الجمهورية التونسية
-----*-----

وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة
والسياسات العمومية
-----*----

وحدة اإلدارة االلكترونية

ّ
أمر حكومي عدد ....لسنة...بتاريخ....متعلق بالبيانات املفتوحة
ّ
إن رئيس الحكومة،
بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصل  32منه،

ّ
وعلى القانون األساس ي عدد  63لسنة  2004املؤرخ في  27جويلية  2004املتعلق بحماية املعطيات الشخصية،
ّ
وعلى القانون األساس ي عدد  22لسنة  2016املؤرخ في  24مارس  2016املتعلق بالحق في النفاذ إلى املعلومة،
ّ
وعلى القانون األساس ي عدد  10لسنة  2017املؤرخ في  7مارس  2017املتعلق باإلبالغ عن الفساد وحماية املبلغين،
وعلى القانون األساس ي عدد  42لسنة  2017املؤرخ في  30ماي  2017املتعلق باملوافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى

االتفاقية رقم  108ملجلس أوروبا املتعلقة بحماية األشخاص تجاه املعالجة اآللية للمعطيات ذات الطابع الشخص ي
وبروتوكولها اإلضافي رقم  181الخاص بسلطات املراقبة وانسياب وتدفق املعطيات عبر الحدود،
ّ
وعلى القانون األساس ي عدد  29لسنة  2018املؤرخ في  9ماي  2018املتعلق بمجلة الجماعات املحلية،
ّ
وعلى القانون عدد  95لسنة  1988املؤرخ في  2أوت  1988املتعلق باألرشيف،
ّ
املتعلق بامللكية األدبية والفنية كما ّ
تم تنقيحه واتمامه
وعلى القانون عدد  36لسنة  1994املؤرخ في  24فيفري 1994
بالقانون عدد  33لسنة  2009املؤرخ في  23جوان ،2009

ّ
وعلى القانون عدد  32لسنة  1999املؤرخ في  13أفريل  1999املتعلق باملنظومة الوطنية لإلحصاء،
ّ
وعلى القانون عدد  5لسنة  2004املؤرخ في  3فيفري  2004املتعلق بالسالمة املعلوماتية،
وعلى املرسوم عدد  155لسنة  2011املؤرخ في  2نوفمبر  2011املتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر،
ّ
وعلى املرسوم عدد  116لسنة  2011املؤرخ في  2نوفمبر  2011املتعلق بحرية االتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا

مستقلة لالتصال السمعي والبصري،
وعلى األمر عدد  118لسنة  1970املؤرخ في  11أفريل  1970املتعلق بتنظيم مصالح الوزارة االولى ،وجميع النصوص التي
نقحته وخاصة األمر عدد  1311لسنة  1987املؤرخ في  5ديسمبر ،1987
وعلى األمر عدد  133لسنة  1971املؤرخ في  10أفريل  1971املتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة االولى،
ّ
وعلى األمر عدد  982لسنة  1993املؤرخ في  3ماي  1993املتعلق بالعالقة بين اإلدارة واملتعاملين معها كما تم تنقيحه
وإتمامه بالنصوص الالحقة وخاصة األمر الحكومي عدد  1067لسنة  2018املؤرخ في  25ديسمبر ،2018
وعلى األمر عدد  1692لسنة  1994املؤرخ في  8اوت  1994املتعلق بـاملطبوعات االدارية كما ّ
تم اتمامه باألمر عدد 2967
لسنة  2006املؤرخ في  13نوفمبر ،2006
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ّ
وعلى األمر عدد  1250لسنة  2004املؤرخ في  25ماي  2004املتعلق بضبط النظم املعلوماتية وشبكات الهياكل الخاضعة إلى
تدقيق إختياري دوري للسالمة املعلوماتية واملعايير املتعلقة بطبيعة التدقيق ودوريته واجراءات متابعة تطبيق التوصيات
الواردة في تقرير التدقيق،
ّ
وعلى األمر عدد  1894لسنة  2005املؤرخ في  5جويلية  2005املتعلق بإحداث وحدة اإلدارة اإللكترونية بالوزارة األولى،
ّ
وعلى األمر عدد  3004لسنة  2007املؤرخ في  27نوفمبر  2007املتعلق بضبط شروط وإجراءات التصريح والترخيص ملعالجة
املعطيات الشخصية،
وعلى األمر الرئاس ي عدد  107لسنة  2016املؤرخ في  27أوت  2016املتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى األمر الرئاس ي عدد  42لسنة  2017املؤرخ في  17مارس  2017املتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى األمر الرئاس ي عدد  75لسنة  2017مؤرخ في  30ماي  2017املتعلق باملصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى
االتفاقية رقم  108ملجلس أوروبا املتعلقة بحماية األشخاص تجاه املعالجة اآللية للمعطيات ذات الطابع الشخص ي،
وبروتوكولها اإلضافي رقم  181الخاص بسلطات املراقبة وانسياب وتدفق املعطيات عبر الحدود،
ّ
وعلى األمر الرئاس ي عدد  124لسنة  2017املؤرخ في  12سبتمبر  2017املتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى األمر الرئاس ي عدد  247لسنة  2017املؤرخ في  25نوفمبر  2017املتعلق بتسمية أعضاء عضوين بالحكومة،
ّ
وعلى األمر الحكومي عدد  328لسنة  2018املؤرخ في  29مارس  2018املتعلق بتنظيم االستشارات العمومية،
وعلى األمر الرئاس ي عدد  69لسنة  2018املؤرخ في  30جويلية  2018املتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى األمر الرئاس ي عدد  125لسنة  2018املؤرخ في  14نوفمبر  2018املتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
ّ
وعلى األمر الحكومي عدد  972لسنة  2018املؤرخ في  29نوفمبر  2018املتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث
اإلدارة والسياسات العمومية،
وعلى األمر الحكومي عدد  1060لسنة  2018املؤرخ في  17ديسمبر  2018املتعلق بضبط صيغ وإجراءات النشر بالجريدة
الرسمية للجماعات املحلية وباملواقع االلكترونية للجماعات املحلية للقرارات والوثائق ذات الصلة،
وعلى رأي املحكمة اإلدارية،
وعلى رأي هيئة النفاذ إلى املعلومة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه:

الباب األول
أحكام عامة
الفصل األول  -يهدف هذا األمر الحكومي إلى تنظيم عملية نشر وإعادة استعمال البيانات املفتوحة وذلك قصد:
 تعزيز مبادئ الشفافية واملساءلة ومشاركة العموم في إعداد السياسات العامة ومتابعة تنفيذها وتقييمها، -تحديث اإلدارة وتحسين جودة ونجاعة الخدمات العمومية،
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 دفع التنمية االقتصادية وخلق فرص تشغيل باالعتماد على االبتكار ،وتوظيف تكنولوجيات املعلومات واالتصالوربط الصلة مع املؤسسات الناشئة.
الفصل  – 2ينطبق هذا األمر الحكومي على الهياكل العمومية التالية ويشار إليها ضمن هذا األمر الحكومي بالهياكل:
 رئاسة الحكومة وهياكلها، الوزارات ومختلف الهياكل تحت اإلشراف بالداخل والخارج، املؤسسات واملنشآت العمومية وتمثيلياتها بالخارج، الهياكل العمومية الجهوية، الجماعات املحلية.الفصل  -3يقصد باملصطلحات التالية على معنى أحكام هذا األمر الحكومي:
-

-

-

-

ّ
واملجمعة من قبل هيكل عمومي في إطار مهامه املتعلقة باملرافق العمومية،
بيانات عمومية :البيانات املنتجة
بيانات عمومية مفتوحة :البيانات العمومية التي يمكن النفاذ إليها بحرية ويمكن إعادة استعمالها لتوفرها في
شكل مفتوح وبصورة مقروءة آليا .البيانات املفتوحة متاحة للجميع ،دون قيود متعلقة بامللكية الفكرية أو
براءات االختراع أو الحقوق االخرى املشمولة بحماية قانونية،
مجموعة بيانات :هي مجموعة من عناصر البيانات املرتبطة ببعضها البعض ويتم النفاذ إليها بشكل فردي أو
جماعي أو تدار كوحدة،
جرد البيانات :قائمة مجموعات البيانات التي ينتجها أو يجمعها هيكل في إطار قيامه بأنشطته وجميع
املعلومات ذات الصلة مثل التصنيف وتواتر الجمع ومالك البيانات،
شكل مفتوح :بروتوكول اتصال أو ترابط أو تبادل وأي صيغة بيانات قابلة للتشغيل البيني تكون مواصفاتها
الفنية موحدة وعامة ودون قيود على النفاذ أو إعادة االستعمال،
بوابة البيانات املفتوحة :منصة على شبكة اإلنترنت تجمع قائمة البيانات املفتوحة التي ينشرها هيكل ما أو
اإلدارة ككل والتي يمكن للعموم النفاذ إليها دون قيود.
البيانات الوصفية :املعلومات املرتبطة بمجموعة بيانات تصف التاريخ واملكان والشروط التي تم إنشاؤها من
خاللهاُ .تطلع البيانات الوصفية املستعمل على من ومتى وماذا وأين وملاذا وكيف ّ
تم إنشاء البيانات .تعطي
البيانات الوصفية ً
أيضا الوصف الداللي والهيكلي واللغوي وكذلك النحوي للبيانات،
ترخيص إعادة االستعمال :هو ترخيص ينطبق على محتوى يمنح املؤلف من خالله بعض الحقوق التي توفره
حقوق الطبع والنشر له في استعمال وتعديل وإعادة توزيع وإعادة استعمال العمل في أعمال مشتقة.
برمجيات املصدر املفتوح :برمجيات متاحة برخصة إعادة استعمال تسمح بإعادة التوزيع الحر ،والوصول إلى
شفرة املصدر ،وإنشاء أعمال مشتقة.
القائمة االسمية :هي مجموعة شاملة ومنسقة من الفئات املنفصلة املتبادلة واملوصوفة بشكل جيد ،وغالبا
ما يتم تقديمها بشكل هرمي ينعكس بواسطة رموز رقمية أو أبجدية مخصصة وتستعمل لتوحيد املفاهيم
وتجميع البيانات.
حجب البيانات :اخفاء الهوية من البيانات بصورة تجعل التعرف على األشخاص أو املجموعات املعنية أمرا
مستحيال.
واجهة برمجة التطبيقات/واجهة التطبيق البرمجية :واجهة برمجية للبرمجة تسمح بالنفاذ اآللي للحاسوب إلى
املحتوى.
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الباب الثاني
قيادة برنامج البيانات املفتوحة
الفصل  - 4تتولى وحدة اإلدارة اإللكترونية بالوزارة املكلفة بالتحديث اإلداري ،املشار إليها فيما يلي باسم "الوحدة" ،مهمة
تطوير برنامج البيانات املفتوحة في تونس بما في ذلك الترويج ملفهوم البيانات املفتوحة ومتابعة تنفيذ هذا األمر الحكومي .على
هذا النحو ،تكون الوحدة مكلفة بـ:
 إعداد خطة عمل سنوية للبيانات املفتوحة تتضمن االعمال واملشاريع التي يتعين تنفيذها على مستوى وطني وفقا لروزنامةمحددة من ذلك برنامج تكوين خاص بالبيانات املفتوحة وخطة اتصال وتحسيس داخل اإلدارة وخارجها بشأن البيانات
املفتوحة .كما يتعين أن تتضمن هذه الخطة مؤشرات لقياس وتقييم نسق التقدم في تنفيذ مختلف املشاريع املبرمجة .ويتعين
أن ال يتجاوز أجل إعداد هذه الخطة موفى شهر جانفي من كل سنة.
 مساعدة الهياكل العمومية لوضع وتنفيذ خطة عمل سنوية للبيانات املفتوحة خاصة بها .تتضمن هذه الخطة قائمة مناألنشطة الخاصة بالبيانات املفتوحة التي يخطط كل هيكل عمومي تنفيذها في العام املقبل .وتتبع هذه الخطة الصيغة
ّ
املحددة من قبل لجنة القيادة،
 تنظيم وتنسيق أعمال شبكة مسؤولي البيانات املفتوحة املشار إليهم بالفصل  6من هذا االمر الحكومي، إدارة البوابة الوطنية للبيانات املفتوحة، اعداد استراتيجية لدفع إعادة استعمال البيانات املفتوحة وضبط تأثيراتها .وينبغي لهذه االستراتيجية على وجه الخصوصتشجيع املستعملين على تقديم معلومات دنيا ،ال سيما عن موقعهم الجغرافي ومجال نشاطهم ،وتشجيع أفضل األمثلة على
إعادة االستعمال.
 إعداد تقرير نشاط سنوي عن األنشطة والنتائج املحققة على املستوى الوطني فيما يتعلق بفتح البيانات العمومية خاللً
العام املنقض ي .ويوفر هذا التقرير تحليال عاما لبرنامج البيانات املفتوحة ،باإلضافة إلى التقدم حسب القطاع .ويتعين نشر هذا
التقرير باعتماد وسائل االتصال املتاحة قبل موفى شهر مارس من السنة املوالية.
الفصل  - 5تحدث على مستوى الوزارة املكلفة بالتحديث اإلداري لجنة قيادة مشتركة تتولى متابعة تنفيذ برنامج البيانات
ّ
وتضم هذه اللجنة بصورة متساوية ممثلين عن اإلدارة وممثلين عن املجتمع املدني.
املفتوحة يشار إليها فيما بعد باسم اللجنة.
ّ
وتكلف اللجنة بعدد من املهام كالتالي:
 ابداء رأي استشاري ملزم/غير ملزم في األعمال التي تقوم بها الوحدة املشار اليها ضمن الفصل  4من هذا االمر الحكومي، التعريف بالبيانات املفتوحة داخل اإلدارة وملختلف مكونات املجتمع املدني.ّ
تحدد تركيبة وطريقة عمل اللجنة بقرار من الوزير املكلف بملف التحديث اإلداري.
الفصل  - 6يحدث صلب وحدة اإلدارة اإللكترونية فريق فني لتوفير الدعم التقني لتنفيذ برنامج البيانات املفتوحة مع مختلف
الهياكل العمومية .يشار إليه ضمن هذا األمر الحكومي بالفريق .ويجب أن ّ
يتكون من عضوين دائمين على األقل من الوحدة
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لهما اختصاص تقني كما يمكن أن ّ
يضم خبراء حكوميين وغير حكوميين عند االقتضاء وذلك لالستجابة إلى حاجيات مشاريع
خصوصية ولفترة قصيرة.
ّ
يمكن أن تحدث الوحدة باالعتماد على إجراء دعوة لتقديم ترشحات ،سجل أعضاء الفريق الفني غير الدائمين قصد تعبئته
في مشاريع محددة.
الفصل  - 7يشترط لاللتحاق بتركيبة الفريق الفني توفر عناصر الخبرة والتجربة في جميع املواضيع املتصلة بالبيانات املفتوحة،
وعلى وجه الخصوص في املجاالت التالية :
 نشر البيانات على بوابة البيانات املفتوحة؛ تطوير وإدارة بوابة البيانات املفتوحة؛ إعداد البيانات بما في ذلك تقنيات إخفاء هوية البيانات وتقنيات التحقق من االتساق؛ -تقاطع البيانات واظهارها؛

Le croisement de données et la visualisation

 جودة البيانات املفتوحة؛ تنظيم دورات تكوينية فنية حول مختلف عناصر البيانات املفتوحة؛ البيانات الوصفية؛ إدارة رخص اعادة استعمال البيانات.الفصل  - 8يتولى رئيس اإلدارة بكل هيكل عمومي تعيين مسؤول عن برنامج البيانات املفتوحة كنقطة اتصال بالهيكل الراجع
اليه بالنظر ويتولى نشر وسائل االتصال بهذا املسؤول على موقع الواب الخاص بالهيكل .يعمل املسؤول على البيانات املفتوحة
بالتعاون الوثيق مع املسؤول على النفاذ إلى املعلومة ومع املسؤولين بإدارة اإلعالمية لتمكين هيكله من تنفيذ مقتضيات هذا
األمر الحكومي.
وباستثناء الهياكل العمومية الجهوية والجماعات املحلية ،يتعين أن ال تقل الخطة الوظيفية للمسؤول عن برنامج البيانات
املفتوحة عن خطة مدير إدارة مركزية.

ّ
الفصل  - 9يكلف املسؤول على البيانات املفتوحة باملهام التالية:
• العمل على التعريف وتفعيل برنامج البيانات املفتوحة على مستوى القطاع الراجع اليه بالنظر،

ً
• إعداد خطة العمل السنوية ألنشطة الهيكل الراجع اليه بالنظر في مجال البيانات املفتوحة وفقا لألولويات التي

حددتها اللجنة والعمل على تنسيق تنفيذها؛
• تنسيق نشر البيانات في شكل مفتوح وعلى البوابة التي يعتمدها الهيكل املعني (البوابة الوطنية أو البوابة
القطاعية أو املحلية)؛
• العمل بالتنسيق مع املسؤول على النفاذ إلى املعلومة لنشر البيانات في شكل مفتوح ،
• تنسيق إعداد وتحيين جرد البيانات الخاص بالهيكل؛
• إنشاء وتحيين خطة املتابعة والتقييم لبرنامج البيانات املفتوحة على مستوى الهيكل؛
• إعداد ونشر التقرير السنوي ألنشطة البيانات املفتوحة وإحالته للوحدة.
الفصل  - 10تتطلب مهام املسؤول على البيانات املفتوحة توفر املهارات التالية:
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• تتوفر به الحد األدنى من املهارات التقنية التي تسمح بالتفاعل السهل مع إدارة اإلعالمية لتنسيق نشر البيانات؛
• معرفة النصوص التشريعية ،ال سيما فيما يتعلق بالنفاذ إلى املعلومة وحماية املعطيات الشخصية وحقوق
املؤلف ،من أجل تسهيل التعاون مع املكلف بالنفاذ إلى املعلومة؛
• رؤية عامة ألداء الهيكل إلعداد وتحيين جرد البيانات والترويج للبيانات املفتوحة؛
• شبكة من االتصاالت التي تم تطويرها في مختلف مصالح الهيكل لتسهيل الترويج للبيانات املفتوحة ،ولوضع خطة
العمل السنوية الخاصة بالبيانات املفتوحة ،ولتنفيذ األنشطة الواردة بها.
من املمكن أن يتم تنفيذ مهام النفاذ إلى املعلومة والبيانات املفتوحة من قبل نفس املسؤول ،شريطة أن تتوفر لدى هذا
املسؤول املهارات املطلوبة لكل ّ
مهمة.
الفصل - 11يتم التنسيق بين جميع املسؤولين على البيانات املفتوحة من قبل الوحدة من أجل رفع الصعوبات املعترضة إلى
اللجنة ،وتعزيز تبادل الخبرات .وتتولى الوحدة دعوة املسؤولين على البيانات املفتوحة لالجتماع مرة واحدة كل ثالثة أشهر على
األقل .وتتعهد الوحدة بتكوين املسؤولين على البيانات املفتوحة إثر تعيينهم.

الباب الثالث
التزامات الهياكل العمومية
الفصل  - 12الهياكل العمومية مطالبة باتخاذ التدابير الالزمة لتنفيذ أحكام هذا األمر الحكومي ،وال سيما عن طريق تنفيذ
االلتزامات التالية:
 تعيين مسؤول عن البيانات املفتوحة يكون دوره األساس ي هو االتصال مع الوحدة العتماد املواصفاتوالنماذج املختلفة التي تصادق عليها اللجنة واملتعلقة ببرمجة وبمتابعة أنشطة فتح البيانات العمومية،
 إعداد وتحيين جرد البيانات الخاص بها .يتخذ الجرد الشكل الذي تحدده اللجنة ويقع تحيينه سنويا.ً
الوحدة يمكن أن تقدم الدعم الفني إلعداد الصيغة األولى من الجرد .بعد املصادقة عليه إداريا من قبل
ً
رئيس الهيكل ،يتم نشر الجرد رسميا على بوابة البيانات املفتوحة التي يستعملها الهيكل وعلى موقعه
املؤسساتي على الواب ،مع إعطاء إمكانية للمستعمل إلدراج تعليقاته،
 نشر البيانات في شكل مفتوح على البوابة الوطنية لبيانات املفتوحة .وإذا كان لدى الهيكل العمومي بوابةقطاعية ،ينبغي عليه نشر البيانات على بوابته مع ضمان ترابطها مع البوابة الوطنية،
 إعداد ونشر املخطط السنوي ألنشطة البيانات املفتوحة وإحالته للوحدة .يتبع هذا املخطط الهيكلة التيتضبطها اللجنة،
 إعداد ونشر التقرير السنوي ألنشطة البيانات املفتوحة وإحالته للوحدة .يتبع هذا التقرير الهيكلة التيتضبطها اللجنة،
 إنشاء وتحيين خطة املتابعة والتقييم لبرنامج البيانات املفتوحة على مستوى الهيكل، إدراج خطة تكوين ملوظفيها بمخطط التكوين السنوي .تتماش ى خطة التكوين مع خطة التكوين املحددة منطرف اللجنة .كما ّ
أن مؤسسات التكوين العمومية مطالبة بإدراج وحدات تكوينية حول البيانات املفتوحة.
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الفصل  - 13يجب على الهيكل عند نشر مجموعة بيانات:
 احترام القيود الفنية املنصوص عليها في الفصول  5و 6و 7من هذا األمر الحكومي، اتباع جدول التحيين الذي تم إدراجه بالجرد، الحرص على أن يكون نشر البيانات متواصال وال يمكن قطع نشرها ما لم يتم إيقاف إنتاج البيانات نفسها .ويجب توثيقهذه الحالة على بوابة البيانات املفتوحة،
 تحديد الهيكل املسؤول عن إنتاجها، توفير مساحة للتعليق الفردي مرتبطة بالبوابة الوطنية .يلتزم الشخص املسؤول عن مجموعة البيانات بالرد علىالتعليقات والطلبات الواردة من خالل هذا الفضاء،
 اعتماد عملية النشر اآللي للبيانات في الحاالت التي ّيتم فيها استخراج وحدات البيانات من نظام معلوماتي مع اإلشارة إلى
هذه املعلومة في البيانات الوصفية الخاصة بوحدات البيانات،
 القيام بأنشطة موجهة للمستعملين املحتملين قصد تطوير حاالت استعمال أو ابتكار من خالل هذه البيانات .على أن ّيتم
تنظيم هذه األنشطة بالتنسيق مع اللجنة.
الفصل  -14يتولى الهيكل توفير التمويل الالزم لتنفيذ االلتزامات الراجعة اليه بالنظر .كما يتعهد بنشر تفاصيل االعتمادات
املخصصة للبيانات املفتوحة.

الباب الرابع
رخصة اعادة استعمال البيانات
الفصل  -15يجب أن تنشر كل وحدة بيانات بناء على ترخيص اعادة استعمال البيانات ي ّ
وضح حقوق وقيود إعادة استعمال
هذه الوحدة من البيانات.
وتدعى جميع الهياكل إلى اعتماد الترخيص الذي ستضبطه اللجنة .وسيكون لهذا الترخيص الخصائص التالية:
 يحدد عدم قابلية التراجع في إتاحة حق إعادة االستعمال البيانات كما ّتم ضبطه ضمن الترخيص؛
 يسمح باستعمال البيانات لغايات تجارية وغير تجارية؛ يفرض على املستعملين التنصيص على منتج البيانات باإلضافة إلى تاريخ البيانات املستعملة.الفصل  -16ي ّ
تعين على الهياكل التي ال ترغب في استعمال الترخيص املعتمد تقديم طلب في ذلك إلى اللجنة .يشمل طلب
اإلعفاء هذا ما يلي:
 تبرير ّمفصل عن سبب عدم تبني الهيكل الترخيص املعتمد؛
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 اقتراح ترخيص بديل.تنظر اللجنة في طلب االعفاء من التقيد بالترخيص املعتمد .في حالة قبول الطلب ،تتولى اللجنة نشر الترخيص املرخص فيه
وشروط استعماله عوضا عن الترخيص املعتمد .ويمكن للهياكل األخرى استعمال هذا الترخيص بدون إذن مسبق من
ّ
اللجنة ،في صورة توفر نفس الشروط املحددة له.
يمكن ملستعملي البيانات دعوة اللجنة إلعادة النظر في اإلعفاء املسند للهيكل الذي مكنته من اعتماد رخصة اعتماد أخرى
باعتبار أ ّن هذه الرخصة ّ
تحد بصورة تعسفية من حقوقه في استعمال البيانات.
ّ ّ
الفصل  -17تنشر جميع البيانات العمومية املفتوحة مجانا على مختلف بوابات البيانات املفتوحة لإلدارة .إال أنه يمكن
للهياكل ضبط عدد من الخدمات الخصوصية بمقابل على أن تكون ذات قيمة مضافة عالية أو تتطلب توفير موارد بشرية
ومالية كبيرة .وتشمل هذه الخدمات خاصة:
 خدمات تحليل بيانات محددة، إحداث وحساب مؤشرات محددة متعددة املعايير، توفير البيانات في الوقت الحقيقي.يجب أن يحظى توفير هذه الخدمات بمقابل بمصادقة اللجنةّ .
ويتم تحديد أسعار هذه الخدمات بين الهيكل املعني ووزارة
املالية.

الباب الخامس
نشر البيانات
الفصل  - 18يتعين على الهياكل العمومية نشر وحدات البيانات الخاصة بها مباشرة بالبوابة الوطنية للبيانات املفتوحة .وفي
ّ
صورة وجود بوابة خاصة بالهيكل املعني ،فإنه يتعين عليه ربط وحدات البيانات املوجودة بهذا املوقع الخاص بالبوابة
الوطنية.
ويجب تيسير النفاذ إلى هذه البيانات وإعادة استعمالها من خالل تحميلها مباشرة أو باعتماد واجهة برمجة التطبيقات.
ويجب أن يكون النفاذ إلى هذه البيانات متاحا للعموم دون التثبت من هويتهم بصورة مسبقة.
الفصل  - 19تتولى اللجنة تحديد خصائص البوابة الوطنية للبيانات املفتوحة وعلى وجه الخصوص الصيغ املمكنة للبيانات
والبيانات الوصفية ،وواجهات برمجة التطبيقات لتوحيد فهارس وحدات البيانات ،وباإلضافة إلى الوظائف واألقسام املقدمة
للمستعملين.
الفصل  -20يمكن للهياكل نشر وحدات البيانات الخاصة بها على بوابة بيانات مفتوحة خصوصية .وفي هذه الحالة ،يتعين
على الهيكل املعني توفير املوارد البشرية واملالية الالزمة لوضع وإدارة هذه البوابة .ويتعين على هذه الهياكل أن تعتمد املنصة
الفنية التي توص ي بها اللجنة ّ
ويتم ضبطها ضمن منشور.
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الفصل  - 21يمكن للهيكل اختيار منصة فنية أخرى .في هذه الحالة ،يكون ملزما باحترام خصائص التخاطب البيني التي
تضبطها اللجنة .كما يتعين على هذا الهيكل الرجوع إلى اللجنة للموافقة على هذا الخيار.
وفي كل الحاالتّ ،
فإن الهياكل مدعوة إلى اعتماد البرمجيات مفتوحة املصدر.
الفصل  -22يجب توفير آليات للمشاركة والتفاعل مع طلبات املستعملين قصد تعزيز التفاعل حول البيانات املتاحة وتحسين
جودتها والحث على إعادة استعمالها .وتشمل هذه اآلليات بصفة خاصة:
 مساحة تعليقات فردية لكل وحدة بيانات منشورة؛
 منتدى للنقاش حول املواضيع املتعلقة بفتح البيانات؛
 استمارة طلب البيانات التي يمكن نشرها على البوابة وتقديم مقترحات لتحسين محتوى البوابة.

الباب السادس
البيانات الوصفية
الفصل  - 23يتعين على الهياكل اعتماد مصطلحات مشتركة للبيانات الوصفية املرتبطة بكل وحدة بيانات لتيسير التخاطب
البيني بينها وتحديدا فهرسة وحدات البيانات الخاصة بكل هيكل على مستوى البوابة الوطنية.
تتولى اللجنة ضبط املصطلحات املشتركة للبيانات الوصفية ونشرها ضمن منشور خاص بها ،مع األخذ بعين االعتبار:
 ضرورة تبادل بعض البيانات في إطار دولي؛ اختالف البيانات املفتوحة املنشورة؛ وجود توافقات مع املصطلحات االخرى؛ إمكانية تحديد قائمة من الحقول اإللزامية باالعتماد على هذه املصطلحات؛كما يتعين إعداد املصطلحات املشتركة للبيانات الوصفية باللغتين العربية والفرنسية .كما يمكن إعدادها باللغة االنجليزية.
الفصل  - 24يمكن للهياكل اعتماد مصطلحات خصوصية إلتمام املصطلحات املشتركة وتوفير بيانات وصفية تكميلية
شريطة إعالم اللجنة باملنهجية املعتمدة.
كما يمكن في بعض الحاالت أن ّ
تعوض املصطلحات الخصوصية املصطلحات املشتركة على مستوى البوابة الخصوصية
ّ ّ
للهيكل املعني .إال أنه يشترط وجود تطابق مباشر مع الخصائص اإللزامية للمصطلحات املشتركة.

الباب السابع
جودة وحدات البيانات
يتعين اعتماد مقياس ّ
الفصل ّ - 25
فني لتقييم جودة وحدات البيانات املنشورة .وتتولى اللجنة تحديد هذا املقياس الذي
ّ
سيتم اعتماده في الغرض وفقا للمعايير الدولية املعترف بها في املجال.
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الفصل  - 26يجب نشر جميع وحدات البيانات التي يتم انشاؤها من تاريخ دخول هذا األمر حيز النفاذ في شكل مهيكل،
مفتوح وغير مملوك .كما يستحسن توفير نفس مستوى الجودة للبيانات التاريخية.
وتدعى كافة الهياكل إلى العمل على نشر وحدات البيانات الخاصة بها في أعلى مستويات الجودة املمكنة التي تتيح إعادة
استعمالها ومعالجتها بصورة آلية.
الفصل  - 27تستعمل كل الهياكل التسميات املشتركة املوضوعة من طرف املعهد الوطني لإلحصاء لتسهيل إمكانيات تقاطع
وحدات البيانات .وتتولى اللجنة تحديد التسميات املشتركة االلزامية التي يتعين اعتمادها من قبل مختلف الهياكل العمومية
وقائمة التسميات املوص ى بها .وبالنسبة للتسميات املشتركة اإللزامية ،تحدد اللجنة اآلجال القصوى العتمادها من قبل
مختلف الهياكل العمومية مع الحرص على توفير دعم فني لتسهيل االنتقال إلى هذه التسميات لفائدة الهياكل التي توجه
طلبا في الغرض إلى اللجنة.
الفصل  - 28يجب نشر التسميات املوجودة في صيغة بيانات مفتوحة على البوابة الوطنية لتيسير اعتمادها من قبل مختلف
الهياكل .كما يجب نشر جداول العبور والترميز عند االنتقال إلى نسخة جديدة لتسمية ّ
معينة.
لتعزيز البيانات املتصلة ،يتعين نشر التسميات في شكل بيانات متصلة في اآلجال التي تضبطها اللجنة.
الفصل  - 29مع مراعاة مقتضيات الحجب التي يفرضها التشريع الجاري به العمل ،تلتزم الهياكل بنشر البيانات في مستوى
التفصيل الذي تمتلكها فيه.
ويمكن أيضا نشر وحدات البيانات في مستوى تفصيل أعلى ،دون أن ُ
يحول ذلك عن نشرها في مستوى تفصيل أدق.
الفصل  - 30يجب تحديد آخر نسخة لوحدة البيانات املتاحة على البوابة الوطنية أو البوابات الخصوصية من خالل عنوان
"محدد املوارد املُ ّ
وحد" وحيد ودائم .يتيح هذا العنوان للمستعملين متابعة تطور وحدة البيانات.
يتعين ً
أيضا تحديد كل نسخة لوحدة بيانات متاحة على البوابة الوطنية أو البوابات الخصوصية من خالل عنوان "محدد
ّ
املوارد املُ ّ
وحد" وحيد ودائم ومتاح عند النشر .ويمكن هذا العنوان من إحالة املستعملين إلى نسخة محددة لوحدة بيانات
ويضمن بالتالي استمرارية مختلف وحدات البيانات.
يتولى الفريق الفني على مستوى الوحدة تحديد مخطط العنونة الذي يضمن استمرارية املعرفات.
الفصل  - 31يجب أن تتبع تحيينات وحدات البيانات املتاحة على البوابات الجدول الزمني إلنتاج لهذه الوحدات داخل
الهياكل .ويتعين التنصيص على دورية التحيين ،الواردة ضمن جرد البيانات ،في البيانات الوصفية املتصلة بوحدة البيانات.
كما ينبغي أن يرفق كل نشر لنسخة جديدة ،على مستوى البيانات الوصفية ،بوثائق توضح التغييرات التي تم إجراؤها منذ
النسخة السابقة.
الفصل  -32الوزراء مكلفون ،كل فيما يخصه ،بتنفيذ هذا األمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
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