الجمهورية التونسية
رئاسة الحكومة
-- *-مصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف
بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد
-- *-وحدة اإلدارة ال لكترونية

بالغ
حول متابعة نتائج المسابقة الوطنية " "Hackathonلالبتكار من خالل إعادة
استعمال البيانات العمومية المفتوحة » « OpenGovDataHack 2020
يف إطار تنفيذ التعهد الثاين الوارد خبطة العمل الوطنية الثالثة لشراكة احلكومة املفتوحة املتعلّق برتكيز
اإلطار القانوين والتنظيمي لتسهيل فتح البيانات العمومية وإعادة استعماهلا ،وتبعا لنتائج مسابقة الهكاتون
الوطنية " "OpenGovDataHack 2020اليت ّمت تنظيمها بالتعاون مع البنك الدويل أيام 42 ، 42 ،42

جانفي  4242مبدينة احلمامات قصد تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة من خالل إعادة استعمال البيانات العمومية
هتم عددا من القطاعات حتديدا النقل والثقافة والتأمني على املرض ،تّت مواصلة العمل بالتعاون
املفتوحة اليت ّ
مع مختلف األطراف المتدخلة وهي وزارة النقل ،وزارة الشؤون الثقافية والصندوق الوطني للتأمين على

المرض قصد تثمني النتائج احملققة خالل املسابقة املذكورة والعمل على تجسيم نماذج المشاريع التي ّتوجت
خاللها من خالل توفير المرافقة ألصحاب هذه المشاريع من طرف البنك الدولي وبالتنسيق والتعاون مع

اهلياكل العمومية املعنية.
تصورات أولية ملشاريع تكنولوجية مبتكرة باعتماد البيانات
خولت تقدمي أفكارّ /
علما وأ ّن هذه املسابقة ّ
املفتوحة مشلت جانبني:
 تطوير حاالت إعادة استعمال داخلية للبيانات العمومية املفتوحة )(cas d’usage interneيتمثل اهلدف منها يف إجياد حلول لعدد من اإلشكاليات املطروحة باهلياكل العمومية املعنية باالعتماد
على البيانات املفتوحة.
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 تطوير حاالت إعادة استعمال خارجية للبيانات العمومية املفتوحة )(cas d’usage externeتتيح للمستخدمني واملربجمني واملختصني يف جمال البيانات تطوير تطبيقات وخدمات مبتكرة موجهة
للعموم وحتديدا للمواطن؛ م ا من شأنه أن يساهم يف حتفيز االبتكار وتطوير اخلدمات العمومية عرب
الوسائل التكنولوجية.
تضم ممثلين عن وحدة
ويف إطار مواصلة العمل على جتسيم املشاريع املقرتحة ،تولّت لجنة تقييم ّ
اإلدارة اال لكترونية برئاسة الحكومة والهياكل العمومية الثالثة المعنية وبحضور ممثلين عن البنك الدولي
اختيار القائمة النهائية للمشاريع التي ستستفيد من المرافقة التي يعرضها البنك الدولي قصد تجسيمها.
وتتمثل هذه المشاريع فيما يلي:
 بالنسبة لحاالت إعادة استعمال داخلية للبيانات العمومية المفتوحة:
تخص التقاطعات مع السكة الحديدية
 منظومةّ
) (SNCFTتم ّكن من متابعة الحركة المرورية على مستوى هذه التقاطعات عن بعد،
Passages à niveau

SMART

التصرف في المنح المسندة
 تطبيقة باعتماد تكنولوجيا الهاتف الجوال لمتابعة ومراقبة مسارّ
في القطاع الثقافي » ،« DIGICOM
التعرف
 بوابة الكترونيةّ
تخص مجال التأمين على المرض  CNAM SMART Portalتتيح ّ
على التوزيع الجغرافي لمهنيي الصحة وتوزيع حجم العمل بين مختلف المراكز الجهوية التابعة
للصندوق الوطني للتامين على المرض،
 بالنسبة لحاالت إعادة استعمال خارجية للبيانات العمومية المفتوحة:
الجوال لتأمين وتيسير نقل العامالت الفالحيّات
 تطبيقة على الهاتفّ

WASLA

TRANSPORT

 -تطبيقة باعتماد تكنولوجيا الهاتف الجوال تخص النقل الحضري

Thnity

التعرف
تم ّكن من ّ

على أوقات ومسار سفرات الحافالت على مستوى المناطق التي تعرف استعمال مكثف
لوسائل النقل العمومية.
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 -تطبيقة باعتماد تكنولوجيا الهاتف الجوال

 Be free-Service cultureلالطالع

على مختلف

التظاهرات واألنشطة الثقافية والمواقع األثرية ومختلف المرافق العمومية الضرورية قصد تحفيز
السائح للتنقل وزيارة عديد المناطق بسهولة.
وسيتم يف إطار برنامج تعاون مع البنك الدويل توفري املرافقة الضرورية هبدف جتسيم هذه املبادرات.
ّ
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