
 

 
 

 

 الممضيين، بين

 عيسى، بلحاج كريم السيد يمثلها و البلفيدير تونس, 2001, 97 عدد الحرية شارع مقرها و موميينالجمعية التونسية للمراقبين الع

 للجمعية رئيسا  

 "المنظم" بإسم يلي فيما إليها المشار

 بين الموقعين

 . ينوبه من أو الخصوصية النيابة رئيس يمثلها و   .……… الرئيسي مقرها..…………… وبلدية

 المشار إليه فيما يلي باسم "المستفيد"

 

 : الموضوع2 فصللا

 تنفيذ برنامج "أنشر".في سياق تهدف هذه االتفاقية إلى ارساء عالقة شراكة وتعاون بين الطرفين الممضيين 

 تعريف البرنامج :1 فصللا  

مية طبقا لمقتضيات موالتونسية للمراقبين العموميين ويهدف إلى تحفيز نشر المعلومات العهو برنامج يتم تنفيذه من قبل الجمعية "أنشر" 

العمومية على االمتثال  الهياكل. ويشمل البرنامج، مساعدة المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة 2102لسنة  22القانون األساسي عدد 

 مفتوحة.المذكور وتطوير النشر في صيغة البيانات الألحكام القانون 

 نشرأ: التزام برنامج 3 فصللا

 لدعم المستفيد في االمتثال ألحكام قانون النفاد الى المعلومة ومرافقته في فنيةبتقديم المساعدة الفي إطار برنامج أنشر تتعهد الجمعية 

التزاما بالممارسات الجيدة لتحقيق األهداف والغايات المشتركة. وستقوم  هذه االتفاقية . وتنشئالمفتوحة نشرها في شكل البيانات

 األطراف، تحت رعاية هذه االتفاقية، بوضع أنشطة محددة يتعين تنفيذها بالتعاون.

 الخدمات المتاحة : 4 فصللا

 ستكون خدمات الدعم التالية متاحة لصالح المستفيد:

 لمعلومة:االنفاذ إلى الحق في التدريب العملي على 

مل مع الحاالت بما يجعله قادرا على التعا، على حاالت عمليةونائبه تكوينا لنفاذ بامكلف ال تلقى، سيلمقتضيات القانونمن أجل االستجابة 

 التي يعالجها في إطار مهامه بالهيكل المعني. 

 المفتوحة:التوعية حول النفاذ إلى المعلومة والبيانات 

اون تحديات البيانات المفتوحة، مما يتيح فرص للتعبوإلى المعلومة النفاذ حق المستفيد على دراية ب العاملة اإلطاراتكون مختلف يس

 للبيانات في شكل البيانات المفتوحة. االستباققانون والنشر لال لالداخلي بطريقة أفضل من أجل التنفيذ الفع  

 للبيانات المفتوحة: االستراتيجيالتشخيص 

حة، وهو ما سيسمح بتحديد بيانات المؤسسة التي يمكن نشرها في شكل بيانات مفتو استشارات داخلية صلب الهيكل المستفيد،سيتم تنظيم 

 إعداد خطة تحويل هذه البيانات إلى شكل البيانات المفتوحة. ومن ثم

 

 

 

 

 

 

 
3éme étage,79 AV de la 

 liberté.1002 Tunis, Lafayette 



 

 

 للبيانات في شكل بيانات مفتوحة:التحويل الفعال 

 إنشاء قواعدوللمستفيد لتحويل البيانات التي تم تحديدها في التشخيص إلى مجموعة بيانات مفتوحة  المساعدة الفنيةالبرنامج وفر يس

 البيانات المناسبة.

 

 

 إحداث بوابة البيانات المفتوحة:

إن تعذ ر  و اإلشراف على البوابة لفترة انتقالية أقصاها سنة واحدة.مفتوحة، وة في نشر البيانات الإنشاء بوابة متخصص سيتم العمل على

 إحداث البوابة المذكورة فإنه سيتم العمل على إدراج هذه البيانات ببوابة البيانات المفتوحة الوطنية.

 :المستفيدتنظيم مسابقات "الهاكاثون" بالتعاون مع 

سيسهر البرنامج على خلق خدمات ذات قيمة مضافة عالية من البيانات المفتوحة )مثل تطبيقات الويب أو تطبيقات الجوال(  وسيتم 

 ، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني.ةبوجيا المعلومات في شراكة مع الطلتنظيم هذه المسابقات الهادفة إلى تطوير تكنول

 

 يدالمستف ات: تعهد5 فصللا

  :يتعهد المستفيد بما يلي

 المعلومة،لالمتثال لقانون النفاد الى بذل الجهد  -

 ،تجميع البيانات العمومية في شكل البيانات المفتوحة في غضون تسعة أشهر من بدء التعاونبذل الجهد  -

 ،برنامجال مسؤولي( مع منسقتعيين نقطة اتصال )  -

 الخبراء، عملتيسير بذل العناية الالزمة ل -

 السعي إلى ضمان استدامة نتائج البرنامج صلب الهيكل إثر انتهاءه، -

 )مثال: المؤتمرات الصحفية( انشر المشاركة في مختلف فعاليات برنامجالعمل على  -

 على نشر أهم نتائجه والتعريف بها من خالل التعاون في إطار التقييمات الدورية لإلنجاز. برنامج فريق المساعدة  -

 

 :6 فصللا

 البرنامج. تنفيذ مصاريف بكامل الجمعية تتكفل -

 : المدة7 فصللا

 شهرا من تاريخ امضاءها. 02ينتهي العمل بهذه االتفاقية في أجل أقصاه 

 .......... في تونس

 الجمعية التونسية للمراقبين العموميين
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