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

جوان 2015تاريخ صدورها بالرائد الرمسي (املرجع

.)2015T02437APSF1:

مثّلت سنة  2016السنة األوىل للنشاط الفعلي للجمعية حيث كانت هلا جمموعة من األنشطة املنظمة بالشراكة
والتعاون مع مجعيات أخرى .
العامة العاديّة األوىل املنعقدة بتاريخ يـوم
متّ إعداد التقرير األديب واملايل بعنوان سنة  2016وعرضه خالل اجللسة ّ

الزوال مبق ّـر اجلمعيّة الكائنةـ  ،16هنج ابن زيدون ،املنزه  ،5أريانة،
ال ّسبت 17ديسمرب  2016على السـاعة الثانية بعد ّ
العامة العاديّة -ملحق عدد .)1
تونس (أنظر حمضـر اجللسة ّ

 .Iالتقرير األدبي
باإلستناد إىل أهداف اجلمعيّة املتمثلة يف :
 العمل على تكريس مبادئ احلوكمة املفتوحة -تفعيل آليّات الدميقراطيّة التّشاركيّة

قامــت اجلمعيــة بتنظــي جمموعــة مــن األنشــطة املتمثلــة خاصــة يف نــدوات وملتقيــات طات طـابع تكــويو وتثقيفــي وتوعــو ،
كالتايل:
 .1تنظيم محاضرات وورشات عمل حول الحوكمة والبيانات المفتوحة :
هتــدف هــله الورإــات إىل التوعيــة والتحســيس مبف ــوم احلوكمــة املفتوحــة والبيانــات املفتوحــة ( )Open Dataودعــوة
التعمق يف هلا املبحث .وقد متّ تنظي هله الورإات يف ع ّدة مؤسسات جامعات على غرار:
الطلبة إىل ّ
 املع د العايل للتصرف بتونس ( ISGبتاريخ  20اكتوبر ،)2016 املع د الوطو للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا ( INSATبتاريخ 25سبتمرب ،)2016 املع د العايل للتجارة واحملاسبة ببنزت ( ISSCBبتاريخ  21اكتوبر ،)2016كليّة العلوم باملنستري( FSBبتاريخ 4ديسمرب ،)2016 املدرسة الوطنيّة للم ندسني بتونس( ENITبتاريخ  13اكتوبر ،)2016 املع د العايل للتجارة بقرطاج ( IHECبتاريخ  24اكتوبر ،)2016 املع د العايل للتصرف بسوسة ( ISG Sousseبتاريخ  22اكتوبر ،)2016 جامعة العلوم ببنزرت ( FSBبتاريخ  21اكتوبر ،)2016املدرسة الوطنية لعلوم اإلعالمية ( Ensiبتاريخ 15نوفمرب ...،)20163

 .2تنظيم ورشة عمل حول المدن الذكيّة :

املؤسســات خــالل خــالل يــوم  14مــار  2016ومتّ خالهلــا عــرم عــدد مــن
ّمت تنظــي الورإــة باملع ــد العــريب لرملســات ّ

الص ــدد غي ــاب اسـ ـرتاتيجية وطني ــة واض ــحة
التج ــارب الناجح ــة يف ا ــال عل ــى املس ــتويني ال ــوطو والعاملي،وي ــلكر يف ه ــلا ّ
ومتكاملة واحلاجة إىل تنسيق اجل ود لتفاد هلا اإلخالل.
 .3تنظيم مسابقة وطنية بعنوان

» :« HACKATHON 2016 -Apps for Democracy

مجعت أكثر من 50مشاركا هبدف تطوير تطبيقات باستعمال البيانات املفتوحة.
عملت الفرق املتنافسة على االستغالل األمثل للبيانات املنشورة  Open Dataمن قبل اهلياكل العمومية عرب مواقع ـا
طمة املواطنني لتطوير تطبيقات فعالة( .انظر املوقع.)www.apsfordemocracy.tn :
اإللكرتونية واملوضوعة على ّ

هــلا وسـيت ّ تـأمني املتابعــة والتكــوين بالنســبة للتطبيقــات ال ـستة ( )06االكثــر متيّـزا .واهلــدف مــن مرافقــة الفــرق املتميّــزة هــو

تعزيز قدراهتا وتشجيع ا على حتويل التطبيقات إىل إركات صـغرى ( Start Upالتقريـر الكامـل هلـله املسـابقة يف امللحـق
عدد .)2

باإلضافة إىل طلك ،فإ ّن اجلمعيّة تشارك يف إعداد ومتابعة عدد مـن االسـرتاتيجيّات والـربامج الوطنيّـة طات العالقـة باحلوكمـة

اإللكرتونيّة ،من طلك:

 متابعة اخلطّة الوطنيّة لشراكة احلوكمة املفتوحة (السيدة عبد احلميد اجلرموين)،اهلمامي)،
 ا لس االسرتاتيجي لإلقتصاد الرقمي (السيدة إيناّ
 -إعداد االسرتاتيجيّة الوطنيّة ملكافحة الفساد (السيدة عبد احلميد اجلرموين)،

 .IIالتقرير المالي
تربعــات أو مـنو أو مسـاعدات عينيّــة أو مـوارد ماليّــة
خـالل سـنة  ، 2016مل تتحصــل اجلمعيـة علـى متويــل عمـومي أو ّ
طاتية بإستثنات معالي اإلخنراط.
متّ تقــدر الرصــيد البنكــي للجمعيّــة بتــاريخ  15ديســمرب  ،2016والــل يبلـ 267د و520ملــي واملتــأن مــن معــالي

االخنراط لألعضات وعدده  13عضوا .

حسب ما مت تضـمينه يف القـانون األساسـي للجمعيـة ،يبلـ معلـوم اإلإـرتاك  20د ولكـن  5أعضـات قـد سـا وا ب10
دنانري إضافية ملعلوم اإلإرتاك املنصوص عليه( .الرصيد البنكي بتاريخ ديسمرب  - 2016ملحق عدد )3
متّ تنظي معظ األنشطة بدون مقابل (يف اجلامعات) باستثنات مسـابقة تطـوير التطبيقـات باسـتعمال البيانـات املفتوحـة،
ـزودين يف
والــق قامــت ّ
مؤسســة فريــدريتن نومــاناألملانيّــة و Cloud Templeبتمويل ــا يف إــكل خالصــات مباإــرة للمـ ّ

حني وفّر مؤسسة كوجيت Cogiteالفضات بصفة جمانيّة.
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يوضو اجلدول التايل مجلة موارد ونفقات اجلمعيّة لسنة .2016
ّ

النفقات

الموارد
انخراط األعضاء

260

هبات األعضاء

40

المجموع

300

نفق ـ ـ ـ ــات حفـ ـ ـ ـ ـ احلس ـ ـ ـ ــاب

32.480

اجلار

المجموع

الرصيد البنكي بتاريخ  15ديسمبر 267,520 ،2016د
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32.480

العامة العاديّة األولى للجمعية التونسية للحوكمة اإللكترونية المنعقدة
الملحق عدد  :1محضـر الجلسة ّ

بتاريخ  17ديسمبر 2016

العامة العاديّة األوىل للجمعيّة
إنعقـدت يـوم ال ّسبت  17ديسمرب  2016بداية من السـاعة الثانية بعد ّ
الزوال اجللســة ّ
التونسيّة للحوكمة اإللكرتونيّة »  ،«The Tunisian eGovernance Societyمبق ّـرها الكائن بـ  ،16هنج ابن زيدون ،املنزه
 ،5أريانة ،تونس .وطلك حبضور ال ّسيدات وال ّسادة (أنظر قـائمـة بـأمسـائ يف اجلـدول أسفله والل يعتبـر جزتا من هـلا
احملضـر).
ومتّ خالل االجتماع التداول يف النقاط التالية وفقا جلـدول األعمـال:
 عرم ومناقشة التقرير األديب لسنة ،2016 عرم ومناقشة التقرير املايل لسنة ،2016 مناقشة برنامج العمل لسنة ،2017 مسـائل خمتلفـة. متّ اس ــتعرام أه ـ ّ االنش ــطة ال ــق قام ــت هب ــا اجلمعيّــة خ ــالل س ــنة  2016وال ــق مثل ــت الس ــنة األوىل للعم ــل الفعل ــي

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

 .4تقدر مداخالت وتنظي ورإات عمل حول احلوكمة والبيانات املفتوحة

التعمــق يف هــلا املبحــث .وقــد
هتــدف هــله الورإــات إىل التوعيــة والتحســيس مبف ــوم احلوكمــة املفتوحــة ودعــوة الطلبــة إىل ّ
مشلـ ــث ه ـ ـله الورإـ ــات ع ـ ـ ّدة جامعـ ــات علـ ــى غ ـ ـرار املع ـ ــد العـ ــايل للتصـ ــرف بسوسـ ــة ،املع ـ ــد العـ ــايل للتجـ ــارة واحملاسـ ــبة
ببن ــزت  ،ISSCكليّ ــة العل ــوم باملنس ــتري ،املع ــد الع ــايل للتص ــرف بت ــونس ENIT ،املع ــد ال ــوطو للعل ــوم التطبيقي ــة
والتكنولوجي ــا  IHEC ،INSATاملدرس ــة الوطني ــة لعل ــوم اإلعالمي ــة
ببنزت...، ISG Sousse، FSB ،ISSCB

 ،Ensiاملع ــد الع ــايل للتج ــارة واحملاس ــبة

 .5تنظي ورإة عمل حول املدن اللكيّة
املؤسسات خالل إ ر مـار  2016ومتّ خالهلـا عـرم عـدد مـن التجـارب الناجحـة
ّمت تنظي الورإة باملع د العريب لرملسات ّ
الصــدد غيــاب اسـرتاتيجية وطنيــة واضــحة ومتكاملــة واحلاجــة إىل
يف ا ــال علــى املســتويني الــوطو والعــاملي ،ويــلكر يف هــلا ّ
تنسيق اجل ود لتفاد هلا اإلخالل.
 .6تنظـي مسـابقة وطنيـة بعنـوان

» « HACKATHON 2016 -Apps for Democracy

مجعـت أكثـر مـن 50طالبـا

هب ـ ـدف تط ـ ــوير تطبيق ـ ــات باس ـ ــتعمال البيان ـ ــات املفتوح ـ ــة .وعمل ـ ـت الف ـ ــرق املتنافس ـ ــة عل ـ ــى االس ـ ــتغالل األمث ـ ــل البيان ـ ــات
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طمة املواطنني لتطـوير تطبيقـات
املنشورة Open Dataمن قبل اهلياكل العمومية عرب مواقع ا اإللكرتونية واملوضوعة على ّ

فعال ــة( .انظ ــر املوق ــع .)www.apsfordemocracy.tn :ه ــلا وسـ ـيت ّ تـ ـأمني املتابع ــة والتك ــوين بالنس ــبة للتطبيق ــات ال ـ ـ 6
املتميّزة.

 وخبصــوص املســائل املاليّــة ،متّ تقــدر الرصــيد البنكــي للجمعيّــة بتــاريخ  15ديســمرب  ،2016والــل يبل ـ

267د

و520ملي متأتية من معالي اإلخنراط لألعضات.

حي ــث متّ تنظ ــي معظـ ـ األنش ــطة ب ــدون مقاب ــل (يف اجلامع ــات) باس ــتثنات مس ــابقة تط ــوير التطبيق ــات باس ــتعمال البيان ــات
مؤسســة فريــدريتن نومــان األملانيّــة و  Cloud Templeبتمويل ــا يف إــكل خالصــات مباإــرة
املفتوحــة ،والــق قامــت ّ

للمزودين يف حني وفّر مؤسسة كوجيت  Cogiteالفضات بصفة جمانيّة.
ّ

تربعات أو منو أو مساعدات عينيّة أو ماليّة.
هلا ومل
ّ
تتحصل اجلمعيّة سنة  2016على ّ
وجتدون رفقة هلا التقرير األديب واملايل
 وخبصوص برنامج العمل للسنة القادمة متّ تقدر مجلة من اإلقرتاحات تتعلّق بـ:

خاصـة تلـك ال ّـق تتعلّـق بتكـريس مبـادئ
 تعزيز نشـاط اجلمعيّـة وحضـورها يف اجل ـات بالقيـام بأنشـطة تكوينيّـة وحتسيسـيّة ّاحلوكمة املفتوحة وتفعيل آليّات الدميقراطيّة التّشاركيّة،
 دراسة وإجناز مشروع يتعلّق بـإرسات منظومة ألعضات جملس النواب للتواصل مع املواطنني، إعداد مراجع ودراسات يف جمال البيانات املفتوحة،خاصــة بــني اجلامعــات ومراكــز
 إعــداد مشــاريع واتّفاقيّــات تعــاون بــني خمتلــحل املتـ ّـدخلني يف جمــال احلوكمــة اإللكرتونيّــةّ ،
البحث والقطاع العام.

التطرق إىل مسائل خمتلفة من بين ا ضـرورة تطـوير الوسـائل اللوجسـتيّة للجمعيّـة مبـا مي ّكن ـا مـن
 كما متّ يف آخر اجللسة ّ

آدات دورها يف أحسن الظّروف.
 القرارات

مؤسسـة فريـدريتن نومـان األملانيّـة
 إعـداد برنـامج عمـل واضـو والسـعي إىل تطـوير التّعـاون مـع اجل ـات املااـة علـى غـرار ّوبرنامج األم املتّحدة للتنمية.
التصرف في ا داخل اجلمعيّة،
 مزيد توضيو املسؤوليّات خبصوص إدارة املشاريع و ّالق تنظّم ا اجلمعيّة،
 -دعوة األعضات املنخرطني للمشاركة الفاعلة واإللتزام باحلضور يف اإلجتماعات وامللتقيات ّ
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 تعزيــز وفيفــة االتصــال  Communicationداخــل اجلمعيــة للتعريــحل اكثــر بنشــاط ا والــرتويج ألهــداف ا ومــن ا ّ ــاتكريس مبدا احلوكمة املنفتحة،
 مواصــلة التّواصــل مــع ج ــات مااــة اخــرى علــى غـرار برنــامج األمـ املتحــدة للتنميــة أو البنــك الــدويل للنّظــر يف إمكانيّــةاالستفادة من اتفاقيّات متويل يف إطار برامج تعاون.
السـاعــة اخلامسـة بعـد
وبعـد استيفـات جـدول األعمال والنّقـاش متّت املـوافقـة علـى كـافّة القـرارات ورفعــت اجللســة فــي حــدود ّ

الزوال.
ّ

والسالم
ّ
قائمة الحضور:
.1

إ اب بوإناق

.2

رر فائز
رجات باحلاج
عبد احلميد اجلرموين
سند العبيد

:
:
:
:

.6

وفات منزيل
مراكشي
سامي ّ
مسيو عبيد

 :عضو
 :عضو
 :عضو

.9

رباب دبابريّة
أإرف بن يونس
هاجر عبد الكايف
سيدة هلرايب

:
:
:
:

.13

إليا قرار
فضيلة ناجو
نادية سعد

 :عضو
 :عضو
 :عضو

.16

رمز خليحل

 :عضو

.3
.4
.5
.7
.8
.10
.11
.12
.14
.15

 :رئيس
نائبة رئيس
أمينة املال
املدير التنفيل
عضو

عضو
عضو
عضو
عضو
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Hackathon 2016 Apps For Democracy  التقرير النهائي لمسابقة:2 الملحق عدد

2016 Tunisia Apps For Democracy Hackathon Report

Type of event

Competition (That includes workshops and capacity training)

Topic

Entrepreneurship and Governance

Place and date

Cogite (Coworking space in Tunis) / 29-30 Oct 2016

Partner
Number of participants
(gender ratio)

Goal/ indicator

1. Carthage Business Angels
2. IEEE (Tunisia Section)
60 participants
(gender ratio: 25,4 %)
- Contribute to the development of the national digital sector
and to job creation (Indicator: At Least 6 over 16 projects are
start-upable)
- Encouraging innovation and creativity, Discover and
highlight new talents Tunisians (12 participants over 33 will
benefits from programs at Wiki startups and Go My code
academy, and will be trained to start their Businesses /
Projects)
- Promote open data re-usage by offering a wider and
diversified access to information, and foster a culture of
transparency and Open
governance (At least 8
communications/speeches were made to the audience during
the Hackathon that was attended by civitechs, private sector
and Gov representatives, people from academia, MPs,…)

1. Program and Evaluation
Describe the event and its outcome in the way you see it fit. The following points, however, are
mandatory to be answered:


What was the event about?
2016 Tunisia Apps for Democracy Hackathon (Marathon of Hacking) is a 24h competition
where selected participants develop Mobiles Apps by reusing open public data.



What was the main learning objective? How far did the event meet the set event
objective(s) and indicators?
The main objective is to learn that we can benefit from the new context of openness and
nascent democracy in Tunisia to co-create value (Economic social or Political). Objectives
also include:
- Contributing to the development of the national digital sector and job creation (Indicator:
At Least 6 over 16 projects are start-upable)
- Encouraging innovation and creativity, Discover and highlight new talents Tunisians (12
participants over 33 will benefits from programs at Wiki startups and Go My code academy,
and will be trained to launch their Businesses / Projects)
- Promoting public data by offering a wider and diversified access to information, Foster a
culture of transparency and Open governance (At least 8 communications/speeches were
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made to the audience during the Hackathon that was attended by civi-Tecks, private sector
and Gov representatives, people from academias, MPs,…)


Who were the speakers? Who were the participants? (e.g. mainly young people or party
members, were VIPs or government officials present? Who?)
Speakers:
AbdelHamidJarmouni (eGov Society) / Open Gov revolution in Tunisia
Maher Kallel (Carthage Business Angels)/ How to monetize your buniess?
SamihAbid (eGov Society) / Juridical aspects in reusing open data
Jazem Hliou (WebRadar) / Business Plan and Start ups
AbderrazakJemai (INSAT University) / Coding and Mobil Development
Yahiya Bouhlel (Go My Code) / Technical Aspects (Android,…)
FadhilaNajeh (Nationa Institute of Statitics) / Open Statistic platform
…
Participants
33 students (16 Teams) and 9 coaches
Guests includes:
Honorable Olfa Soukri (MP)
Ms Aysha Karafi (Director General at the Ministry of Finance)
Ms Mouna Zgholli (Director General at the Ministry of Development)
Mr Kais Mejri (Director General at the Ministry of Industry and Trade)
Mr Mondher Kenfir (Businessman)
Mr Maher Kallel (Businessman)
…



Which topics were discussed? How did the participants evaluate the event?
Topic: Digital sector development and Open Governance
Participants expressed high satisfaction from their partitipation and attendance of the event



Are there any conclusions/ papers resulting from the event or are scheduled?
At Least 6 over 16 projects are start-upable
12 participants over 33 will benefits from programs at Wiki startups and Go My code
academy, and will be trained to launch their Businesses / Projects



Suggestions for the future (should this event take place another time? Should similar events
take place to discuss deeper details in the future?)
We highly recommend reproducing this event more frequently and enlarging the
participation especially at the regional level

Annexes:






Article: http://www.hbyconsultancy.com/blog/hackathon-appsfordemocracy-2016-application-mobilede-larp.html
Our Facebook page: https://www.facebook.com/groups/957410530937332/
Our Website: http://appsfordemocracy.tn/phototheque/
Pictures: http://albums.nizarus.tn/index.php?%2Fcategory%2FApps4Democracy-2016%2Fstart-108
Apps Links:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skodin.majles&referrer=utm_source%3Dsocial_share
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