـام بأنشـطة تكوينيّـة و سيسـيّة ّاحلوكمة املفتوحة وتفعيل آليّات الدميقراطيّة التّشاركيّة،
 إعداد مراجع ودراسات يف جمال البيانات املفتوحة،طرق إىل مسائل خمتلفة من بينها ضـرورة تطـوير الوسـائل اللوجسـتيّة للجمعيّـة مبـا مي ّكنهـا مـن
 كما متّ يف آخر اجللسة الت ّ
آداء دورها يف أحسن الظّروف.

 القرارات
 التحضري اجليد للجلسة العامة افنتخابية للجمعية (جوان )2018 -إعــداد برنــامج عمــل واض ـ والســعي إىل تطــوير التّعــاون مــع اجلهــات املا ــة عل ـى غ ـرار مؤسسددة فريدددريتن نومددان

األلمانية.

التصرف فيها داخل اجلمعيّة،
 مزيد توضي املسؤوليّات خبصوا إدارة املشاريع و ّالا تنظّمها اجلمعيّة،
 دعوة األعضاء املنخرطني للمشاركة الفاعلة واإللتزام باحلضور يف اإلجتماعات وامللتقيات ّ تعزيــز وفيفــة افتصــال  Communicationداخــل اجلمعيــة للتعريــل اكثــر بنشــاطها والــرتويج ألهــدافها ومــن اهّهــاتكريس مبدا احلوكمة املنفتحة،
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 مواصــلة التّواصــل مــع جهــات ما ــة اخــرى علــى غـرار برنــامج األمــم املتحــدة للتنميــة أو البنـ الــدويل للنّظــر يف إمكانيّــةافستفادة من اتفاقيّات ويل يف إطار برامج تعاون.

وبعــد استيفــاء جــدول األعمـال والنّقــا
الزوال.
ّ

السـاعــة الرابعـة بعــد
ـّت املـوافقــة علــى كــافّة الق ـرارات ورفعــت اجللســة فــي حــدود ّ

والسالم
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