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 تقديـم
 

اآلليات املعتمدة  الواب العمومية من بنيتعترب متابعة مواقع  
على املستوى العاملي لتقييم احلضور على الواب  ومن بني 
الضرورايت اليت يفرتضها تطوير احلكومة اإللكرتونية لقياس  

 مدى تطّور اإلدارة اإللكرتونية يف خمتلف بلدان العامل. 
ومن هذا املنطلق، ويف إطار احلرص على احملافظة على 

ونس يف جمال اإلدارة اإللكرتونية على املستوى العاملي  متوقع ت
 والقاري، تقوم وحدة اإلدارة اإللكرتونّية منذ إحداثها سنة

واقع الواب العمومية وتعمل على حتيني آلية املتابعة والتقييم ملواكبة التطورات يف دوري ملبتقييم    برائسة احلكومة  2005
 بشكل يواكب املقاييس واملرجعيات العاملية. اجملال ولتطوير مواقع الواب العمومية

العمومّية كما  النافذة املوّحدة اليت ختّول للمواطن احلصول على املعلومة اخلاصة ابهلياكل  العمومية  وتعترب املواقع 
 املواقع.         متّكنه من االطالع على اخلدمات العمومّية املتوّفرة على اخلط إىل جانب توفري فضاءات إلبداء الرأي وتقييم هذه

وجيري العمل على تطويرها كّل سنة بتحيني املعايري املضمنة   معيارا 94ملنهجّية تقوم على وفقا وتتّم عملّية التقييم 
 هبا وفقا للتطّورات احلاصلة يف جمال احلضور على الواب. 

برتكيزها على    2022وتتمّيز عملّية املتابعة موضوع هذا الّتقرير والّذي مّت إعداده خالل الثالثية األخرية لسنة   
 احملاور الّتالية:  

 املواصفات التكنولوجية ملواقع الواب ومالئمتها للمعايري الدولية.  -

 احملتوى وجودة املضامني.   -

 أمهية مواقع الواب العمومية
تعترب مواقع الواب العمومية النافذة اليت متّكن 
املواطن من النفاذ للمعلومة اخلاصة ابهلياكل 
العمومية وهي قناة تواصل أضيفت للقنوات 
التقليدية وذلك لضمان احلضور على الواب 
للهياكل العمومية والذي افرتضته التطورات 

 العاملية يف اجملال الرقمي.
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 اخلدمات على اخلط. -

مفهوم    - لرتسيخ  الواب  تكنولوجيا  اإلدارة استعماالت 
الواب  مواقع  عرب  املعلومة  إىل  الّنفاذ  مبدأ  وتفعيل  املفتوحة 

 24العمومّية، وذلك تطبيقا ألحكام القانون األساسي عدد  
  يف   املتعّلق ابحلق2016مارس    22املؤرّخ يف    2016لسنة  
 .املعلومة إىل النفاذ

 تعزيز آليات املشاركة العمومية ابملواقع العمومية وتفعيل  -

عدد   احلكومي  يف    2018لسنة    328األمر    29املؤرخ 
 ة. واملتعلق بتنظيم االستشارات العمومي 2018مارس 

ويستعرض هذا التقرير إىل جانب املواقع الرمسة للوزارات تقييما 
حتليال لنتائج تقرير  يستعرضكما ملواقع واب الوالايت والبلدايت.  

منّظمة األمم املّتحدة العاملي حول تطّور اإلدارة اإللكرتونّية لسنة 
مة والّذي سيتيح إمكانية تقدمي خطّة العمل للمرحلة القاد  2022

 .يف جمال احلضور على الواب

 نبذة عن دور وحدة اإلدارة اإللكرتونية: 

منذ إحداثها برائسة احلكومة  وحدة اإلدارة اإللكرتونّية    عملت
، ورصد تطّوراهتامتابعة مواقع الواب العمومية  على    2005سنة  

واقرتاح  للنقائص  التنبيه  هبدف  دوريّة  تقارير  إبصدار  تقوم  كما 
التحسينات على ضوء التطّورات احلاصلة على املستىوى العاملي يف 

 .  جمال الواب وتنفيذا للنصوص والّتشاريع اجلاري بعا العمل

كما تعمل وحدة اإلدارة اإللكرتونية على متابعة وتقييم وضع 
اخلدمات على اخلط ولقد شرعت يف تطوير آلية لتقييم اخلدمات 

وقامت يف هذا   ا  ط وذلك بغية تطويرها وحتسني جودهتعلى اخل
اإلطار بتطوير النسخة األوىل من ابرومرت اخلدمات العمومية على 

 تقييم مواقع الواب العمومية
واقع الواب يهدف تقييم م

العمومية لتقييم جودة املضامني 
مدى املتوفرة من خالهلا ولتقييم 

التزام الوزارات بتوفري احلد األدىن 
املطلوب من املعلومات للمواطن 

 عربرة طة وميس  بطريقة مبس  
 توظيف التكنولوجيات الرقمية.
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ك الوقت يف التنفكري يف تطوير منظومة لتقييم اخلدمات العمومية على اخلط ومت وشرعت منذ ذل  2019اخلط سنة  
ذلك ابلفعل يف إطار التعاون التونسي الكوري حيث مت مؤخرا اإلعالن عن منظومة رقمية لتقييم اخلدمات على اخلط  

كما عملت على   www.mequaes.gov.tn "مقياس" واليت ميكن الولوج إليها عرب املوقع اإللكرتوين التايل:   
لسنة   اخلط  على  العمومية  اخلدمات  ابرومرت  املتخصص    2022تطوير  اآلراء  مكتب سرب  مع   Sigmaابلتعاون 

Conseil . 

ابرومرت اخلدمات العمومية من اإلطالع على وضع اخلدمات ن آلية تقييم اخلدمات العمومية على اخلط أو  مكّ توس
على اخلط يف تونس وحتديد مجلة من املعايري اليت متكن من تقييم اخلدمة ومن طرح مقرتحات لتطويرها أو لتحسينها 

 ابالعتماد على رأي املواطن واستجابة حلاجياته. 

ومية على اخلط إىل جانب نتائج تقرير تقييم املواقع  وسيتم يف هذا التقرير استعراض نتائج ابرومرت اخلدمات العم
 العمومية.

كما سيتم استعراض نتائج تقييم مواقع البلدايت والوالايت والذي قامت به إدارة نوعية اخلدمة العمومية برائسة  
 احلكومة طبقا ملنهجية خمتلفة عن منهجية تقييم مواقع الوزارات.

  

https://www.mequaes.gov.tn/
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 مّيةمنهجّية تّقييم مواقع الواب العمو 
تبعا للتطورات والتغيريات احلاصلة يف جمال اإلدارة اإللكرتونية على املستوى الوطين والعاملي مّت إجراء تعديل على املنهجّية  

 التكنولوجي  التطور  معمقارنة ابلتقارير الّسابقة وذلك مبراجعة خمتلف املعايري وحذف تلك اليت مل تعد مالئمة   املعتمدة
وإضافة املعايري اجلديدة الواجب اختاذها بعني   ابعتبارها مستوجبة لتوّفر احلد األدىن املطلوب يف جمال احلضور على الواب

ال النفاذ للمعلومة حيث مّت حتيني املنهجية إبضافة معايري تتعّلق ابملقتضيات االعتبار يف عديد اجملاالت وخنص ابلذكر جم
  .2016اليت أوجبها صدور القانون األساسي املتعّلق حبق النفاذ للمعلومة سنة 

  من احلضور على الواب على غرار التحيني   ةولقد مت يف هذا التقرير إعتماد منهجّية أتخذ بعني اإلعتبار جوانب عديد 
التفاعلّية، اخلدمات على اخلّط، اخليارات الفنّية درجة  اإلقبال،  نسبة  ،  واجلمايل للموقع  اجلانب الشكلي  ملستمر للعلومة،ا

 كما أيخذ بعني االعتبار آليات املشاركة اإلكرتونية.   والتكنولوجّية  إىل جانب نشر املعلومات والبياانت

  تثقيلي   ضارب   منها  لكلّ   معيار  94  على   2022  لسنة  العمومية  الواب   مواقع  تقييم  منهجّية  ارتكزت  وإمجاال
(Coefficient de pondération)  (.   جيد:  2 متوسط،: 1 متوفر، غري:  0) أمهّيته حسب  2 إىل 1 من 

 احملاور   حسب   الت قييم   معايري   توزيع   : 1  عدد   بيان   رسم 

 
 

 صنف كاآليت: 13املدرجة ضمن منهجية التقييم على وتتوزّع املعايري 
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 احملاور   حسب   التقييم   معايري    : 1    عدد   جدول 

 الصنف اهلدف من التقييم

يتم يف هذا اإلطار تقييم مدى سهولة حتديد املوقع عرب حمركات البحث ووجاهة  
 (   Référencement du site webاختيار عنوان املوقع  )

 ( C1)سهولة حتديد املوقع  -1

 ( C2)سهولة استعمال املوقع  -2 تقييم مدى سهولة اإلحبار ابملوقع ووضوح خمتلف األركان املتوفرة ابملوقع  

 ( C3) اهلوية البصرية ومجالية املوقع  -3 مجالية املوقع من حيث الشكل واختيار األلوان واحرتام معايري دولية 

مطابقة املوقع للمواصفات واملعايري الدولية للنفاذ عخاصة على املستوى الفين  
 ومستوى النفاذ والسالمة  

   ( C4) املطابقة للمعايري الدولية يف جمال الواب -4

 (C5) التحيني واحملتوى  -5 أمهية احملتوى املوجود ابملوقع ودورية حتيينه 

فضاءات للمواطن إلبداء رأيه ابملوقع وجود آليات للمشاركة اإللكرتونية وتوفري 
 واستطالع رأيه...  توفر آليات الواب التفاعلي ابملوقع

 ( C6)املشاركة اإللكرتونية  -6

توفري ركن للخدمات العمومية على املوقع ووضع خدمات على اخلط موجهة  
 للمواطن 

 ( C7)اخلدمات على اخلط  -7

 (C8)السالمة ومحاية اخلصوصية  -8 احرتام املوقع لسياسة اخلصوصية 

 (C9) الر قمي الن فاذ جمال يف الدولي ة للمعايري املطابقة -9 احرتام املوقع ملعايري النفاذ الدولية واعتبار ذوي االحتياجات اخلصوصية 

يهدف التقييم يف هذا اإلطار ملطابقة مدى احرتام الوزرات ملقتضيات القانون 
التلقائي للمعلومة من خالل  األساسي حلق النفاذ للمعلومة  يف ما يتعلق ابلنشر 

ومقرتحات  ختصيص ركن للبيياانت املفتوحة يف مواقع الواب العمومية للوزارات
 التطوير 

 (C10))النشر التلقائي(  النفاذ للمعلومة -10

 (C11)احلديثة التكنولوجيات استعمال -11 والذكاء االصطناعي    chatbotاستعمال التكنولوجيات احلديثة على غرار 

الصنف ال يتم احتسابه يف إطار التقييم نظرا لعدم توفر املعلومات اخلاصة به هذا   (C12) إحصائيات حول عدد املبحرين   - 12 
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 نتائج التقييم: مالحظات عامة ومشتركة بين المواقع العمومية:
 

للوزارات وجتدر اإلشارة رمسي اتبع  موقع  27ييم مّت تق ،2022لسنة تقرير تقييم مواقع الواب العمومية  يف إطار
 توفر جل الوزارات موجودة حاليا على الواب وهو ما يعكس تطور احلضور على الواب ابلنسبة لإلدارة التونسية و   أنّ 

كما توفر آليات الستعمال اخلدمات على اخلط وللتعريف هذه املواقع خمتلف املعلومات والبالغات اليت هتم العموم  
وتعترب املواقع العمومية للوزارات نقطة تواصل بني اإلدارة واملواطن .  وهياكلها واملؤسسات حتت اإلشرافبنشاط الوزارة  

وميكن من  ومن هذا املنطلق جيري العمل دوراي على تقييم هذه املواقع لتطوير جودهتا وجودة املعلومات املدرجة هبا.  
. ويف  1عدد  امللحق  خالل  رية وخمتلف روابط الولوج إليها من خالل هذا التقرير اإلطالع على قائمة مواقع الواب الوزا

التقرير مت   تقييم موقع  إطار هذا  الداخلية  لوزارة  الصناعة والطاقة  ة  الوزار ابلنسبة  لوزارة  الشؤون احمللية وابلنسبة  وموقع 
خالل فرتة التقييم مل يتسن لفريق التقييم القيام بتقييم موقع    أنّه  ر اإلشارةجتدو   املناجمو واملناجم مت تقييم موقع الطاقة  

الصناعة  اخلارجية1واب وزارة  الشؤون  أن. 2وموقع واب وزارة  املرأة واألسرة متوفر يف   كما جتدر اإلشارة  موقع وزارة 
حاليا العمل    جيريييمه  موقع رائسة احلكومة الذي مت تق  وغري متوفر يف النسخة الفرنسية كما أن  فقط  النسخة العربية 

 على إصدار نسخة جديدة منه.  
تقارير  الوالايت والبلدايت وذلك ابالعتماد على  تقييم مواقع  التقرير  السابقة، يستعرض هذا  للتقارير  وخالفا 

   املتابعة اخلاصة مبواقع الوالايت والبلدايت والصادرة عن إدارة نوعية اخلدمة العمومية برائسة احلكومة.

 العمومية وابالمواقع  تقييم  نتائجأبرز   -1

 عن تسجيل حتّسن على مستوى جودة مواقع الواب   2022أسفرت نتائج تقييم مواقع الواب العمومية لسنة  
ويعود ذلك ابألساس إىل جهود خمتلف الوزارات الحرتام مجلة املعايري املعتمدة خالل التقييم إىل جانب الرمسية للوزارات  

. ولقد بلغ معدل تقييم مواقع الواب لسنة  سعيها إىل تطوير مواقع الواب اليت متثل نقطة التواصل بني اإلدارة واملواطن  
 2021مقارنة بسنة  %17.65ا يف املعدل بنسبة مسجال بذلك ارتفاع %  54.88نسبة مجلية تقّدر ب   2022

 واليت  التقييم  منهجية  على  إدخاهلا  مت  اليت  التعديالت  ببعض  ذلك  تفسري  ميكن و     %37,15حيث مت تسجيل معدل   
 .السابقة ابلفرتات مقارنة النتائج بني اختالف مالحظة مّتت  عليها بناء

 

 بالنسبة لموقع وزارة الصناعة هو في طور اإلنجاز  1

   موقع وزارة الشؤون الخارجية في خلل تقني  2
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العمل على حتسني هذه املواقع وعلى إثرائها إىل جانب مزيد  نسبّيا ويتطلب مزيد  متوّسطا    هذا املعدل  ويعترب
  يف أغلب الوزارات دون املأمول. االعتناء بركن اخلدمات على اخلط الذي بقي

تنازليا منذ سنة   الواب نسقا  الواب عن تقييم    مؤشر  تراجعحيث    2015وشهد معدل تقييم مواقع  مواقع 
تقرير سنة    %  46,67إىل    %    51.02  والذي كان  2015املعدل املسجل ابلنسبة لسنة   وإىل    2018خالل 

 جودة  مستوى  على  (%6.11) تراجعا بنسبة    2021لسنة    الّتقييم  نتائج  أظهرتكما      2020سنة   %  43.26
( 2020سنة  )  % 43,26  الواب من  مواقع  تقييم  مؤشر  تراجع  حيث   2021و   2020الوزارات بني سنيت    واب  مواقع

مت تسجيل تطور يف مستوى جودة مواقع الواب   2022و   2021. لكن خالل الفرتة  2021سنة    % 37,15إىل
نسق تطور املعدل العام    2ويوضح الرسم البياين عدد  وهو ما جيب العمل على احملافظة عليه خالل السنوات القادمة  

  . 2022-2012لتقييم مواقع الواب العمومية خالل الفرتة 

ل   تطور    : 2    عدد   بيان   رسم   ( 2022  ال   2012)   السنة   حسب   العمومية   الواب   مواقع   تقييم   مؤشر   معد 

   
  2022اجلملي لسنة  الت قييم حسب للوزارات الواب مواقع ترتيب -2

  مبادرات   وجود   مع  أخرى  إىل  وزارة  من  املعدل  يف  تفاوت  مالحظة  ميكن  للوزارات  التأليفي  التقييم  جلدول   ابلّرجوع
 وال   الشكل  حيث   من  ال  مواقعها  بتحديث   تقم  مل  أخرى  وزارات  هناك  ابملقابل  الوزارات  لبعض  احلالية  املواقع  لتحديث 

 .القادمة الفرتة يف حتسينه على  العمل جيب  ما وهو املضمون حيث  من

  االستبيان   يف   إدراجها  خالل  من  اإللكرتونية  للحكومة  العاملي  التقييم  ضمن  مواقعها   إدراج  يتم  اليت  الوزارات  أن  كما
 والصناعة   واملالية  والصحة  والبيئة  االجتماعية  والشؤون  العايل  والتعليم  الرتبية  وزارات   غرار  املتحدة على  األمم  به  تقوم  الذي
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 يف   تفاوت  لوحظقد  و   هذا  .ملواقعها  اخلارجي  الشكل  ودعم  حمتواها  إثراء  على  مكثفا  العمل  يتوّجب  والفالحة،  والطاقة
حيث تصدرت وزارة البيئة الرتتيب بنسبة    الوزارات، ولقد مّت تسجيل نقاط إجيابية على مستوى مواقع الواب  مواقع  جودة

وزارة   12  وحتصلت   %  69.35مث وزارة النقل بنسبة    %72.17تليها وزارة الشؤون االجتماعية بنسبة    75.65%
 على معدل تقييم يساوي أو يفوق املعدل العام. 26من أصل 

 2022  لسنة   الوزارات   حسب   العمومية   الواب   مواقع   تقييم   مؤشر   : 3  عدد   بيان   رسم 

 
ويبنّي التطور الذي شهدته مواقع   2012العمومية منذ سنة  ويوضح اجلدول املوايل خمتلف نتائج تقييم مواقع الواب

. 2022و 2021الواب العمومية بني سنة   

وميكن القول أبن هذا التطور نسيب ويتطّلب جمهودا إضافيا من طرف الوزارات لتشخيص وضع مواقعها الرمسية ومزيد 
صورة اإلدارة لدى املواطن وتعزيز ثقته هبا. وجتدر العمل على تطوير احملتوى وحتيني هذه املواقع مبا من شأنه أن حيسن 

اإلشارة يف هذا الصدد أن هناك بعض مبادرات من طرف اجملتمع املدين والشركات الناشئة لتقييم جودة مواقع الواب 
 العمومية وهو ما يعكس اهتمام املواطن هبذه املواقع وإلزامية االعتناء هبا من طرف الوزارات.
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 ( 2022  ديسمرب )   اجلملي   الت قييم   حسب   الوزارات   واب   مواقع   ترتيب   :   2  عدد   جدول 

 

 

  

اجملموع لسنة 
2012

اجملموع لسنة  
2015

اجملموع لسنة 
2018

اجملموع لسنة 
2020

اجملموع االمجايل 
)2021(

اجملموع االمجايل 
)2022(

نسبة التطور بني 
2021-2022

%10,47%75,65%65,18%53,76%60,00%63,12%57,22وزارة البيئة

%40,97%72,17%31,21%24,03%50,00%67,13%69,32وزارة الشؤون االجتماعية

%22,89%69,35%46,46%46,72%56,00%36,89%72,53وزارة النقل

%24,67%67,61%42,94%58,30%57,00%61,60%34,61وزارة التجهيز واالسكان

وزارة الشؤون الثقافية
66,00%42,31%44,14%67,17%23,03%

رايضة وزارة الشباب وال
45,59%55,00%48,00%45,99%42,26%60,94%18,69%

%22,44%60,61%38,17%48,02%44,00%68,13%66,48وزارة تكنولوجيات االتصال
وزارة الصناعة واملناجم والطاقة )الطاقة 

%10,78%60,43%49,65%49,57واملناجم(

%21,62%60,00%38,38%42,90%53,00%63,65%59,34وزارة املالية

%15,85%59,87%44,02%53,38%54,00%64,81%47,33وزارة الصحة

%18,38%58,04%39,66%39,11%34,00%55,34%55,37وزارة الدفاع الوطين

%16,60%56,74%40,14%31,90%44,00%51,16%70,10وزارة العدل

%13,89%55,87%41,98%56,93%55,00%46,77%68,95وزارة أمالك الّدولة والشؤون العقارية

%16,55%55,43%38,88%55,97%57,00%55,35%53,49وزارة اإلقتصاد والتخطيط

%12,07%54,35%42,28%46,98%57,00%61,60%34,61وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

%16,47%53,04%36,57%39,42موقع الشؤون احمللية

%10,72%51,52%40,80%47,33%46,00%47,49وزارة الداخلية

وزارة التجارة وتنمية الصادرات
79,38%66,94%50,00%40,29%26,88%50,43%23,55%

وزارة املرأة واألسرة والطفولة وكبار السن
40,36%38,14%51,00%35,77%35,91%49,78%13,87%

%29,19%48,48%19,29%50,39%50,00%67,13%69,32وزارة الشؤون الدينية

وزارة  التشغيل والتكوين املهين
67,81%59,36%51,00%51,51%34,05%47,83%13,78%

%1,65%40,22%38,57%34,03%43,00%55,02%66,67وزارة الرتبية

%17,56%39,78%22,23%32,38%42,00%71,31%79,33رائسة احلكومة

وزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد 
%2,54%27,59%25,06%21,98%48,00%25,16%35,12البحري

%1,92%27,17%25,25%31,12%38,00%64,30%59,63وزارة السياحة

وزارة الصناعة واملناجم والطاقة ) الصناعة(
59,63%64,30%38,00%31,12%25,25%

وزارة الشؤون اخلارجية واهلجرة 
%37,43%48,36%58,00%65,49%71,21والتونسيني ابخلارج

%17,65%54,80%37,15%43,26%46,67%51,02%50,62املعدل اجلملي للوزارات
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هذا وقد تراجع عدد كبري من الوزارات يف املعدل العام ملواقع الواب وميكن تفسري هذا الرتاجع ابلرجوع للجدول 
والذي يعطي فكرة عن احتساب معدل كل معيار فنجد أن نسبة الرتاجع تعود ابألساس    4التاليفي للتقييم ابمللحق عدد  

اسة  رتام سيحضعف العوامل املرتبطة ابلسالمة املعلوماتية وا  كذلك إىل(%34.27)لضعف آليات املشاركة اإللكرتونية  
عدم توفري اخلدمات على اخلط و عدم استعمال التكنولوجيات احلديثة ابملواقع     جانب   إىلاخلصوصية ابملواقع العمومية  

لنتائج التقييم ويف ما يلي حتليل  (.  %44.14اخلدمات على اخلط ابملواقع    مؤشر   ابلنسبة ألغلب الوزارات )معدل
 ابالعتماد على خمتلف املعايري.

 : حسب املعايري التقييم نتائج حتليل -3
تسجيل إمجاال  التقييم  حتسّ   مت  معايري  على مستوى خمتلف  الوزاراتن  املواقع   ابلنسبة جلل  أغلب  أن  حيث 

املعايري    بعض  ما عدى سّجلت نسبا مرتفعة خاصة فيما يتعلق ابملعايري املرتبطة بسهولة حتديد املوقع وقابلية االستعمال  
املطابقة للمعايري الدولّية يف جمال و (  %0.54بنسبة )  اليت شهدت اخنفاضا طفيفا  املوقع  ومجالية  البصرية  هلويةاملتعلقة اب

ور املوقع مل يتم اعتماد وابلنسبة لقياس مجه. 2021مقارنة بسنة  (%3.58بنسبة )اليت شهدت تراجعا  الّنفاذ الرّقمي
  نظرا لعدم تلقي اإلجاابت الكافية من طرف الوزارات.النتائج يف هذا التقرير 

 الفرعية   احملاور   حسب   الواب   مواقع   تقييم   لتطور   العامة   النسب   :   3    عدد   جدول 
سهولة  

حتديد 
املوقع 

(C1) 

قابلية 
استعمال 
املوقع  

(C2) 

اهلوية 
البصرية 
ومجالية 
املوقع 

(C3) 

املطابقة 
للمعايري 

الدولية يف 
جمال الواب 

(C4) 

التحيني 
واحملتوى  

(C5) 

املشاركة 
اإللكرتونية  

(C6) 

اخلدمات 
اخلط على  

(C7) 

الس المة 
املعلوماتي ة 
واحرتام  

اخلصوصي ة  
(C8) 

املطابقة للمعايري 
الدولي ة يف جمال 
الن فاذ الر قمي 

(C9) 

النفاذ للمعلومة 
وفتح البياانت 

العمومية 
(C10) 

استعمال 
التكنولوجيات 

احلديثة 
(C11) 

لسنة  املعدل 
2022 

 

88,54% 60,89% 80,32% 58,56% 55,98% 34,27% 44,14% 22,22% 56,25% 58,53% 0,00% 

لسنة  املعدل 
2021   

87,96% 55,48% 80,86% 62,14% 50,64% 25,48% 34,98% 17,28% 55,56% 47,76% 0,00% 

التطور  نسبة 
2021 -
2022 

0,58% 5,41% -0,54% -3,58% 5,34% 8,79% 9,16% 4,94% 0,69% 10,77% 0,00% 

والنفاذ إليه واستخدام تكنوجليات   البحث  مبحركات  املوقع  املتعلقة بتموقعمعايري  لل  ابلنسبة ❖
 الواب املتعلق بسهولة النفاذ للموقع:

الوزارات التقييم متت مالحظة تفاوت كبري بني  للنتائج املضمنة جبدول  املوقع كان   .ابلرجوع  فبالنسبة لسهولة حتديد 
ية للوزارات د األدىن من املعايري اليت تتيح النفاذ للمواقع العموموهو ما يعكس وجود احل   %88.54املعدل اإلمجايل  
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 خمتلف  وضوح  على  احلرص  خالل  من  به  اإلحبار  سهولة  للموقع  واملتناغمة  املوحدة   اهليكلة  تتيح  كما وتيسري الولوج إليها
كما أن جممل املواقع متوفرة يف أكثر من لغة   .احملتوى  واستغالل  الوصول  حسن  لضمان  وذلك  املتوفرة  واألركان  األقسام

مما من شأنه أن يوّسع قاعدة املتلقني للموقع وهو عامل جيب العمل على إثرائه يف املواقع اليت حتتوى على نسخة عربية 
 فقط مع العلم أّن األجدى هو توفري املوقع يف أكثر من لغة.

 العمومية   الواب   مواقع   حتديد   سهولة   : 4  عدد   بيان   رسم 

 
 : االستعمال بقابلية يتعلق فيما ❖

فيم يتعلق بقابلية االستعمال حيث بلغت نسبة هذا احملور لسنة   إجيابيا  الوزارات  واب  مواقع  خمتلف  تقييم  جاء 
حيث كان    2021ولقد مت تسجيل حتسن على مستوى هذا احملور مقارنة بسنة    %60,89  معّدال يساوي  2022

 ابلنظر   املأمول  دون  التطور  ويبقى هذا%.  5.41  نسبة  بـ   ارتفاع  وبذلك مت تسجيل   ،%55,48    معدل احملور يساوي
 انعدم   حيث   البحث،  حمرك  مستوى  على  بنقص  املتوسط  املعّدل  هذا  ويفسر.  الواب  موقع  مستوى   على  احملور  هذا  ألمهية

 فيها  يتوفر  اليت  املواقع  مستوى  على  خاصة  احملتوى  على  العثور  من  ميّكن  املتقدم الذي  البحث   حمرك  توفر  املواقع  عديد  يف
 النسخة   على  منها  العديد  اقتصر  حيث  لغات،  بعدة  املواقع  هذه  ااتحة  مستوى  على  نقص  لوحظ  كما.  ثري  حمتوى
   .حمتوى  توفري دون واالنقليزية الفرنسية  مثل أخرى بلغات نسخ توفري أو فقط العربية
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 العمومية   الواب   مواقع   استعمال   قابلية   :   5  بيان   رسم 

 
   املواقع خمتلف مستوى على املعتمد الشكلي امليثاق أو ابلتصميم يتعلق فيما ❖

 معدل   جتاوز  وقد  عليها  املتحصل  النتائج  خالل  من  ذلك  وانعكس  التقييم  لعناصر  مستوفية   البواابت  جل  جاءت
 الواب   تقنيات  مع  عامة  بصفة  متناسبة  والتكنولوجّية  الفنّية  اخليارات  انت ك  حيت  .املعيار  هلذا  ابلنسبة%  80  النقاط
لكن ابملقابل يبقى هذا احملور مرتبطا أساسا بتوفر اإلمكانيات صلب كل وزارة لتحسني الشكل العام للموقع   احلديثة

  هذه   مستوى  على  اجلمايل  والتطوير  التجديدو  وتوفريه بصفة متناغمة مع املواصفات الوطنية والعاملية ملواقع الواب
 . املواقع

 : ومالءمته  احملتوى بتقييم يتعلق فيما ❖

  ه حتيين   ودورية  للزوار   ابلنسبة   ومالءمته  احملتوى  أمهية  غرار  على  عناصر  عدة  على  الوزارات  واب  مواقع  حمتوى  تقييم   ارتكز
  احملور   هذا  وشهد.   الوزارات  خمتلف  بني  متباينا  املعيار  هذا  تقييم   كان  السياق،  هذا  ويف.  عليه   واالطالع  النفاذ  وسهولة

 50,64  يف حني كان يقّدر بنسبة  2022لسنة    %55,98  عام  معّدل  تسجيل  متّ   حيث   2021حتّسنا مقارنة بسنة  
ملا توّفره من معلومات للمواطن وما ختّوله من إمكانية إطالع على   األساسية  الركيزة  الواب  مواقع  حمتوى  لويشكّ %  

احلاالت تسجيل    أغلب   يف  ولقد مت  .املبحرين  تفيد  حمّينة  وتقاريرأنشطة الوزارة واهلياكل حتت اإلشراف ومعطيات عامة  
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  املوقع   أمهية  لكون  نظرا  املواقع  خمتلف  يف  جتنبه  على  العمل  جيب   ما  وهو  املعلومة  توفر  وعدم  والثري  املهم  احملتوى  غياب
 .حمتواه جودة يف تكمن

وقد متيزت هيكلة حمتوى خمتلف البواابت ابلبساطة والتناسق من خالل اعتماد مجل قصرية وفقرات خمتصرة وهو مايتيح   
غياب   تسجيللكن ابملقابل مت    العتماد على مصادر واضحة وحمددة.ابو   بصفة مبّسطةتوى  احملللزوار االطالع على  

كلي لقواعد بياانت وتقارير حول انشطةبعض الوزارات واليت ميكن للمستخدم االطالع عليها واستخدامها والتفاعل 
كما ميكن االشارة إىل غياب آليات للتفاعل مع املستعملني على مستوى خمتلف املواقع على غرار منتدى للنقاش  معها.

 .تواترةبني املستخدمني، وعدم ختصيص ركن لألسئلة امل

كما جتدر االشارة أن جل البواابت العمومية ركزت على اجلانب االعالمي /املعلومايت دون وجود البعد التفاعلي مع 
املستخدم. إذ يالحظ ان املواقع تنشر معلومات عن االنشطة اليومية او املتكررة دون وجود قسم  او ركن متعلق بلوحة  

 ات متعلقة ابلقطاع املعين.قيادة وإحصائيات وتقارير نشاط او دراس

   ابلنسبة للمعايري الفن ية:  ❖

 ابلنسبة للمعايري الفنية ملواقع الواب العمومية متت مالحظة مجلة من النقائص متثلت أساسا يف: 

 عدم استعمال التقنيات اليت متكن ذوي االحتياجات اخلاصة من استعمال املواقع. -

 املبحرين عرب اهلاتف اجلوال واللوح االلكرتوين من اإلحبار بصفة سلسةعدم استعمال التقنيات اليت متكن  -

 (  affichage, lien coupéتشكو من عوائق تقنية ) كما  مكسورة  لروابط الوزارات واب مواقع عديد تضّمن -

  ونقص   عوائق  لظهور   وذلك   W3C  بـ  اخلاصة   الواب  جمال  يف  الدولية  املعايري  استيفاء  من  التحقق  امكانية  غياب  -
 التقين املستوى على شوائب  وجود أو املوقع إيواء مستوى على

ال يتم توظيف التقنيات احلديثة اليت تعتمد على الواب التفاعلي يف مواقع الواب رغم أمهية هذه اآلليات يف نشر   -
 املعلومة لدى خمتلف املستعملني. 

لّشخصّية علما أّن نشر مثل هذه السياسات ميّكن من كسب غياب كلي لنشر سياسة احرتام اخلصوصّية واملعطيات ا   -
يتّم نشرها  اليت  املتوفرة ابملوقع واملعلومات  املبحرين ومن تطوير إستغالل اخلدمات   على   الّتأكيد  من  الرغم  وعلى  ثقة 

  .فارطة تقارير مستوى على  السياسات هذه وضع ضرورة
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غياب الّتناسق الّشكلي على مستوى مواقع الوزارات حيث لوحظ خالل عملّية الّتدقيق احلالّية غياب لتناسق وعدم   -
عوضا من حترير حمتوى ابملوقع    PDFإعتماد عناصر دنيا شكلّية موّحدة لكّل املواقع مع استعمال املفرط للصور وتقنية  

 هذا ما ميس من مجالية املوقع والتموقع يف مواقع البحث. 

 غياب الّتناسق على مستوى الّشكل واحملتوى   - 

  يف بعض األحيان يتم استعمال الصور كمحتوى للمواقع الواب.  -

 الواب  ملواقع التقين املستوى على والتطوير التجديد غياب -

 االلواح  أو  اجلوال  اهلاتف  ابستعمال  سلسلة  بصفة  واالحبار  الولوج  للزوار  تتيح  ال  املواقع  من  عددا  ان  لوحظ   كما  -
  وعدم   عزوف  من   عنه  ينجر  وما  هبا  االحبار  لصعوبة  نظرا  للزوار  املواقع  هذه  جاذبية  على  سلبا  ينعكس  الذي  األمر  الرقمية
 . عليها املستعملني اقبال

 : املتعلقة بتوفري اخلدمات على اخلطابلنسبة للمعايري  ❖

  2021مسجال بذلك ارتفاعا مقارنة بسنة    %44.14احملور    معّدل  بلغ:    اخلط  على  اخلدمات  تقييم  خيص  فيما
الوزارات مبجهودات لتطوير    من  بقيام العديد  التطور   هذا  ويفسر  2021  سنة%    34,98حيث بلغ معدل هذا احملور  

 ابخلدمات  خاصا  ركنا  تقييمها  وقع   اليت  الواب  مواقع   معظم  تضمنت   حيث   اخلط  على  اخلدمات  مستوى  على  ثري  حمتوى
 انفذة   الركن  هذا  كان  إذ.  آلخر  موقع  من  الركن  هلذا  واحملتوى  التصورات  اختالف   رغم  اخلط   على  واخلدمات  االدارية
 اإلجراءات   ملختلف  توصيف  على  اقتصر  أخرى  أحيان  ويف  اهليكل؛  يوفرها  الذي  اخلط  على  اخلدمات  إىل  للولوج

 تضمن   كما.  جماهلا   وفق  أو  منها  للمستفيدين  وفقا  األحيان  بعض  يف  تبويبها  وقع  واليت  اإلدارة  تسديها  اليت  واخلدمات
 عليها   االطالع  إمكانية  للزوار  يتيح  مما  املعنية  اهلياكل  وتنشرها  تنتجها  وإصدارات  تقارير  املواقع   عديد  يف  الركن  هذا

 شكل  يف  للعموم  تسديها  اليت  ابخلدمات  املتعلقة  املعلومات  كافة   توفري  على  اهلياكل  بعض  حرص  لوحظ  ولقد.  لهاوحتمي
 ركنا  الوزارات  واب  مواقع  خمتلف  تضمنت   ذلك،  جانب   إىل.  لإلجراءات  إلكرتوين  سجل  أو  اخلط  على  إجراءات  أدلة

 .  واملناظرات العروض بطلبات  متعلقا
 على   العمل  ب جي  واليت  املواقع  مستوى  على  مالحظتها  متت   اليت  النقائص  بعض  إىل  االشارة  ميكن  االطار،  هذا  ويف

 موجهة  مندجمة  خلدمات  الكلي  الغياب  غرار  على  االلكرتونية  ابخلدمات  يتعلق  فيما  الوزاراتتقييم    لتحسني  تالفيها
 البالغات،   او  الشكاايت  غرار  على  اخلط  على  بسيط  مطلب   ايداع   امكانية  تتيح  ال   البواابت  جل  أن  كما.  للمستعمل

 . عليها احلصول عملية تسهيل قصد إدارية إجراءات شكل يف املسداة اخلدمات توفر وال
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 : اإللكرتونية ابملشاركة املتعل قة للمعايري ابلنسبة ❖
  على   ابحلث   واملتعلقة  هبا  املضمنة  التوصيات  تعدد  رغم  السابقة  التقييمات غرار  على  ضعيفا  احملور  هلذا  العام  املعدل  ظلّ 

 رضا  لقيس  استبيان  الرأي،   استطالع  اخلط،  على  املقرتحات  توجيه  غرار   على   املستعملني  مع  للتفاعل  آليات  إرساء 
وابلرغم من صدور النص املنظم لالستشارات العمومية والذي حيث على ضرورة إجناز استشارات عمومية يف   املستعملني

العام  رقدّ ولقد    .نه ال وجود هلذه االستشارات العمومية يف أغلب املواقععديد اجملاالت إال أ شاركة  لتقييم امل  املعدل 
حيث   2021مقارنة بسنة    %  8.79بـــــــــتقّدماحمرزا    2022سنة     %34.27بــواب العمومية  الاإللكرتونية مبواقع  

 . %25.48كانت نسبة املشاركة 
تطلعات واقع الواب العمومّية مل تشهد التطّور املنتظر والذي يتالئم مع  ة ببعض ماإللكرتونّية املتوّفر كما أن آلّيات املشاركة  

عاملني معها على تطوير آلّيات التواصل والتخاطب بني اإلدارة وخمتلف املتاملواطن ملزيد من املشاركة يف الشأن العام  ول
 عديد املستوايت.
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 اإللكرتونية   املشاركة   معايري   حسب   الوزارات   واب   مواقع   ترتيب :    4    عدد   جدول 

  
 
 

الوزارة

املشاركة 
اإللكرتونية  
)C6( لسنة 

2015

املشاركة 
اإللكرتونية  
)C6( لسنة 

2020

املشاركة 
اإللكرتونية  
)C6( لسنة 

2021

املشاركة 
اإللكرتونية  
)C6( لسنة 

2022

ثقافية وزارة الشؤون ال
32,29%41,38%65,52%

بيئة %58,62%58,62%60,42%63,77وزارة ال

%58,62%20,69%1,04%21,74وزارة الشؤون االجتماعية

%56,90%41,38%51,04%39,13وزارة التشغيل و التكوين املهين

%48,28%39,66%16,67%14,49وزارة النقل

%46,55%41,38%16,67%13,04وزارة التجهيز واإلسكان

%46,55%18,97%28,13%23,19وزارة تكنولوجيات اإلتصال

رايضة %41,38%24,14%26,04%26,09وزارة الشباب وال

%37,93%27,59%62,50%39,13وزارة الصحة

%34,48%29,31%26,04%50,72رائسة احلكومة

عدل %32,76%32,76%13,54%13,04وزارة ال

%32,76%17,24%14,58%4,35وزارة املرأة واألسرة والطفولة وكبار السن

%31,03%25,86%31,25%8,70وزارة الشؤون الدينية

%31,03%31,03%40,63%30,43وزارة الداخلية

%27,59%27,59%6,25%10,14وزارة التجارة وتنمية الصادرات

تخطيط %27,59%27,59%52,08%10,14وزارة االقتصاد وال

%24,14%20,69%19,79%39,13وزارة الدفاع الوطين

ناجم( ناجم والطاقة)الطاقة وامل %22,41%22,41%13,54وزارة الصناعة وامل

عقارية شؤون ال ة وال %22,41%22,41%43,75%21,74وزارة أمالك الدول

%18,97%18,97%16,67%40,58وزارة املالية

%18,97%18,97%18,75%13,04وزارة السياحة

علمي بحث ال عايل وال تعليم ال %10,34%10,34%20,83%2,90وزارة ال

وارد املائية والصيد البحري %8,62%8,62%12,50%18,84وزارة الفالحة وامل

%6,90%6,90%12,50%47,83وزارة الرتبية

تونسيني  وزارة الشؤون اخلارجية واهلجرة وال
%31,03%37,93%18,84ابخلارج

ناجم والطاقة ) الصناعة( %6,90%6,25%81,16وزارة الصناعة وامل

عام ملقياس املشاركة  املعدل املعدل ال
%34,27%12,71%11,88%12,14اإللكرتونية
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 : للمعلومة ابلنفاذ  املتعل قة للمعايري ابلنسبة ❖
 الذي   العام  معّدله  إىل  ابلنظر  متوسطا  املعيار  هذا  تقييم  العمومية كان  البياانت  وفتح  للمعلومة  النفاذ  خيص  فيما 

بنسبة  2022سنة    %58.5  نسبة  بلغ  مل   الوزارات  من  العديد  أن  لوحظ  حيث .  2021سنة    %  47,7  مقارنة 
 األساسي   القانون  ألحكام  الوزارات  التزام  مستوى  على  سلبا  يؤثر  الذي   األمر.  احملور  هذا  مستوى   على  املعّدل  تستوف

  . املعلومة إىل النفاذ يف ابحلق املتعّلق 2016 مارس  24 يف املؤرخ  2016 لسنة 22 عدد
ومت يف إطار هذا التقرير مالحظة عدد من النقائص على مستوى تطبيق مقتضيات القانون األساسي حلق النفاذ 

 للمعلومة متثلت أساسا يف: 
نشر  - الفصلني   حمدودية  عليها ضمن  املنصوص  عدد    7و  6للمعلومات  األساسي  القانون  لسنة   22من 

حتديدا مبا يف ذلك اسم املسؤول على  املتعّلق حبق النفاذ إىل املعلومة  2016مارس    24املؤرخ يف    2016
 النفاذ إىل املعلومة وانئبه ووسائل االتصال هبما يف بعض مواقع الوزارات. 

 . وجود عديد األركان غري الوظيفية ببعض املواقع ممّا حيول دون الوصول إىل املعلومة -

 يتضمن   ال  الركن  هذا  ان  يالحظ  إذ  الشكلية؛  التسمية  مع  ملعلومة  للنفاذ  املخصص  الركن  حمتوى  تالؤم  عدم -
 املتعّلق   2016  مارس  24  يف  املؤرخ  2016  لسنة  22  عدد  األساسي  ابلقانون  عليها  املنصوص  املعلومات

  خمتلف   بني  اخللط  استمرارية  اشكالية  ما يعكس  وهو.  املفتوحة  البياانت  اىل  يشري  بل.  املعلومة  إىل   النفاذ  حبق
 واملفاهيم.  املصطلحات هذه

 . به املنشورة املعلومات إىل الوصول عملية كذلك  يعّسر ما وهو واضح وغري منظم غري املوقع تصميم -

 احملّينة.  غري واملؤشرات االحصائية البياانت بعض إدراج -

 تكنولوجيا   ووزارة  والتشغيل  املهين  التكوين  وزارة)  املعلومة  إىل  النفاذ  ختص    املواقع  بعض  هبيكلة  خانة  غياب -
  (الرقمي واالقتصاد االتصال

 به  املنشورة املعلومات إىل الوصول عملية كذلك  يعّسر ما وهو واضح وغري منظم غري املوقع تصميم -

 2011  لسنة  41  عدد  املرسوم   على  التنصيص:    حمنّي   غري  املعلومة  إىل  النفاذ  يف   ابحلق  املتعلق  القانوين  اإلطار -
  الغائهما  مت  الذين  ،2012  لسنة  25  عدد  احلكومة  رئيس  منشور  وكذلك  اإلدارية  الواثئق  إىل  ابلنفاذ  املتعلق
 إىل  النفاذ  يف   ابحلق  املتعّلق   2016  مارس  24  يف  املؤرخ  2016  لسنة   22  عدد  االساسي  القانون  بصدور
 .( العقارية والشؤون الدولة أمالك وزارة) املعلومة
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  مارس  24  يف  املؤرخ  2016  لسنة  22  عدد  االساسي  القانون  من  34  الفصل  مقتضيات  احرتام  عدم -
 .املعلومة إىل  النفاذ حول  الدورية التقارير إبعداد واملتعلق املعلومة إىل النفاذ يف ابحلق املتعّلق  2016

  مارس   24  يف  املؤرخ  2016  لسنة  22  عدد  أن  حني  يف"  اإلدارية  الواثئق  إىل  ابلنفاذ  املكلفني"  إىل  اإلشارة -
 "املعلومة إىل ابلنفاذ املكلفني" على ينص املعلومة إىل النفاذ يف ابحلق املتعّلق  2016

 إبعداد  املتعلق   احلانب   يف   2016  لسنة   22  عدد  االساسي  القانون  من  34  الفصل  مقتضيات  احرتام  عدم -
 .املعلومة  إىل ابلنفاذ املكلف طرف من املعلومة إىل النفاذ حق لتكريس عمل خطة

 للمعلومة   النفاذ   معايري   حسب   العمومية   املواقع   ترتيب    : 5  عدد   جدول 

 

الوزارة
النفاذ للمعلومة وفتح 

البياانت العمومية  لسنة 
)C10( 2015

النفاذ للمعلومة وفتح 
البياانت العمومية  لسنة 

)C10( 2018

النفاذ للمعلومة وفتح 
البياانت العمومية   لسنة 

)C10( 2020

النفاذ للمعلومة وفتح 
البياانت العمومية   لسنة 
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ابخلارج

23,81%26,47%36,96%38,37%

%10,47%10,87%27,94%71,43وزارة الصناعة والطاقة واملناجم )الصناعة(
%8,16%58,53%50,37%46,48%42,16%45,00املعّدل اإلمجايل
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ويوضح الرسم البياين التايل التزام خمتلف الوزارات بتوفري املعلومات طبقا للتشريع اجلاري به العمل مع 
 تفاوت يف املعدل بني الوزارات.

 العمومية   البياانت   وفتح   للمعلومة   النفاذ   ملؤشر   العام   املعدل   :   6    عدد   بيان   رسم 

 

 

 استفساراهتم  مع  وجتاوهبا  املواطن  تساؤالت  على  ابإلجابة(  الوزارات)  اإلدارة   التزام  خيص  فيما ❖
 : العمومي ة الواب  مواقع على املتوف ر  الر مسي اإللكرتون   الربيد عرب إلكرتوني ا الواردة  ومقرتحاهتم

 مدى  تابعةمبيتعلق  فيما احلكومة برائسةمت يف هذا التقرير االعتماد على النتائج اليت توفرها إدارة نوعية اخلدمة العمومية 
حوايل   اإللكرتونية  املراسالت  على  اإلجابة  نسبة  بلغت قد  و   3اإللكرتوين   الرتاسل  عرب  املواطنني  مشاغل  مع  الوزارات  تفاعل

مسجلة بذلك اخنفاضا مقارنة مبا مت تسجيله يف   إجاابت(  9)  الوزارات  كافة  إىل  املوجهة  املراسالت  مجلة  من%    20
 واب   موقع  على  املتوّفر  االلكرتوين  الربيد  عرب  املختلفة   األسئلة  من  جمموعة  توجيه   يف  التقييم  ومتّثل  .2022شهر مارس  

 .  2022ديسمرب  شهر خالل وذلك االتصال االلكرتونية االتصال استمارة أو الوزارات

  ومقرتحاهتم  استفساراهتم  مع   وجتاوهبا  املواطن  تساؤالت  على  ابإلجابة(  الوزارات)  اإلدارة  التزام  نسبة  تبقى   وبذلك
    .ضعيفة إلكرتونّيا   الواردة

 

 .5 عدد ملحق  3
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 والمحلي   الجهوي  المستوى  على  العمومية  المواقع  تقييم
 لتقييم  مبسطة  منهجية  إبعداد  احلكومة  برائسة  اخلدمة  نوعية  إدارة  قامت   والوزارات  البلدايت  واب  مواقع  لتقييم  ابلنسبة

وميكن اإلطالع على هذه املنهجية من خالل امللحق   واقعامل  هذه  يف  تتوفر  أن  جيب   اليت  الدنيا  املعايري  وابختاذ  املواقع  هذه
  .7عدد 

 . ابلوالايت اخلاص ة الواب  مواقع تقييم ❖
نوفمرب إىل   11خالل الفرتة املمتّدة من  برائسة احلكومة  قام فريق املواطن الرقيب  الوالايت  يف إطار تقييم مواقع واب  

 يتم و   7ابمللحق عدد  وفق املنهجية املنصوص عليها    الوالايتمبعاينة مدى جاهزية مواقع واب    2022ديسمرب    09
 : وقد أسفرت هذه املتابعة عن املالحظات والتوصيات التالية .8التنصيص على املواقع الرمسية للوالايت ابمللحق عدد 

 املالحظات:  أو ال
 .والايت انبل واملنستري والقريوانمتّيزت بعض املواقع بتصميمها اجلّيد وثراء حمتواها على غرار مواقع واب  -
يوجد بكافّة مواقع الواب اليت متت معاينتها عنوان الوالية بوضوح وتوّفر بعضها إمكانية التواصل مع املواطنني  -

مراسالت دون احلصول على   6مّت للغرض توجيه   -سواء عرب استمارة اتصال يتم تعمريها مباشرة على املوقع  
 .توفري بريد إلكرتوين على غرار والايت بنزرت وزغوان وسيدي بوزيد وقفصة أو من خالل -أيّة إجابة 

 .توجد نشريّة إخباريّة يف مواقع واب مخس والايت على غرار والييت صفاقس ومنوبة غري أّّنا ال تعمل -
ة والفرنسية أي  مواقع تعتمد اللغتني العربي  3ابلّرجوع إىل الّلغة املعتمدة مبواقع الواب اليت مّتت معاينتها هناك   -

%   20% من املواقع الفّعالة فيما يعتمد موقعان اللغات العربية والفرنسية واإلجنليزية أي بنسبة    30بنسبة  
 .مواقع على اللغة العربية 5وتقتصر 

%    10وغري احملّينة    %  20% واليت اعتربت حمّينة نسبيا    70بلغت نسبة مواقع الواب احملّينة بصفة دوريّة   -
 .واقع الواب العملّيةمن مجلة م

(،  إالّ أّن بعضها ِاعترب منقوصا  10من جمموع    9ركن النفاذ للمعلومة متوفر جبّل مواقع الواب العملّية املعاينة )  -
 .نظرا لغياب عنصر من العناصر املكّونة له خاصة تقارير النفاذ إىل املعلومة وأمساء املكّلفني بذلك

 .متوّفر يف كافّة مواقع الوابتوقيت عمل مصاحل الوالية غري  -
 .مل يتّم التعّرض إىل سرب آراء على اخلط لتقييم أداء مصاحل الوالية يف أّي من مواقع الواب اليت متت معاينتها -
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موقعا واب والييت ابجة وسوسة غري عملّيني وال ميكن الولوج إليهما وموقع واب والية جندوبة يف طور اإلجناز   -
ابلنسبة إىل موقع واب والية تونس إذ تظهر عبارة يف "طور اإلجناز" يف عدد من روابطه ابللغة وكذلك الشأن 

 .  العربية ويف نسختيه الفرنسية واألنقليزية
ال يوجد بوالايت أراينة وبنعروس واملهدية والكاف وسليانة وقابس ومدنني وتوزر وتطاوين وقبلي مواقع واب  -

أنه جتدر اإلشار  إال  ِاجتماعي "فايسبوك" نشطة خاّصة هبا  الوالايت  هلا صفحات تواصل  أّن مجيع  ة إىل 
( ويتّم من -إن وجد-موقع الواب  /-إن وجد-تتضّمن طرق الّتواصل معها )العنوان/اهلاتف/الربيد اإللكرتوين  

فحة الّرمسية  خالهلا متابعة خمتلف األنشطة ابلوالية ويالقي بعضها تفاعال جّيدا من قبل املواطنني على غرار الصّ 
 .لوالييت تونس وانبل

 التوصيات:  اثنيا
 .مزيد العناية بتصميم املواقع وهيكلة حمتواها ومزيد مالءمتها مع األجهزة احملمولة بطريقة تسّهل تصّفحها  -
 .ضرورة التحيني الدوري للمستجدات والبياانت املوجودة مبواقع واب الوالايت وخاّصة املتعلقة ابلنشاط اجلهوي -
 .احلرص على توفري الواثئق واملطبوعات اإلداريّة الالزمة يف عالقة إبسداء اخلدمات اإلداريّة -
تدعيم ركن النفاذ إىل املعلومة وحتيينه واحلرص على نشر كافة العناصر املكّونة له )اإلطار القانوين، اسم وصفة  -

ليل اإلجراءات املتعلق ابلنفاذ إىل املعلومة املكلف ابلنفاذ إىل املعلومة، مطبوعات طلب النفاذ إىل املعلومة، د
 .والتقارير احملّينة حول النفاذ إىل املعلومة(

 .العمل على إدراج اخلدمات اإلداريّة على اخلط مبوقع الواب ملزيد التعريف هبا  -
على         الّنظر يف إمكانّية إضافة انفذة اِلستطالع رأي املتعاملني مع مصاحل الوالايت للّتعّرف             -

مقرتحاهتم ومعاجلة النقائص اليت يتم إاثرهتا لالرتقاء جبودة اخلدمات املسداة وإيالء األمهية الالزمة الستفسارات 
  .املواطنني وطلباهتم والرّد عليها يف أحسن اآلجال عرب رابط االتصال أو الربيد اإللكرتوين املوضوع مبوقع الواب

راء" مبختلف مواقع واب الوالايت لتقييم حمتواها هبدف تطويرها من حيث درس إمكانّية إدراج انفذة "سرب آ -
 الشكل واملضمون لرتتقي إىل تطّلعات املواطنني. 

 تقييم مواقع الواب اخلاص ة ابلبلدايت. ❖
يف إطار احلرص على ضمان استمرارية اخلدمات اإلدارية والتواصل مع املواطنني عرب الوسائل االلكرتونية، قام 

إبجناز متابعة خاصة بتقييم مواقع واب البلدايت مبراكز الوالايت من   2021واطن الرقيب خالل شهر نوفمرب  فريق امل
وجهة نظر املواطنني قصد التعرف على انطباعات مستخدميها وذلك من خالل الّدخول إليها وتعمري استمارة متت 

 صياغتها للغرض. 
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 منهجية العمل : ❖

عددا من األسئلة املبنية على بعض  مت تقييم مواقع واب البلدايت بناء على استمارة مت إعدادها يف الغرض وتضّمنت  
املعايري اليت مّت حتديدها مسبقا وهي: اللغة املعتمدة ابملوقع، اإلشارة إىل توقيت العمل، كيفية الوصول إىل البلدية )العنوان 

ع املواطنني، مدى حتيني احملتوى، وجود ركن خاص ابلنفاذ للمعلومة، وجود سرب آراء بوضوح(، توفري إمكانية التواصل م
. كما مت تقييم خمتلف املواقع Googleلتقييم أداء البلدية وإمكانية العثور على موقع الواب ابستعمال حمرك البحث  

تقارير املرتبطة بنشاط البلدية، اخلدمات  وفق معايري أخرى متفرقة منها تصميم املوقع، مدى توفر املطبوعات اإلدارية وال
 على اخلط املتاحة للمواطنني...

هولة اإلحبار والبحث داخل س  الشكل والتصميم،  من حيث مت تقييم مواقع الواب  إضافة إىل هذه ااِلستمارة،  
وقد   ابملوقع.  لى اخلط، إدراج اخلدمات عاملراجع والواثئق و   املعلومات اإلدارية، توّفر  املستجدات،  احملتوىجودة    املوقع

 أسفرت هذه املتابعة عن املالحظات والتوصيات التالية :
 :املالحظات ❖

 بن عروس وسوسة وصفاقس.   متّيزت بعض املواقع بتصميمها اجلّيد وثراء حمتواها على غرار مواقع واب بلدايت ▪
اليت متت معاينتها عنوان البلدية بوضوح وتوّفر جّلها إمكانية التواصل مع املواطنني   يوجد بكافّة مواقع الواب ▪

 سواء من خالل توفري بريد الكرتوين أو عرب استمارة اتصال يتم تعمريها مباشرة على املوقع.
مواقع   6عتمد  من املواقع اليت متت معاينتها فيما ت  %59تعتمد معظم املواقع اللغتني العربية والفرنسية بنسبة   ▪

 .%14على اللغة العربية بنسبة  مواقع 3وتقتصر  %27اللغات العربية والفرنسية واالنقليزية بنسبة 
إذ مت مالحظة   %27وغري احملّينة    %14واحملّينة نسبيا    %59بلغت نسبة مواقع الواب احملّينة بصفة دوريّة   ▪

للتقارير يف عالقة بعمل البلدية والنشاط البلدي يف العديد من املواقع )امليزانية،   عدم نشر خمتلف النسخ احملّينة
 برانمج االستثمار البلدي...(.

منها   7(، إال أنه كان منقوصا يف  22من إمجايل    18ركن النفاذ للمعلومة متوفر جبّل مواقع الواب املعاينة ) ▪
 نفاذ إىل املعلومة واملكلفني بذلك.لغياب عنصر من العناصر املكونة له خاصة تقارير ال

 منها. %68توقيت عمل البلدية واملصاحل التابعة هلا غري متوفر يف معظم مواقع الواب وذلك بنسبة  ▪
 (. 2وعدد   1موقعا واب بلدّييت الكاف وسليانة غري عملّيني وال ميكن الولوج إليهما )كما هو مبني ابمللحق عدد ▪
 .%9اخلط لتقييم أداء البلدية إال يف مناسبتني وهو ما يعادل  مل يتم التعّرض إىل سرب آراء على ▪
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 التوصيات  ❖

 مزيد العناية بتصميم املواقع وهيكلة حمتواها بطريقة تسّهل تصفحها.  ▪
 ضرورة التحيني الدوري للمستجدات والبياانت املوجودة مبواقع واب البلدايت وخاّصة املتعلقة ابلنشاط البلدي.  ▪
التقارير املتعلقة ابلعمل البلدي وتوفري الواثئق اإلدارية الالزمة يف عالقة إبسداء اخلدمات احلرص على نشر   ▪

 البلدية. 
تدعيم ركن النفاذ إىل املعلومة وحتيينه واحلرص على نشر كافة العناصر املكونة له )اإلطار القانوين، اسم وصفة  ▪

علومة، دليل اإلجراءات املتعلق ابلنفاذ إىل املعلومة املكلف ابلنفاذ إىل املعلومة، مطبوعات طلب النفاذ إىل امل
 والتقارير احملّينة حول النفاذ إىل املعلومة(.

 درس إمكانّية مزيد تطوير خدمات بلديّة على اخلط والتعريف هبا.  ▪
درس إمكانية إضافة انفذة الستطالع رأي املتعاملني مع البلدايت للّتعّرف على مشاغلهم ومعاجلة النقائص  ▪

 يت يتم إاثرهتا لالرتقاء أبداء العمل البلدي. ال
إمكانية إدراج سرب آراء مبختلف مواقع واب البلدايت لتقييم حمتواها هبدف تطويرها من حيث الشكل واملضمون  ▪

 لرتتقي إىل تطلعات املواطنني.
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الخط  لمحة عن تقييم الخدمات العمومية على الخط ونتائج بارومتر الخدمات العمومية على  
  2022لسنة  

يندرج مشروع تطوير منظومة تقييم اخلدمات العمومية على اخلط يف إطار التوجهات االسرتاتيجية لإلدارة اإللكرتونية  
الرامية إىل تطوير جودة اخلدمات العمومية على اخلط وجعلها أكثر قراب واستعماال من طرف املواطن وهبدف حتسني  

استعماهلا واعتماد مسار تطوير مستمر هلا ابإلضافة إىل العمل على تعزيز مستوى رضا مردودية هذه اخلدمات وحفز  
املواطن ومدى إقباله على توظيف القنوات التكنولوجية املتوفرة لديه وتقييم مدى متّكنه من استعماهلا إىل جانب فهم 

 اجلانب املتعلق بعدم استعمال اخلدمات على اخلط واإلحاطة مبختلف أسبابه.

التعاون التونسي الكوري يف جمال احلكومة اإللكرتونية العمل على إجناز و  لقد مت خالل السنة األوىل من تركيز مركز 
وذلك هبدف اقرتاح صيغة جديدة   2019دراسة لتقييم النسخة األوىل من ابرومرت اخلدمات العمومية على اخلط لسنة  

 لتقييم هذه اخلدمات تكون أكثر تفاعلية واستدامة. 

ولقد مكنت الدراسة التقييمية من الوقوف على النقائص احمليطة ابلنسخة األوىل لتطوير ابرومرت اخلدمات على اخلط  
إىل جانب تقدمي دراسة مقارنة ألفضل املمارسات على املستوى العاملي يف جمال تقييم اخلدمات على اخلط ومن مث تقدمي 

 .اخلطمقرتح خيص تطوير منظومة إلكرتونية متاحة على 

ولقد مت يف إطار املشاريع اليت أجنزت خالل الثالث سنوات األوىل ملركز التعاون التونسي الكوري تطوير منظومة لتقييم 
اخلدمات العمومية على اخلط "مقياس" وهي منظومة ستمكن من تقييم اخلدمات العمومية على اخلط بصفة مباشرة من 

ركة يف استبيان إلكرتوين يتم إدراجه عند إمتام اخلدمة كما ستمكن املنظومة خالل دعوة املستعمل خلدمة على اخلط للمشا
الذي شرة من خالل مرصد اخلدمات العمومية على اخلط  املتعلقة ابلتقييم بصفة آلية ومبا  من نشر البياانت والنتائج

 .www.mequaes.gov.tnميكن الولوج إليه من خالل العنوان اإللكرتوين التايل

كما مت يف إطار مركز التعاون التونسي الكوري تطوير النسخة الثانية من ابرومرت اخلدمات العمومية على اخلط واليت   
اعتمدت على استبان عرب اهلاتف استهدف عينة أللف مواطن من مستعملي  وغري مستعملي اخلدمات على اخلط 

 وينتمون ملختلف الشرائح العمرية واالجتماعية.  

الدراسة اليت اعتمدت على مجلة من احملاور الرئيسية املتعلقة مبدى معرفة املواطن ابخلدمات على اخلط    ولقد مكنت 
ومدى استعماله هلا وقدرته على االستعمال ورضاه على مستوى اخلدمات إىل جانب خمتلف املعوقات والعراقيل اليت 

يف تونس وتوفري فكرة عامة لإلدارة حول رأي  تعرتضه عند استعمال اخلدمات، من تشخيص وضع اخلدمات على اخلط  
 املواطن التونسي يف هذه اخلدمات.
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املعنية قصد تطوير وضع  العمومية  الوزارات واهلياكل  العمل مع خمتلف  التقرير سيتم  اليت تضمنها  النتائج  وبناء على 
 اخلدمات على اخلط ومزيد التعريف هبا والتشجيع على استعماهلا. 

 ائج ابرومرت اخلدمات العمومية على اخلط:ويف ما يلي بعض نت

من املستجوبني عندهم دراية ابخلدمات على اخلط   %    33.9طن ابخلدمات على اخلط:  مدى معرفة املوا -1
 وذلك من خالل قنوات خمتلفة )املواقع االجتماعية، التلفاز، شبكة األنرتنت...( 

 اخلط   على   ابخلدمات   املواطن   معرفة   نسبة   : 7    عدد   بيان   رسم 

 
حيبذون الطرق التقليدية    %  35و  %  65حيبذون النفاذ للخدمات اإلدارية عرب األنرتنت قرابة  مجلة املستجوبني   -2

 خاصة يف صورة عدم توفر الوسائل اليت ستمكنهم من النفاذ إىل اخلدمات على اخلط.

 اخلدمة   على   للحصول   للمواطن   ابلنسبة   املفضلة   القناة    : 8  عدد   بيان   رسم 
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أساسا ويف املرتبة األوىل خدمة الرتسيم عن بعد للتالميذ    ابلنسبة للخدمات على اخلط األكثر استعماال جند -3

وذلك نظرا للصبغة اإللزامية اليت تكتسيها اخلدمة مث جند اخلدمات املتعلقة بطلبات الشغل وخالص فواتري املاء  
 والضوء. 

 استعماال   ثر ك األ   اخلط   على   اخلدمات     : 9  عدد   بيان   رسم 

 
جممل املستجوبني عربوا على وعيهم بضرورة رقمنة اخلدمات على اخلط وذلك لكوّنا ستساهم يف تيسري النفاذ  -4

 للخدمات العمومية واعتربوا أن رقمنة اخلدمات العمومية من بني األولوايت اليت جيب العمل على تنفيذها. 

 اإلدارة   رقمنة   أولوية   حول   املواطن   رأي   : 10  عدد   بيان   رسم 

 
    .نتائج ابرومرت اخلدمات العمومية على اخلط على موقع احلكومة التونسية وسيتم نشر
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 مقترحات عملية لتطوير مواقع الواب العمومية في الفترة القـادمة 
 

قع االنسيب على مستوى جودة املو   التحّسنمن خالل تقييم مواقع الواب للفرتة املنقضية هو    إمجاالاستنتاجه  ما ميكن  
نظرا ألمهية املواقع العمومية لكوّنا انفذة  لكن هذا التحّسن يبقى غري كاف وذلك  العمومية مقارنة ابلتقارير السابقة  

ب العمل على االرتقاء جبودهتا ومبحتواها حىت ذا جي لتواصل بني املواطن واإلدارة تضاف ملختلف قنوات االتصال املتوفرة  
ويتطّلب اإلرتقاء مبستوى حضور اإلدارة التونسّية على الواب مواكبة التطّورات    ي الدور الذي مت تطويرها من أجله تؤدّ 

 احلاصلة يف هذا اجملال، وعليه سريتكز برانمج العمل يف الفرتة القادمة على الّنقاط الّتالية: 

 تنظيمية:مقرتحات  ❖
للمقاييس حّث   - مواكبة  وغري  اجملال  يف  احلاصلة  للتطورات  مالئمة  غري  مواقعها  أصبحت  اليت  العمومّية  اهلياكل 

املواقع  تعّهد هذه  التأكيد على  او حتسينها مع ضرورة  مواقعها  تطوير  العاملية إلعادة  النفاذ  واملواصفات ومعايري 
 يدة واملستجيبة حلاجيات املواطن.ابلتحيني املستمر وتطعيمها ابملعلومات املف

وابلنسبة للوزارات  اهلياكل العمومّية اليت مل تقم إبعداد مواقعها إلسراع يف تطوير مواقع خاّصة هبا على الوابحّث   -
يري العاملية على تطوير نسخة جديدة ملواقعها إلضفاء صبغة مجالية االيت هلا موقع واب غري مالئم للمواصفات واملع

 ب املبحرين ومتكنهم من النفاذ بسهولة للموقع. عليها جتذ
نشر الّنتائج اجلملّية هلذا الّتقرير وذلك للعمل بصفة تشاركية مع خمتلف الوزارات على تطوير املواقع العمومية وجعلها  -

   .واجهة متطورة خلدمات اإلدارة وقناة تواصل مع املواطن
الواب العمومية وصفحات الوزارات على مواقع الشبكات اإلجتماعّية. إعداد مشروع منشور ينظّم التصّرف يف مواقع   -

 والتفكري يف موضوع أرشفة املواقع العمومية واحملتوى.
 حث عدد من الوزارات على إعادة صياغة مواقعها ابعتماد تكنولوجيات واب متطّورة،   -

 مؤسسات   مع   التنسيق هذا اإلطار يقرتح  ويف    االلكرتونية  االدارة  جمال  يف  الكفاءات  لتطوير  تكوين  إعداد برانمج -
  التكوينية   الدورات  برانمج  ضمن  املفتوحة  واحلكومة   اإللكرتونية  ابإلدارة   حمور خاصّ   ختصيص  قصد  العمومية  التكوين

 .بربجمتها يقومون اليت

 مقرتحات فنية ختص تطوير املواقع: ❖
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شرائح  ملختلف  ذلك  ومراعاة يف  ويسر  بكل سهولة  ممكن  هبا  اإلحبار  بصفة جتعل  الواب  مواقع  تطوير  على  العمل 
 مواقع  جل  يف  احملتوايت الرقمية    استخدام  حتسني   على  العملاملستعملني وخاصة ذوي االحتياجات اخلاصة منهم إىل  

 متناسبة.  وابعاد وزن وذات معلوماتية  إضافات دون مجالية  وفيديوهات صور استخدام خالل من العمومية  الواب

 : احملتوى لتحسني ابلنسبة ❖
  إطار  يف  واجنازاهتا  املعنية  اهلياكل  أبنشطة  تتعلق  مبعلومات  اثرائه  خالل  من  احملتوى تدعيم  على  الرتكيز  مزيد  يقرتح -

  اقتصرت   البواابت  عديد  ان  لوحظ  إذ.  مفصلة  واحصائيات  حمّينه  وتقارير  دراسات  على  ابالعتماد  عملها  ممارسة
  جوانب   إىل  التطرق  دون  االول   املسؤول  انشطة  وهو  حمدد  جانب   على  الرتكيز  خالل  من  االعالمي  اجلانب   على

 . املعين ابلقطاع متعلقة اخرى
احلرص مع    للموقع يف أكثر من لغة  املتوفرة  النسخ  بني  التوافق  حتسني  على  والعمل  البواابت  حمتوى  حتيني  مواصلة -

  .املعتمدة اللغات بني التناغم على حتقيق
إثراء حمتوى املواقع العمومية حىت تكون بوابة للمواطن متكنه من النفاذ للمعلومات احملينة بطريقة ميسرة ومن معرفة   -

 طرق إسداء اخلدمة العمومية وإجنازها علىى اخلط إن أمكن ذلك. 
  استعماهلا   اعادة  لتدعيم  مهامها  ممارسة  إطار  يف  تنتجها   اليت  والتقارير  الدراسات  نشر  على  الوزارات  حث   ضرورة -

 . املستعملني طرف من منها واالنتفاع

 : اخلط على  مقرتحات ختص  اخلدمات   ❖
اخلدمات على اخلط   - مراجعة ركن  لتقدمي   ضرورة  مع كل وزارة على حدا من خالل حثهم على ختصيص ركن 

اخلدمات املسداة يف شكل اجراءات ادارية لتبسيط النفاذ اليها، كذلك من خالل العمل على تعميم العمل بتجربة  
 الشكاوى االلكرتونية لتمكني املواطن من التعبري عن مشاغله وتفعيل تواصل االدارة مع مستخدميها. 

لى توفري اخلدمات على اخلط بصفة مندجمة وابستعمال مقاربة تعتمد على تعدد القنوات على غرار موقع الرتكيز ع -
 الواب واهلاتف اجلوال ومراكز النداء ونقاط خمصصة لألنرتانت،

  .العمل على تطوير استعمال تكنولوجيا اهلاتف اجلّوال يف تقدمي اخلدمات على اخلطّ  -
إلدارة اإللكرتونية والتسويق ملختلف اخلدمات ابلكرتونية يف تونس ميكن من التعريف  وضع برانمج اّتصال لإلدارة اإل -

استغالل   أبمهية  والتحسيس  اخلط  على  اخلدمات  استعمال  مبزااي  التعريف  جانب  إىل  اخلط  على  العمومية 
 لتحقيق جناعة العمل اإلداري وتطوير جودة اخلدمات املسداة للمواطن.   الرقميةتكنولوجيات ال
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  توفري   قصد  وذلك"  one stop shop"  اخلط  على  للخدمات  املوحدة  البوابة  وضع  استكمال  على  الرتكيز -
 ، القنوات تعدد على تعتمد مقاربة وابستعمال مندجمة بصفة اخلط على اخلدمات

 الواب  مواقع  تطوير  قصد   معطياته  وحتليل  املوقع  مجهور  بقيس  اخلاصة  املعطيات  مجع  على  الوزارات  حث   على  العمل -
 ،”Google Analytic“ تقنية ابستغالل وذلك

 من  متكن  اليت   االصطناعي  الذكاء  مثل  الناشئة  التكنولوجيات  ابستعمال  الوزارات  واب   مواقع  تطوير  على  العمل -
  املواقع   اىل  ابلنسبة  ذكية  حبث   حمركات  تطوير  من  ومتكن(  Chatboot)  املساندة  خدمة   امليثال  سبيل  على  بعث 
 الثري،  احملتوى ذات

  الكتل   وسلسلة  االصطناعي  الذكاء  مثل  الناشئة  التكنولوجيات  ابستعمال  اخلط  على  خدمات  تطوير  على  العمل -
Blockchain  لتحسني   تقنيات  من  توفره   ملا  وذلك  والتحليالت  الضخمة   والبياانت  السحابية،  واحلوسبة 

 اخلط، على اخلدمات
 وتوفري   إليهم  الوصول  لتيسري  والضعيفة  اهلشة  الفئات  االعتبار  بعني  أتخذ   اخلط  على  خدمات  تطوير  على  العمل -

 هبم،  اخلاصة االدارية اخلدمات
  احلالة   خدمات  خاصة  وذلك  النقالة  اهلواتف  تطبيقات  خالل  من  املقدمة  اخلط  على  اخلدمات  تطوير  على   العمل -

 .ابملؤسسة اخلاصة واخلدمات التشغيل وخدمات السفر، أتشرية وخدمات املدنية،
اجلديدة واملتمثلة يف   نسخته  يف  اخلط  على  اإلدارية  اخلدمات  ابروماتر  مشروعتشجيع الوزارات على االخنراط يف   -

منظومة تقييم اخلدمات العمومية على اخلط "مقياس" وذلك من خالل إدراج االستبيان اإللكرتوين صلب اخلدمات 
   لتشمل أكرب عدد ممكم من اخلدمات. الحقة مرحلة يف املنظومة استعمال نطاق وتوسيع  على اخلط

-  

 يف جمال البياانت املفتوحة والنشر التلقائي    مقرتحات وآليات لتحسني البواابت العمومية ❖
النشر التلقائي للمعلومة وضرورة نشرها يف الشكل االلكرتوين املتوّفر لدى اهليكل العمومي ويف شكل   العمل على -

 22من القانون األساسي عدد    7و  6وتعهدها ابلتحيني املتواصل وذلك وفقا ملا جاء ابلفصلني قابل لالستعمال  
احلرص على ادراج ركن النفاذ إىل املعلومة املتعلق ابحلق يف النفاذ إىل املعلومة مع    2016مارس    24املؤرخ يف  

 ضمن القائمة األساسية للموقع. 
 احلرص على حتيني االحصائيات املوجودة ابملوقع حىت ال تفقد القيمة املرجوة منها،  -
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إعطاء فكرة على عدد املطالب املوجهة للوزارة حول النفاذ إىل املعلومة ونشر االجاابت على هذه املطالب مبوقع   -
 .الواب

من القانون األساسي عدد    34تيسري مهام املكلفني ابلنفاذ صلب الوزارات وذلك استنادا إىل ما نص عليه الفصل   -
املتعلق ابحلق يف النفاذ إىل املعلومة. يف هذا اإلطار، جل املكلفني ابلنفاذ مطالبني إبعداد خطة   2016لسنة    22

 عمل وإبعداد تقارير املتابعة:
هذه اخلطة    تتضمن  .  لتكريس حق النفاذ إىل املعلومة ابلتنسيق مع املسؤولني األول ابهليكل املعينخطة عمل    إعداد -

. زانمة يف الغرض حتّدد املراحل واآلجال ودور كل متدّخل وذلك حتت إشراف رئيس اهليكل املعين و أهدافا واضحة ور 
ابملعطيات   هلنفاذ إىل املعلومة والتنسيق معه ومداملكلف اب  على املسؤولني األول ابهليكل املعين تيسري مهمةيتعنيو 

جمموعة من النقاط مت    لتكريس حق النفاذ إىل املعلومةوتستعرض خطة العمل    .الالزمة إلعداد خطة العمل املذكورة
 .  2018ديسمرب  18بتاريخ  19منشور رئيس احلكومة عدد التنصيص عليها صلب 

 .اخلمسة عشر يوما املوالية لكل ثالثية إىل رئيس اهليكل املعينالغرض يرفع خالل إعداد تقرير ثالثي يف   -
األول من السنة املوالية لسنة النشاط ورفعه بعد مصادقة  عداد تقرير سنوي حول النفاذ إىل املعلومة خالل الشهر  إ -

الالزمة ملزيد تدعيم تكريس  ويتضمن هذا التقرير االقرتاحات والتوصيات  .رئيس اهليكل إىل هيئة النفاذ إىل املعلومة
إجراءات تقدمي مطالب النفاذ ،  حق النفاذ إىل املعلومة، إضافة إىل معطيات إحصائية حول املكلف ابلنفاذ وانئبه

 .... إخل. مدى التزام اهليكل ابلنشر التلقائي للمعلومة، مآل مطالب النفاذ إىل املعلومة، إىل املعلومة
 18بتاريخ    19نشور رئيس احلكومة عدد  يتضمنها التقرير السنوي متت األشارة إليها كذلك مباملعطيات اليت جيب أن  

 . 2018ديسمرب 
و ذلك   وهيئة النفاذ إىل املعلومة  اإليه  ونينتم  يتال  ةكل املعنيا ربط الصلة بني اهلياملكلفون ابلنفاذ مطالبني كذلك ب -

لبت يف الدعاوى أو يف إطار ممارستها لدورها الرقايب والتقييمي حول  يف إطار ممارسة اهليئة لدورها القضائي املتعّلق اب
املعلومة إىل  النفاذ  العمومية اللتزاماهتا يف جمال تكريس احلق يف  اهلياكل  احرتام  القانون   34)الفصل    مدى  من 

 .( 2018ديسمرب  18بتاريخ  19منشور رئيس احلكومة عدد و  2016لسنة   22األساسي عدد  
الوزارات لتطعيمها ابلبياانت الالزمة وملزيد تفعيل مقتضيات  االعتناء بب - التنسيق بني  البياانت املفتوحة ومزيد  وابة 

 القانون األساسي للنفاذ للمعلومة.
 (  www.data.gov.tn) املفتوحة العمومية  للبياانت الوطنية للبّوابة اجلديدة النسخة تطويراستكمال  -
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  ابلبياانت   تطعيمها  قصد   عليها   املسؤولني  مع   التنسيق   ومزيد  القطاعية  املفتوحة   العمومية  البياانت   ببواابت  االعتناء -
  واحملينة، املفتوحة

 نشر   على  احلرص  مع(  القطاعية  أو  الوطنية   البوابة )  املعتمدة  املفتوحة   البياانت  بوابة   إىل  حيمل  الوزارة  مبوقع  رابط  إدراج -
 .املتواصل ابلتحيني وتعهدها املفتوحة البياانت وشروط خلصائص وفقا البياانت

مت تطويرها يف إطار املشاريع املدرجة   اليت  العمومية  البياانت  جلرد  الكرتونية  نظومةامل  حث الوزارات على استغالل -
 . ضمن أنشطة مركز التعاون التونسي الكوري

-  

 مقرتحات ختص املشاركة اإللكرتونية: ❖
والتعريف   واملواطن  اإلدارة  بني  الّتواصل  يف  دورها  وتفعيل 4االجتماعّية  الشبكات  مواقع  استغالل  ملزيد  الوزارات  دعوة  -

 اخلدمات   استعمال  لتعزيز  آلّيات  من  الفايسبوك  موقع  يوّفره  ما  استغالل  خاّصةخبدماهتا إىل جانب توفري املعلومات احملينة و 
 .ملقرتحاهتم االعتبار بعني واألخذ اخلدمات مستوى يف املستعملني آراء واستقصاء هبا والتعريف اخلط على

 املتعلق  احلكومي  األمر  مقتضيات  لتفعيل  استعماهلا   على  الوزارات  وحث   اإللكرتونّية  املشاركة  ببوابة  االعتناء  -
 .له  التفسريي املنشور صدور انتظار ويف العمومية ابالستشارات

  معهم. للحوار منتدايت وضع خالل من املواطنني مع والتفاعل االلكرتونية املشاركة لتعزيز آليات وضع  على العمل -
والعمل على إدماجها مع خمتلف املنظومات اليت (  e-people)  للشكاوى  الوطنية  املنظومة  استعمالنشر وتشجيع    -

 لتقدمي   موّحد  شباك  من  املواطن  متكني  قصد  وذلكجيري حاليا تطويرها واليت تعىن بتلقي الشكاايت من طرف املواطن  
 .   الشكاوى

 

  
 

 3ملحق عدد  4



 2022تقرير تقييم مواقع الواب العمومية  

32 

 

 2022قراءة في نتائج تقرير منظّمة األمم المّتحدة في مجال الحكومة اإللكترونية لسنة  
 

 العمومية،  اخلدمات  جناعة  وتعزيز  العام،  القطاع  حتسني  يف  قصوى  أمهية  واالتصال  املعلومات  تكنولوجيات  تكتسي
 للشؤون   املتحدة  األمم  إدارة  تصدر  السياق،  هذا  ويف.  املستدامة  التنمية  أهداف  لتحقيق  التشاركية  املقاربة  وتكريس

 193  يف  االلكرتونية  اإلدارة  مستوى  يقيس  والذي   االلكرتونية  احلكومة  تقييم  تقرير  سنتني  كل  واالجتماعية  االقتصادية
 ". الرقمية احلكومة مستقبل"  عنوان حتت  التقرير هذا من عشرة الثانية النسخة إبصدار قامولقد دولة 

 إىل   ويرمي  اإللكرتونية  احلكومة  مؤّشر  حسب   دولة  193  جملموع  ترتيبا  دورية  بصفة  يصدر  الذي  التقرير  تضّمن  ولقد
ويستعرض هذا    . اإلنرتنت   على  العامة  اخلدمات  وتوفري  اإللكرتونية  احلكومة  لتطوير  والرامية  املتواصلة  الدول  جهود  تقييم

االعتبار ملختلف  بعني  األخذ  اإللكرتونية مع  ابلتقييم يف جمال احلكومة  املعنية  الدول  احملرز يف  التقدم  أساسا  التقرير 
تعلقة مبستوى التطور االقتصادي واالجتماعي والدميغرايف والتكنولوجي لكل بلد  كما يقوم برتتيب الدول اخلصائص امل

 ،   EGDIية  االلكرتون  احلكومة  تنمية  مؤشرحسب درجة تقدمها يف جمال احلكومة اإللكرتونية من خالل احتساب  
 :فرعية مؤشرات ثالت على  يعتمد مركب  مؤشر وهو الوطين،  املستوى على االلكرتونية احلكومة تطور يقيم الذي

 لالتصاالت، الدويل االحتاد قبل من املقدمة البياانت على بناء (TII) لالتصاالت التحتية البنية مؤّشر -

 للرتبية  املتحدة  األمم  منظمة  تقدمها  اليت  البياانت  على  يستند  والذي (HCI) البشري   املال  رأس  مؤّشر  -
  ،)اليونسكو( والثقافة والعلوم

 األمم  إدارة  جتريه   مستقل  استطالع  من  مجعها  يتم  اليت  البياانت  أساس   على (OSI) اإلنرتنت   خدمة  مؤّشر -
 دولة   193  ال   جلميع  الوطين  املستوى  على  االنرتنت   على  التواجد  يقيم  والذي  واالجتماعية،  االقتصادية  للشؤون  املتحدة

 على  ابإلجابة  االلكرتونية  اإلدارة  وحدة  تقوم(  OSI)  الثالث   للمؤشر  ابلنسبة .املتحدة  األمم   يف  األعضاء  الدول  من
  احلديثة   التكنولوجيات  عرب  العمومية  اخلدمات  إسداء  تطور  مستوى  حول  املتحدة  األمم  منظمة  تقدمه  الذي  االستبيان

 .التونسية للبالد ابلنسبة

  مقارنة   مراتب  بثالث  حمرزة تقدما EGDI مؤشر  حسب   عامليا  88  املرتبةيف هذا التقرير على    تونس   حتصلتولقد   
 اجلملي  املؤشر  تطور حيث    االفريقي  املستوى  على  الرابعة  املرتبة   على  حتصلت   كما  ،2020  سنة  الصادر  ابلتقرير

 . 2022 سنة 0.6530 إىل 2020 سنة 0.6526 من بتونس اخلاص EGDI االلكرتونية للحكومة
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ل (EGDI) االلكرتونية  احلكومة  ملؤشر  العاملي  املعدل  تطورويعود    لالتصاالت   التحتية  البنية  مؤّشر  تطورلتونس 
(TII)،  البشري  املال  رأس  مؤّشر  وتطور (HCI)  .اجلملية  املؤشرات  حسب   تونس  ترتيب   تطور  اجلدول   هذا  ويبني 
 . (2022 -2012) اإلكرتونّية احلكومة لتطور والفرعية

 ( 2022  - 2012)   اإلكرتوني ة   احلكومة   لتطور   والفرعية   اجلملية   املؤشرات   حسب   تونس   ترتيب   تطور    : 6  عدد   جدول 

املؤش ر اجلملي لتطور   
eGov 

الواب  على  احلضور 
(3/1 ) 

 رأس املال البشري 
(3/1 ) 

 البنية التحتي ة 
(3/1 ) 

    88 الرتتيب  2022

 0.6646 0.6911 0.6031 0.6530 احلاصل

 77 108 87 91 الرتتيب  2020

 0.6369 0.6974 0.6235 0.6526 احلاصل

 95 116 44 80 الرتتيب  2018

 0.4066 0.6640 0.8056 0.6254 احلاصل

 95 120 40 72 الرتتيب  2016

 0.3476 0.6397 0.7174 0.5682 احلاصل

 100 111 40 75 الرتتيب  2014

 0.3074 0.6717 0.6378 0.5390 احلاصل
2012 

 
 91 134 78 103 الرتتيب 

 0.2886 0.6841 0.4771 0.4833 احلاصل

 

وابلرغم من ضعف اجملموع العام لتطور البلدان اإلفريقية يف جمال احلكومة اإللكرتونية مقارنة بباقي الدول فإن ست 
( وهي املوريشيوس وجنوب إفريقيا  0.75و  0.5  احلكومة اإللكرتونية )معدل بنيدول حصلت على معدل عايل يف مؤشر  

وتونس والسيشال واملغرب وغاان وهو ما يتطّلب مضاعفة اجلهود من قبل خمتلف الدول واحلكومات لتطوير احلكومة 
  جنوب لرابعة إفريقيا بعد  ولقد أحرزت تونس يف هذا اإلطار على املرتبة ا   اإللكرتونية واحملافظة على معدالت مرتفعة.

 .العاملي املعدل EGDI مؤشر فيها  جتاوز اليت إفريقيا يف الوحيدة الدول هيو  والسيشال وسوموريشي إفريقيا
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   العام   املؤشر   حسب   اإللكرتونية   احلكومة   جمال   يف   إفريقيا   مستوى   على   األول   دول   10الـ   تصنيف   : 7    عدد   جدول 

 "EGDI الفرعية   املؤشرات   "وحسب   "OSI "و"HCI "   "وTII ". 

 .2022املصدر: تقرير األمم املتحدة حول احلكومة اإللكرتونية لسنة 

 مت تونس على املغرب ومصر واجلزائر واألردن فيما يتعلق مبؤشر احلكومة اإللكرتونية.ومقارنة ابلدول العربية تقدّ 

 5اإللكرتونية   احلكومة   مؤشر   حسب   العربية   الدول   تصنيف   :   11  عدد   بيان   رسم 

 
وإىل جانب تقييم مؤشر احلكومة اإللكرتونية يقوم التقرير الدوري ملنظمة األمم املتحدة بتقييم نسبة تقدم الدول يف 

  " للمعلومة  النفاذ  يف:  تتمثل  فرعية  عناصر  ثالث  على  حيتوي  مؤشر  خالل  من  اإللكرتونية  املشاركة  -eجمال 
 

 Center-us/Data-https://publicadministration.un.org/egovkb/en: المصدر 5
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information العمومية االستشارات   ،" "e-consultation و  "" القرار  صنع  يف  -e-decisionاملشاركة 
making   "      حتّصلت تونس على معدل عام مرتفع ابلنسبة ملؤشر املشاركة اإللكرتونية "  ولقدE-participation   

index(EPI)"    0.5455   هذا   ضمن  التصنيف  عالية  الدول  جمموعة  ضمن  يصنفها  ما  وهو   عامليا  67  املرتبة  علىو 
 التايل: لرسم البياينكما هو مبني اب (.  High EPI) املؤشر

 6العاملي   ابملعدل   ومقارنة   لتونس   اإللكرتونية   املشاركة   مؤشر   معدل   :   12  عدد   بيان   رسم 

 
حيث مت تصنيف تونس من بني الدول اإلفريقية األكثر تقدما   ااملعدل العام ملؤشر املشاركة اإللكرتونية مرتفع  ويعترب

 املشاركة   جمال  يف  العربية  الدول  من  موعةجم  على  تقدمت   كمااملرتبة الثانية إفريقيا.    إبحرازها  يف جمال املشاركة اإللكرتونية
 : اإللكرتونية

 7بتونس   مقارنة   العربية   الدول   من   جمموعة   مستوى   على   اإللكرتونية   املشاركة   مؤشر   :   13  عدد   بيان   رسم 

 

 

 Center-us/Data-https://publicadministration.un.org/egovkb/en: المصدر 6

 Center-us/Data-https://publicadministration.un.org/egovkb/en: المصدر 7
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للحكومة  - جدا  عايل  مؤشر  على  واليت حتصلت  جدا  العايل  الفردي  الدخل  ذات  العريب  اخلليج  دول  ابستثناء 
ملعدل العاملي ابلنسبة ملؤشر  االلكرتونية تعترب تونس الدولة العربية الوحيدة من بني بقية الدول العربية اليت جتاوزت ا

كما هو موضح   ( كما جتاوزت املعدل العاملي ابلنسبة ملؤشر املشاركة االلكرتونيةEGDIاحلكومة االلكرتونية )
 ابلرسم البياين التايل:

 
 8العربية   الدول   بني   اإللكرتونية   املشاركة   ومؤشر   ( EGDI)   االلكرتونية   احلكومة   مؤشر   مقارنة   14  عدد   بيان   رسم 
 

 

 

 

 

 

 

وتبعا لتحليل نتائج تونس يف جمال احلكومة اإللكرتونية واملشاركة اإللكرتونية وملزيد بذل ومضاعفة اجلهد للمحافظة على 
 : مكانة تونس إفريقيا وعامليا يف اجملال جيب 

اإلدارة   - تطوير  على  املسؤولة  اهلياكل  ودعم  التكنولوجية  التحتية  ابلبنية  املتعلق  املؤشر  تطوير  مزيد  على  العمل 
اإللكرتونية ومزيد تعزيز حوكمة اإلدارة اإللكرتونية يف جمال تنفيذ برامج ومشاريع رقمنة اإلدارة على املستوى الوطين 

وتقيي اجلارية  املشاريع  تنفيذ  نسق  التطور  ولتسريع  يقتضيه  ما  حسب  جديدة  مشاريع  تنفيذ  يف  والشروع  مها 
 التكنولوجي الذي يشهده العامل.

  الكتل   وسلسلة  االصطناعي  الذكاء  مثل  الناشئة  التكنولوجيات  العمل على تطوير خدمات على اخلط ابستعمال  -
Blockchain  من    والتحليالت  الضخمة  والبياانت  السحابية  واحلوسبة توفره  ملا  لتحسني  وذلك  تقنيات 

يتعني أن يصاحب بتدابري ضرورية قصد احلد من    الناشئة  اخلدمات على اخلط غري أّن اعتماد هذه التكنولوجيات

 

 Center-us/Data-https://publicadministration.un.org/egovkb/en: المصدر 8
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التكنولوجيات   لتبين  اخلاص  والقطاع   املدين  اجملتمع  لتحفيز  مناسبة  وأنظمة  الرقمية وذلك ابعتماد سياسات  الفجوة
 الناشئة،

اخلط تراعي خصوصيات الفئات اهلشة والضعيفة لتيسري الوصول إليهم وتوفري العمل على تطوير خدمات على   -
 اخلدمات االدارية اخلاصة هبم، 

اخلط اليت هتّم احلالة املدنية، وخدمات أتشرية السفر، وخدمات   جمموعة من اخلدمات على تطوير  على  العمل  أمهية -
 التشغيل واخلدمات اخلاصة ابملؤسسات. 

املسائلة، الشفافية واالنفتاح على مستوى مواقع الواب واخلدمات على اخلط وذلك بتطوير    ضرورة تعزيز الفاعلية، -
احملتوى وحتيينه ابستمرار، ووضع آليات االتصال ابهليكل العمومي مع العمل على حتسني فاعلية االجابة على 

 . نشرها من طرف اهليكل العموميةمفتوحة ل  جديدة  بياانت   املستعملني وتكريس النفاذ اىل املعلومة وامكانية اقرتاح

 عنها .  املستخدم ورضا اخلدمات أمهية مجع املعطيات اخلاصة ابستخدام
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 الوزارات واب مواقع عناوين  . قائمة1ملحق عدد 
 الوزارة  

 
الواب  موقع عنوان  

الحكومة  رئاسة 1  http://www.pm.gov.tn 

الوطني  الدفاع وزارة 2  http://www.defense.tn 

الداخلية  وزارة 3  https://www.interieur.gov.tn/ 

العقارية  والشؤون الدولة  أمالك وزارة 4  https://www.domainetat.tn/ 

االتصال  تكنولوجيات وزارة 5  https://www.mtcen.gov.tn/ 

المالية  وزارة 6  http://www.finances.gov.tn 

 https://www.energiemines.gov.tn ( والمناجم الطاقة)  والطاقة  والمناجم الصناعة وزارة 7

 /http://www.tunisieindustrie.gov.tn الصناعة  والطاقة والمناجم الصناعة وزارة : 8

الصادرات  وتنمية التجارة وزارة 9  http://www.commerce.gov.tn 

والتخطيط االقتصاد وزارة 10  http://www.mdici.gov.tn 

الثقافة  وزارة 11  https://www.culture.gov.tn/ 

التربية  وزارة 12  http://www.edunet.tn 

المهني  والتكوين التشغيل  وزارة 13  http://www.emploi.gov.tn 

والرياضة  الشباب وزارة 14  http://www.sport.tn 

النقل  وزارة 15  http://www.transport.tn 

السن  وكبار  والطفولة والمرأة األسرة وزارة 16  http://www.femmes.gov.tn 

الدينية  الشؤون وزارة 17  http://www.affaires-religieuses.tn/ 

التحتية  والبنية واإلسكان التجهيز وزارة 18  http://www.mehat.gov.tn 

العدل  وزارة 19  http://www.e-justice.tn 

الخارجية  الشؤون وزارة 20  http://www.diplomatie.gov.tn 

االجتماعية  الشؤون وزارة 21  http://www.social.tn/ 

العلمي  والبحث العالي  التعليم وزارة 22  http://www.mes.tn/ 

الصحة  وزارة 23  http://www.santetunisie.rns.tn 

السياحة  وزارة 24  http://tourisme.gov.tn 

 http://www.environnement.gov.tn  البيئة وزارة 25

  البحري  والصيد المائية والموارد الفالحة وزارة 26
 

http://www.agriculture.tn/ 

 /http://www.collectiviteslocales.gov.tn 9موقع الشؤون المحلية   27

 

 

 

 

 

ولكنه حاليا ملحق  2021و  2020بالنسبة لموقع الشؤون المحلية تم إدراجه ضمن التقييم نظرا لكونه كان تابعا لوزارة الشؤون المحلية للسنوات  9

 بوزارة الداخلية. 
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 للتقييم  التأليفي اجلدول: 2ملحق عدد

   

سهولة حتديد املوقع 
)C1(

قابلية 
استعمال 

)C2(  املوقع

اهلوية البصرية 
ومجالية املوقع 

)C3(

املطابقة للمعايري 
الدولية يف جمال 
)C4( الواب

التحيني واحملتوى  
)C5(

املشاركة 
اإللكرتونية  

)C6(

اخلدمات على 
)C7( اخلط

الّسالمة 
املعلوماتّية 
واحرتام 

)C8(  اخلصوصيّة

املطابقة للمعايري 
الدولّية يف جمال الّنفاذ 

)C9( الّرقمي

النفاذ للمعلومة 
وفتح البياانت 

)C10( العمومية

استعمال 
التكنولوجيات 
)C11( احلديثة

وقياس 
مجهور 

C12(املوقع
)

النتيجة

وزارة البيئة
87,50%92,71%83,33%22,22%86,96%58,62%77,78%33,33%100,00%72,09%0,00%0,00%75,65%

%72,17%0,00%0,00%77,91%50,00%33,33%90,74%58,62%71,74%100,00%100,00%59,38%100,00وزارة الشؤون االجتماعية

%69,35%0,00%0,00%60,47%75,00%16,67%94,44%48,28%58,70%66,67%100,00%77,08%100,00وزارة النقل

%67,61%0,00%0,00%79,07%50,00%50,00%40,74%46,55%71,74%66,67%100,00%75,00%100,00وزارة التجهيز واالسكان

وزارة الشؤون الثقافية
100,00%62,50%91,67%100,00%73,91%65,52%38,89%16,67%100,00%72,09%0,00%0,00%67,17%

رايضة وزارة الشباب وال
37,50%57,29%66,67%22,22%86,96%41,38%75,93%16,67%100,00%79,07%0,00%0,00%60,94%

وزارة تكنولوجيات االتصال
100,00%66,67%91,67%77,78%32,61%46,55%59,26%50,00%37,50%65,12%0,00%0,00%60,61%

وزارة الصناعة واملناجم والطاقة )الطاقة 
%60,43%0,00%0,00%90,70%50,00%16,67%11,11%22,41%60,87%66,67%91,67%76,04%100,00واملناجم(

%60,00%0,00%0,00%68,60%75,00%16,67%51,85%18,97%45,65%66,67%91,67%76,04%100,00وزارة املالية

%59,87%0,00%0,00%66,28%50,00%16,67%59,26%37,93%76,09%50,00%86,11%61,46%62,50وزارة الصحة

%58,04%0,00%0,00%54,65%100,00%0,00%46,30%24,14%86,96%100,00%86,11%60,42%75,00وزارة الدفاع الوطين

%56,74%0,00%0,00%41,86%75,00%16,67%68,52%32,76%39,13%66,67%100,00%66,67%100,00وزارة العدل

وزارة أمالك الّدولة والشؤون العقارية
87,50%63,54%75,00%83,33%86,96%22,41%55,56%0,00%75,00%44,19%0,00%0,00%55,87%

%55,43%0,00%0,00%58,14%62,50%0,00%22,22%27,59%65,22%83,33%91,67%73,96%75,00وزارة اإلقتصاد والتخطيط

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
100,00%58,33%97,22%66,67%58,70%10,34%22,22%33,33%25,00%79,07%0,00%0,00%54,35%

%53,04%0,00%0,00%47,67%100,00%16,67%35,19%22,41%52,17%100,00%94,44%54,17%100,00موقع الشؤون احمللية

وزارة الداخلية
100,00%57,29%58,33%83,33%58,70%31,03%44,44%50,00%37,50%44,19%0,00%0,00%51,52%

وزارة التجارة وتنمية الصادرات
100,00%62,50%58,33%50,00%36,96%27,59%48,15%16,67%37,50%58,14%0,00%0,00%50,43%

وزارة املرأة واألسرة والطفولة وكبار السن
75,00%53,13%100,00%66,67%45,65%32,76%22,22%33,33%25,00%58,14%0,00%0,00%49,78%

%48,48%0,00%0,00%63,95%50,00%16,67%33,33%31,03%52,17%33,33%50,00%51,04%100,00وزارة الشؤون الدينية

%47,83%0,00%0,00%32,56%37,50%16,67%53,70%56,90%43,48%50,00%58,33%50,00%87,50وزارة  التشغيل والتكوين املهين

%40,22%0,00%0,00%59,30%37,50%50,00%44,44%6,90%26,09%38,89%69,44%30,21%75,00وزارة الرتبية

رائسة احلكومة
100,00%62,50%88,89%27,78%45,65%34,48%0,00%16,67%37,50%13,95%0,00%0,00%39,78%

وزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد 
%27,59%0,00%0,00%36,05%37,50%0,00%5,56%8,62%39,13%16,67%47,22%33,33%75,00البحري

%27,17%0,00%0,00%18,60%25,00%16,67%9,26%17,24%6,52%33,33%50,00%40,63%87,50وزارة السياحة

وزارة الصناعة واملناجم والطاقة ) 
الصناعة(

وزارة الشؤون اخلارجية واهلجرة 
والتونسيني ابخلارج
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 ( 2021مرت بة حسب عدد املشرتكني ابلصفحة )سبتمرب  وقع الفايسبوكمب الوزارات قائمة يف عناوين صفحات :  3ملحق عدد 
 

 
المشتركين   الوزارة  عدد 

2012 

المشتركين  عدد 

2015 

المشتركين   عدد 

2018 

المشتركين   عدد 

2020 

عدد المشتركين  

2021 

التطور  مالحظات   نسبة  

بسنة  مقارنة 

2020   

 %25,49 محينة   1467553 1093524 344000 147834 30441 وزارة الصحة  1

 %3,90 محينة   1126841 1082839 1000000 090 502 334935 وزارة الداخلية  2

 %27,22 محينة   994415 723706 553000 134467 22942 ة رئاسة الحكوم 3

 %99,23 محينة   958643 7384 564000 161592   وزارة التربية  4

 %3,32 محينة   500312 483687 419000 77322 5673 وزارة السياحة   5

 %91,67 محينة   400001 33315 288000 151314 22961 وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج  6

 %23,05 محينة   340095 261691 157000 84131 18201 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  7

 %7,23 محينة   320680 297496 268000   10033 وزارة العدل  8

 %14,59 تّم تغيير الصفحة   301648 257652 231 6815 1480 وزارة الشباب والرياضة  9

 %22,57 محينة   273198 211548 137000 30199 10755 وزارة النقل  10

 %10,19 محينة   267512 240249 186000 99804 38129 وزارة لتشغيل والتكوين المهني  11

 %12,43 تّم تغيير الصفحة   246130 215529 177000 833 5472 وزارة التجارة وتنمية الصادرات  12

 %5,04 محينة   212630 201916 187000 49806 8831 وزارة التجهيز واإلسكان  13

 %85,86 تّم تغيير الصفحة   208001 29402 185000     وزارة البيئة  14

 %31,88 محينة   196730 134017 73814 11354 1756 وزارة الّشؤون اإلجتماعيّة  15

 %15,08 محينة   183249 155612 113000 89036 10290 وزارة الشؤون الثقافية 16

 %19,71 محينة   182470 146505 119000 10298 1618 وزارة المرأة واألسرة والطفولة وكبار السن 17

https://www.facebook.com/santetunisie.rns.tn/
https://www.facebook.com/ministere.interieur.tunisie/
https://www.facebook.com/Presidencedugouvernementtunisien/
https://www.facebook.com/Ministere.education.Tunisie/
https://www.facebook.com/ministere.Tourisme.Tunisie/
https://www.facebook.com/TunisieDiplo/
https://www.facebook.com/Minist%C3%A8re-de-lEnseignement-Sup%C3%A9rieur-et-de-la-Recherche-Scientifique-356832424371408/
https://www.facebook.com/ministere.justice.tunisie/
https://www.facebook.com/jeunesse.sport.integration.professionnelle
https://www.facebook.com/Ministere.Du.Transport.Logistique/
https://www.facebook.com/MFPE.GOV.TN/
https://www.facebook.com/MCDE.TUNISIE
https://www.facebook.com/MinEquip/
https://www.facebook.com/MinALEnv
https://www.facebook.com/infos.social.tn/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAWeI_PGDHT41PAGEcHM_k1s1OXU5zVAPGMpGYcuZv_Pz9_Ay9wWBUKU6YJLyiwgoD-fz704_uoXc-L
https://www.facebook.com/M.AFFAIRES.CULTURELLES/
https://www.facebook.com/Ministere.Femme.Famille.Enfance.Seniors/
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 %14,03 محينة   181352 155901 108000     وزارة المالية  18

 %21,00 محينة   151636 119793 79676 22005 2785 وزارة الفالحة والصيد البحري والموارد المائية  19

 %27,99 محينة   124299 89510 53782 8802 1567 وزارة الشؤون الدينية  20

 %90,63 محينة   119626 11208 98849 5844 1117 وزارة تكنولوجيات اإلتصال  21

 %9,15 محينة   95279 86557 72770 18863 13940 وزارة اإلقتصاد والتخطيط  22

 %91,45 محينة   90603 7746 57772     وزارة أمالك الّدولة والشؤون العقارية  23

فيفري  726 78 41861 24925     وزارة الدفاع الوطني 24 منذ  محينة 

2016 

46,83% 

 %11,16 تّم تغيير الصفحة   44869 39861 7859 66769 35704 وزارة الصناعة والمناجم والطاقة   25

 

  

https://www.facebook.com/MFTunisie/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/uic.agrinet/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/mar.gov.tn/
https://www.facebook.com/MinistereTCTD/
https://www.facebook.com/MDICITUNISIE/
https://www.facebook.com/MDEAF.GOV.TN/
https://www.facebook.com/defense.tn/
https://www.facebook.com/MinistereIEM
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 العمومية  البياانت وفتح للمعلومة النفاذ حملور   املعايري الفرعية  لي للوزارات حسبيثقتال املعد ل 4 ملحق عدد

 

 

  

الوزارة

     السياسات 
ربامج اليت هتم  وال

العموم 
)C10.1(

  قائمة مفصلة يف 
اخلدمات اليت 
يسديها للعموم 
والشهادات اليت 

يسّلمها 
للمواطنني 

واثئق الضرورية  وال
للحصول عليها 

والشروط 
واآلجال 

واإلجراءات 

     النصوص 
رتتيبية  القانونية وال

تفسريية  وال
املنّظمة لنشاطه 

)C10.3(

    املهام املوكولة 
)C10.4( إليه

تنظيم اهليكلي 
)C10.5(

عنوان مقره 
الرئيسي ومقراته 

الفرعية 
)C10.6(

كيفية الوصول 
إيل  عنوان مقره 
الرئيسي ومقراته 

الفرعية واالتصال 
)C10.7( هبا

امليزانية املرصودة 
له مفصلة 
)C10.8(

     املعلومات 
املتعلقة برباجمه 
وخاصة إجنازاته 
ذات الصلة 

بنشاطه 
)C10.9(

   قائمة امسية يف 
املكلّفني ابلنفاذ 
إىل املعلومة، 

وعناوين بريدهم 
اإللكرتوين املهين 

)C10.10(

      شروط منح 
رتاخيص اليت  ال
يسديها اهليكل 
)C10.11(

  الصفقات 
العمومية املربجمة 
واملصادق على 
ميزانيتها واليت 
يعتزم اهليكل 
إبرامها ونتائج 

تنفيذها 
)C10.12(

    التفاقيات 
اليت تعتزم الدولة 
االنضمام إليها أو 
املصادقة عليها 
)C10.13(

نشر كافة 
املعلومات املتعلقة 
ابملالية العمومية 

مبا يف ذلك 
البياانت 

التفصيلية املتعلقة 
ابمليزانية على 

املستوى املركزي 
واحمللي 

)C10.14(

نشر دليل رؤساء 
اهلياكل مع حتديد 

مهامهم 
)C10.15(

نشر أدلة 
اإلجراءات  اليت 

يستخدمها 
موظفون 

)C10.16(

2222222222222200وزارة الصناعة واملناجم والطاقة )الطاقة واملناجم(

1222222222220012وزارة التجهيز واالسكان

رايضة 2222222222220000وزارة الشباب وال

2222222222200200وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

2222222222101200وزارة الشؤون االجتماعية

2222022022220020وزارة البيئة

1222222122201020وزارة الشؤون الثقافية

2022122012112220وزارة املالية

2222221022002200وزارة الصحة

2022222120121002وزارة تكنولوجيات االتصال

2222212012100022وزارة الشؤون الدينية

2122222012110001وزارة النقل

2102222212101000وزارة الرتبية

1222222122000000وزارة املرأة واألسرة والطفولة وكبار السن

2022212222000100وزارة اإلقتصاد والتخطيط

1122222022000021وزارة التجارة وتنمية الصادرات

1102122022210000وزارة الدفاع الوطين

0222022020000002وزارة أمالك الّدولة والشؤون العقارية

1222212010010000وزارة الداخلية

2022122012112220وزارة العدل

2122011002000000وزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري

1222011000010000وزارة  التشغيل والتكوين املهين

1102111000000010وزارة السياحة

0000011002000000رائسة احلكومة

وزارة الشؤون اخلارجية واهلجرة والتونسيني ابخلارج
وزارة الصناعة واملناجم والطاقة ) الصناعة(
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 2022ديسمرب  -: جدول متابعة مدى التفاعل مع املراسالت االلكرتونية املوج هة للوزارات 5ملحق عدد 
  

 مالحظات عامة اإلجابة توقيت  اإلرسال  تاريخ اإلرسال البريد االلكتروني الُمرسل إليه الوزارة ع/ر

1 

 رئاسة الحكومة 

boc@pm.gov.tn dec 20, 2022 10:37  ليس هناك إجابة   

2 boc@pm.gov.tn dec 07, 2022 13:54  ليس هناك إجابة   

3 

وزارة أمالك الدولة 

 والشؤون العقارية 

ministere.mdeaf@domainetat.tn dec 08, 2022 14:36  ليس هناك إجابة   

4 ministere.mdeaf@domainetat.tn  dec 07 2022 13:55  ليس هناك إجابة   

5 brc@domainetat.tn dec 08, 2022 14:42 
خلل في البريد  

 االلكتروني 
  

6 
وزارة األسرة والمرأة 

 والطفولة وكبار السن  

boc@maff.gov.tn dec 08, 2022 14:53  ليس هناك إجابة   

7 boc@maff.gov.tn dec 07, 2022 13:42  ليس هناك إجابة   

8 

وزارة االقتصاد  

 والتخطيط  

boc.mdici@tunisia.gov.tn dec 08, 2022 16:07  ليس هناك إجابة   

9 boc.mdici@tunisia.gov.tn dec 07, 2022 14:08  ليس هناك إجابة   

mailto:boc@pm.gov.tn
mailto:ministere.mdeaf@domainetat.tn
mailto:ministere.mdeaf@domainetat.tn
mailto:boc@maff.gov.tn
mailto:boc.mdici@tunisia.gov.tn
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10 

وزارة التجارة و تنمية  

 الصادرات 

mincom,brc@tunisia,gov,tn dec 08,2022 16:12 
خلل في البريد  

 االلكتروني 
  

11 mincom.boc@tunisia.gov.tn  dec 08, 2022 16:12 
خلل في البريد  

 االلكتروني 
  

12 

 وزارة التجهيز و اإلسكان 

brc@mehat.gov.tn dec 08, 2022 16:18  ليس هناك إجابة   

13 brc@mehat.gov.tn dec 08, 2022 12:28  ليس هناك إجابة   

14 

 وزارة التربية  

ministere@minedu.edunet.tn dec 08, 2022 16:23  في نفس اليوم 
تمكين المواطن من رقم 

 الهاتف المطلوب 

15 ministere@minedu.edunet.tn  dec 08, 2022 12:35  ليس هناك إجابة   

16 

وزارة التشغيل والتكوين  

 المهني  

webmaster@mfpe.gov.tn dec 08, 2022 10:30  ليس هناك إجابة   

17 webmaster@mfpe.gov.tn dec 08, 2022 12:38  ليس هناك إجابة   

18 
وزارة التعليم العالي 

 والبحث العلمي  

brc.mesrs@mes.rnu.tn dec 09, 2022 10:43  ليس هناك إجابة   

19 brc.mesrs@mes.rnu.tn dec 08, 2022 12:40  ليس هناك إجابة   

20 

 وزارة الداخلية  

boc@interieur.gov.tn dec 09, 2022 11:31  ليس هناك إجابة   

21 boc@interieur.gov.tn dec 08, 2022 12:46  ليس هناك إجابة   

mailto:mincom.boc@tunisia.gov.tn
mailto:brc@mehat.gov.tn
mailto:ministere@minedu.edunet.tn
mailto:ministere@minedu.edunet.tn
mailto:webmaster@mfpe.gov.tn
mailto:brc.mesrs@mes.rnu.tn
mailto:boc@interieur.gov.tn
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22 
وزارة الداخلية )قسم 

 الشؤون المحلية( 

boc@mineat.gov.tn dec 20, 2022 14:46  ليس هناك إجابة   

23 boc@mineat.gov.tn  dec 20, 2022 12:35  ليس هناك إجابة   

24 

 وزارة الدفاع الوطني  

defcab@defense.tn dec 08, 2022 12:37  توجيه للموقع الرسمي  ساعة 24في 

25 defcab@defense.tn  dec 08, 2022 14:03  تفاعل إيجابي   ساعة 24في 

26 

 وزارة السياحة 

boc@tourisme.gov.tn dec 09, 2022 11:51  ليس هناك إجابة   

27 boc@tourisme.gov.tn dec 08, 2022 14:30  ليس هناك إجابة   

28 

وزارة الشؤون  

 االجتماعية 

mas@social.gov.tn dec 19, 2022 12:01  ليس هناك إجابة   

29 mas@social.gov.tn dec 09, 2022 10:10  ليس هناك إجابة   

30 brc@social.gov.tn dec 09, 2022 12:00  ليس هناك إجابة   

31 brc@social.gov.tn dec 09, 2022 10:10  ليس هناك إجابة   

32 

 وزارة الشؤون الثقافية 

contact.culture@mac.gov.tn sept 08, 2022 12:13  في نفس اليوم 
تم الرد بالتوجه  

للمندوبية الجهوية 

 للثقافة

33 contact.culture@mac.gov.tn dec 09, 2022 10:25  إجابة مقبولة  ساعة 48إجابة بعد 

34 

وزارة الشؤون الخارجية 

والهجرة والتونسيين 

 بالخارج 
email.dct@diplomatie.gov.tn dec 09, 2022 11:36  ليس هناك إجابة   

mailto:boc@mineat.gov.tn
mailto:boc@mineat.gov.tn
mailto:defcab@defense.tn
mailto:defcab@defense.tn
mailto:boc@tourisme.gov.tn
mailto:mas@social.gov.tn
mailto:mas@social.gov.tn
mailto:brc@social.gov.tn
mailto:brc@social.gov.tn
mailto:contact.culture@mac.gov.tn
mailto:email.dct@diplomatie.gov.tn
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35 email.dct@diplomatie.gov.tn dec 15, 2022 10:26  ليس هناك إجابة   

36 email.dct@diplomatie.gov.tn dec 19, 2022 09:01  ليس هناك إجابة   

37 

 وزارة الشؤون الدينية  

brc@affaires-religieuses.tn dec 09, 2022 12:23  في نفس اليوم 
إمداد المواطن  

 بالمعلومات المطلوبة

38 brc@affaires-religieuses.tn dec 15, 2022 10:35  ليس هناك إجابة   

39 

 وزارة الشباب والرياضة 

mjsep@mjs.tn dec 09, 2022 14:22  إجابة تامة  ساعة 48إجابة بعد 

40 mjsep@mjs.tn dec 15, 2022 10:40  ليس هناك إجابة   

41 

 وزارة الصحة 

relation.citoyen@rns.tn dec 09, 2022 14:18  ليس هناك إجابة   

42 relation.citoyen@rns.tn  dec 15, 2022 10:59  تفاعل إيجابي   في نفس اليوم 

43 

وزارة الصناعة والمناجم  

 والطاقة )قسم الصناعة( 

contact.industrie@tunisia.gov.tn dec 09, 2022 14:52  ليس هناك إجابة   

44 contact.industrie@tunisia.gov.tn  dec 15, 2022 15:05  ليس هناك إجابة   

mailto:brc@affaires-religieuses.tn
mailto:mjsep@mjs.tn
mailto:relation.citoyen@rns.tn
mailto:relation.citoyen@rns.tn
mailto:contact.industrie@tunisia.gov.tn
mailto:contact.industrie@tunisia.gov.tn
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45 
وزارة الصناعة والمناجم  

والطاقة )قسم المناجم 

 والطاقة(  

contact@energiemines.gov.tn dec 09, 2022 15:59  ساعة 48إجابة بعد 
إمداد المواطن برقم 

 الهاتف المطلوب 

46 contact@energiemines.gov.tn  dec 15, 2022 15:00  ليس هناك إجابة   

47 

 وزارة العدل  

info@e-justice.tn dec 09, 2022 16:39  في نفس اليوم 
تم الرد بطلب مزيد من 

 اإليضاحات حول السؤال

48 info@e-justice.tn dec 09, 2022 14:05  تفاعل إيجابي   في نفس اليوم 

49 

وزارة الفالحة والموارد 

 المائية والصيد البحري 

bo.brcmarh@iresa.agrinet.tn dec 09, 2022 16:49  ليس هناك إجابة   

50 bo.brcmarh@iresa.agrinet.tn dec 20, 2022 09:37  ليس هناك إجابة   

51 bo.brcmarh@iresa.agrinet.tn dec 09, 2022 11:00  ليس هناك إجابة   

 brc@finances.tn dec 09, 2022 16:54 وزارة المالية   52
خلل في البريد  

 االلكتروني 
  

53 

 وزارة النقل  

boc@transport.state.tn dec 09, 2022 17:00  ليس هناك إجابة   

54 boc@transport.state.tn  dec 09, 2022 10:45  ليس هناك إجابة   

55 
وزارة تكنولوجيات 

 اإلتصال 
brc.mtc@tunisia.gov.tn dec 09, 2022 17:05  إجابة تامة  ساعة 48إجابة بعد 

mailto:contact@energiemines.gov.tn
mailto:contact@energiemines.gov.tn
mailto:info@e-justice.tn
mailto:bo.brcmarh@iresa.agrinet.tn
mailto:brc@finances.tn
mailto:boc@transport.state.tn
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56 brc.mtc@tunisia.gov.tn  dec 20, 2022 09:44  ليس هناك إجابة   

57 brc.mtc@tunisia.gov.tn  dec 09, 2022 10:35  ليس هناك إجابة   

mailto:brc.mtc@tunisia.gov.tn
mailto:brc.mtc@tunisia.gov.tn
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 الوزارات  واب مواقعحسب  العموميةاملكلفني بتقييم املواقع   جدول توزيع: 6ملحق عدد 
 الموقع الرسمي للوزارة رابط  الوزارة  بالتّقييم  المكلف

 السيدة ريم القرناوي 

 العدل  وزارة

   النقل وزارة

 المالية  وزارة

 وزارة الشؤون االجتماعية 

http://www.e-justice.tn 

http://www.transport.tn 

http://www.finances.gov.tn  

http://www.social.tn/ 

 سناء الوسالتي السيدة 

 العلمي  والبحث العالي  التعليم وزارة

 واالسكان  التجهيز وزارة

 السن  وكبار  والطفولة والمرأة األسرة وزارة

http://www.mes.tn 

 http://www.mehat.gov.tn 

http://www.femmes.gov.tn 

 السيدة سوسن معلى 

  الداخلية  وزارة

 موقع الشؤون المحلية 

 الوطني  الدفاع وزارة

 الثقافية  الشؤون وزارة

http://www.interieur.gov.tn 

   http://www.collectiviteslocales.gov.t

nhttp://www.defense.tn  / 

https://www.culture.gov.tn  

 السيد رياض الوسالتي 

 االتصال  تكنولوجيات وزارة

 الصحة  وزارة

 التربية  وزارة

https://www.mtcen.gov.tn  

http://www.santetunisie.rns.tn/ar  

http://www.education.gov.tn/  

http://www.edunet.tn/   

 اآلنسة سنية الغربي

 )الصناعة(  والمناجم والطاقة الصناعة وزارة

 الخارجيّة  الّشؤون وزارة

 العقارية  والشؤون الّدولة  أمالك وزارة

 االقتصاد والتخطيط وزارة

 http://www.tunisieindustrie.gov.tn 

https://www.diplomatie.gov.tn  

http://www.mdeaf.gov.tn  

http://www.mdici.gov.tn  

 السيد حمزة النصيبي

 

 الصناعة والمناجم والطاقة )المناجم والطاقة(  وزارة

 البحري  والصيد المائية والموارد الفالحة وزارة

 الحكومة  رئاسة

http://www.energymines.gov.tn  

 http://www.agriculture.tn 

http://www.pm.gov.tn  

 السيد أنور كروت 

 التجارة وتنمية الصادرات  وزارة

   الدينية الشؤون وزارة

 والتشغيل  المهني التكوين وزارة

http://www.commerce.gov.tn 

religieuses.tn-http://www.affaires 

http://www.emploi.gov.tn 

 اآلنسة هدى السنوسي

  والرياضة الشباب وزارة

 البيئة  وزارة

  السياحة وزارة 

http://www.sport.tn  

http://www.environnement.gov.tn  

http://www.tourisme.gov.tn  

 

 

  

http://www.mes.tn/
http://www.mehat.gov.tn/
http://www.femmes.gov.tn/
http://www.interieur.gov.tn/
http://www.tunisieindustrie.gov.tn/
http://www.agriculture.tn/
http://www.commerce.gov.tn/
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 تقييم املواقع اإللكرتونية للوالايت التونسية جذاذة : 7ملحق عدد 

  :  الوالية

  رابط املوقع اإللكرتون  :

 

  اللغة املعتمدة ابملوقع  : 

  توقيت العمل  : 

  رقم اهلاتف  :

 الربيد اإللكرتون  :
 

 

 

  كيفية الوصول إل املصلحة  : 

 

  :   إمكانية التواصل عرب املوقع

 

  :   حتيني احملتوى

 

 :   وجود ركن خاص ابلنفاذ للمعلومة

 

 

 

 

 

  :  googleسهولة إجياد املوقع عرب 

 

  وجود سرب أراء: 

  :   httpsأتمني املوقع بربوتوكول 

  :  اجلوالتوافق مع أجهزة 

 

  املالحظات  : 
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 : قائمة يف مواقع الواب الرمسية للوالايت 8ملحق عدد 
 

 عنوان املوقع اإللكرتون للوالية الوالايت 
 www.gouvernorat-tunis.gov.tn  (site en cours de construction) تونس 
 غري موجود  أراينة 

 غري موجود  بن عروس
 www.manouba.tn منوبة 
 www.nabeul.gov.tn انبل 

 www.gouvernorat-bizerte.gov.tn بنزرت 
 www.zaghouan.tn زغوان 
 )ال يعمل(  www.sousse.tn سوسة
 www.g-monastir.tn املنستري 
 غري موجود  املهدية 

 www.gouvernorat-sfax.gov.tn صفاقس
 www.portail-region-kairouan.tn القريوان 
 www.gouvernorat-kasserine.gov.tn القصرين 

 www.portail-région-sidi-bouzid.tn سيدي بوزيد 
 )ال يعمل( www.gouvernorat-beja.tn ابجة

  www.gouvernorat-jendouba.gov.tn (site en cours de construction) جندوبة 
 غري موجود  الكاف
 غري موجود  سليانة
 غري موجود  قابس
 www.gouvernorat-gafsa.gov.tn قفصة
 غري موجود  مدنني 
 غري موجود  توزر 

 غري موجود  تطاوين 
 غري موجود  قبلي

 

http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/doc.asp?docid=644&mcat=13&mrub=105
http://www.gouvernorat-tunis.gov.tn/
http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/doc.asp?docid=588&mcat=13&mrub=105
http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/doc.asp?docid=590&mcat=13&mrub=105
http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/doc.asp?docid=598&mcat=13&mrub=105
http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/doc.asp?docid=601&mcat=13&mrub=105
http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/doc.asp?docid=591&mcat=13&mrub=105
http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/doc.asp?docid=607&mcat=13&mrub=105
http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/doc.asp?docid=604&mcat=13&mrub=105
http://www.sousse.tn/
http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/doc.asp?docid=600&mcat=13&mrub=105
http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/doc.asp?docid=597&mcat=13&mrub=105
http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/doc.asp?docid=602&mcat=13&mrub=105
http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/doc.asp?docid=594&mcat=13&mrub=105
http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/doc.asp?docid=645&mcat=13&mrub=105
http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/doc.asp?docid=603&mcat=13&mrub=105
http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/doc.asp?docid=589&mcat=13&mrub=105
http://www.gouvernorat-beja.tn/
http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/doc.asp?docid=593&mcat=13&mrub=105
http://www.gouvernorat-jendouba.gov.tn/
http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/doc.asp?docid=596&mcat=13&mrub=105
http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/doc.asp?docid=646&mcat=13&mrub=105
http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/doc.asp?docid=592&mcat=13&mrub=105
http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/doc.asp?docid=643&mcat=13&mrub=105
http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/doc.asp?docid=599&mcat=13&mrub=105
http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/doc.asp?docid=606&mcat=13&mrub=105
http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/doc.asp?docid=605&mcat=13&mrub=105
http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/doc.asp?docid=595&mcat=13&mrub=105
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مبراكز الوالايت  بلدايت : قائمة يف مواقع الواب الرمسية لل9ملحق عدد   

 موقع الواب  املصلحة  ع/ر
 http://www.commune-tunis.gov.tn بلدية تونس   1
  https://www..commune-ariana.gov.tn بلدية أراينة   2
 http://www.commune-benarous.gov.tn بلدية بن عروس  3
 /http://www.commune-nabeul.gov.tn بلدية انبل   4
 /http://www.commune-bizerte.gov.tn بلدية بنزرت   5
 /http://www.commune-zaghouan.gov.tn بلدية زغوان   6
 /http://www.commune-sousse.gov.tn بلدية سوسة   7
 /http://www.commune-monastir.gov.tn بلدية املنستري   8
 /http://www.commune-kairouan.gov.tn بلدية القريوان   9

 /http://www.commune-kasserine.gov.tn بلدية القصرين   10
 www.commune-sidibouzid.gov.tn بلدية سيدي بوزيد  11
 /http://www.commune-beja.gov.tn بلدية ابجة   12
 www.commune-elkef.gov.tn بلدية الكاف  13
 www.commune-siliana.gov.tn بلدية سليانة  14
 /http://www.commune-jendouba.gov.tn بلدية جندوبة   15
 www.commune-gabes.gov.tn بلدية قابس   16
 www.commune-gafsa.gov.tn بلدية قفصة   17
 www.commune-tataouine.gov.tn بلدية تطاوين   18
 www.Commune-kebili.gov.tn بلدية قبلي   19
 www.commune-manouba.gov.tn بلدية منوبة   20
 /https://www.commune-mahdia.gov.tn املهدية  21
 /http://www.commune-sfax.gov.tn صفاقس 22
 /http://www.commune-medenine.gov.tn مدنني  23
 http://www.commune-tozeur.gov.tn توزر  24

 


