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ن�ص عليها الد�ستور الجديد لتقوية الديمقراطية وتر�سيخ
1يمثل الحق في ولوج المعلومة واحدة من الخطوات العديدة التي َّ
دولة القانون؛
 2واعتبارا لأن «للمواطنات والمواطنين الحق في الولوج �إلى المعلومة التي بحوزة الإدارة العمومية والهيئات المنتخبة
والم�ؤ�س�سات المكلفة بمهمة من مهام الخدمة العمومية ( .»)...و�أن هذا الحق ال يحده �إال القانون من قبيل مراعاة
الإكراهات المحتملة المرتبطة بم�سائل «الدفاع الوطني والأمن الداخلي والخارجي للدولة ،وكذا الحياة الخا�صة
للمواطنين» ،و«الم�س بالحقوق والحريات( ».الف�صل )27؛
3وي�ستجيب االعتراف بهذا الحق ،الذي ينبغي �أن ي�ؤطره القانون ،لمطالب ع ََّبر عنها عدد من الفاعلين المدنيين وال�سيا�سيين
منذ �سنوات عديدة� ،إذ يطالبون بمزيد من ال�شفافية في العمل العمومي وبالتزام محاربة الف�ساد .ويتيح هذا االعتراف
ان�سجام المغرب مع عدد من التزاماته الدولية واال�ستجابة للمعايير الجاري بها العمل في عموم الدول الديمقراطية؛
4و اعتبارا لأن الدول الأكثر تقدما �شهدت ،منذ زمن غير بعيد ،ميالد ُبعد جديد من �أبعاد الحق في ولوج
المعلومة ،وذلك بف�ضل دخول الب�شرية في العهد الرقمي .وت�شدد هذه الحركة (الم�سماة «المعطيات الحكومية
المفتوحة» � Open Government Dataأو «المعطيات المفتوحة»  )Open Dataعلى �إمكانية ا�ستغالل
و�إعادة ا�ستعمال المعلومات العمومية؛
5وعالوة على التقدم الذي ي�ستتبعه ذلك في مجال الديمقراطية وال�شفافية ،ف�إن �أهداف هذه الحركة متعددة ،منها تمكين
المواطنين من معلومات مفيدة ت�سهل حياتهم ،وتحديث الإدارة والمرافق العمومية ،وتحفيز النمو االقت�صادي عبر توفير
�أمثل للمعلومة ،وت�سهيل �سريانها ،وتطوير تقنيات الإعالم ،و�إر�ساء �أ�س�س اقت�صاد رقمي.
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6في حالة المغرب ،ف�إن تفعيل الحق في ولوج المعلومة ينبغي له ،من الآن ف�صاعدا� ،أن يدمج متطلبات وفر�ص المعطيات
المفتوحة ،من وجهة نظر �سيا�سية وم�ؤ�س�سية وتقنية كذلك؛
7يتع ّين اعتماد مقاربة ُمجددة في تجاوز حاالت التردد �أو المقاومة التي قد تبديها بع�ض الإدارات ،و�إحداث تحول ثقافي
في داخلها من �أجل محاربة التوجه الذي يرمي �إلى احتكار المعلومة باعتباره م�صدرا لل�سلطة ال�شخ�صية على ح�ساب
الم�صلحة العامة؛
8يتع ّلق الأمر بالعمل ،بوجه �أخ�ص ،على و�ضع �أ�س�س من�سجمة لمجتمع المعرفة ي�ستطيع فيه مختلف الفاعلين الم�ساهمة
فيه من خالل اعتماد مقاربة منهجية تر�سي �آليات مالئمة ،قانونية و�إجرائية على الخ�صو�ص ،وتتيح قيادة تغيير النموذج
ال�سائد حول دور الإدارة؛
9اال�ستجابة لعدد من الحقوق والمبادئ الأ�سا�سية المن�صو�ص عليها في الميثاق االجتماعي الجديد الذي و�ضعه المجل�س
االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ،ومنها:
•الحق في المعلومة؛
•الحق في التقدم العلمي؛
•�إنعا�ش وحماية حقوق المقاولة؛
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•�إلزامية المحا�سبة؛
•المعلومة وم�شاركة الأطراف المعنية؛
•توطين بلورة و�إدارة التنمية االجتماعية.
�1010إن الغاية من الحق في ولوج المعلومة العمومية هي تمكين كل مواطن من القدرة على تكوين ر�أيه الخا�ص عن ا�شتغال
ح�سن من ظروف عي�شه؛
و�أداء �أجهزة الحكامة العمومية ،وا�ستعمال المعلومات المو�ضوعة رهن �إ�شارته بما ُي ّ
	 11.تبين التجربة �أن تب ّني قانون في مجال الحق في ولوج المعلومة �أ�سهل من تفعيله ،و�أن ممار�سة هذا الحق لي�ست
دائما مطابقة للمبادئ الواردة في الن�صو�ص .ولذلك فمن المهم تبني مقاربة عملية ولكن �صارمة ،ت�ستلهم �أف�ضل
التجارب الدولية.
ومن �ش�أن الطابع الت�شاركي والمواطن للديمقراطية ،الذي ي�ؤكد عليه الد�ستور� ،أن يتيح انخراطا قويا للمواطنين في الحياة
الوطنية وفي تدبير ال�ش�ؤون العمومية .ويندرج الحق في الولوج �إلى المعلومة ،الذي ير�سخه الف�صل � ،27ضمن هذا المنظور.
تعتبر المعطيات المفتوحة �أداة حا�سمة في خدمة تح�سين جودة المرافق العمومية.
� 1212إن �أهم م�ستفيد من و�ضع الإدارة لمعطياتها الخام رهن الإ�شارة هي الإدارة نف�سها .خ�صو�صا �إذا ما �أخذنا بعين االعتبار
الدور الحا�سم للدولة وما ي�صدر عنها في تنظيم الحياة االجتماعية واالقت�صاد الوطني؛
يعد قطاعا ا�ستراتيجيا بالن�سبة �إلى المغرب� .إذ جعلت خطة «المغرب الرقمي»
 1313واعتبارا �إلى �أن قطاع االقت�صاد الرقمي ّ
وخطة «�إقالع» من هذا القطاع (بما في ذلك تهجير الخدمات) �أحد �أعمدة اال�ستراتيجيا ال�صناعية المغربية ،وقد َو�ضَ عت
على وجه الخ�صو�ص �سيا�سة طوعية لجعل العر�ض المغربي عر�ضا جذابا ي�ستهوي الزبائن الأجانب؛
� 1414أ�صبح من الم�سلم به �أن التكنولوجيات الرقمية والولوج �إلى االنترنيت ي�ساهمان �إ�سهاما كبيرا في ن�شر المعرفة .وتمكن
هذه الأدوات من ت�سهيل الولوج �إلى الأعمال والوثائق العلمية والفنية المنتمية �إلى التراث الإن�ساني العالمي .وهو �أمر
ي�صدق �أكثر على المناطق المعزولة التي ال تتوفر ،لأ�سباب مادية �أو تاريخية ،على مكتبات ومتاحف ومراكز علمية وازنة.
ذلك �أن الثورة الناجمة عن تكنولوجيات الإعالم �أبرزت �إلى الوجود و�سائل جديدة للإبداع والتقاط المعلومات والربط
والتوليف بينها وتوظيفها وتح�سينها ون�شر المعارف .وقد �أ�صبحت عامال رئي�سا لخلق الثروات والتطور الب�شري وتح�سين جودة
الحياة .وبهذا المعنى ،يمكن القول �إن تكنولوجيات الإعالم التي تمكن المجتمع من اال�ستفادة من معارفه للنهو�ض بالتطور
االقت�صادي والتنمية االجتماعية ت�ساهم �إ�سهاما كبيرا في خلق «مجتمع المعرفة».
 1515وتعد المعطيات المفتوحة ،في جوانب عديدة منها ،م�ساهمة �إ�ضافية في تكوين هذا المجتمع� ،إذ تتيح للفاعلين العموميين
ا�ستثمار الر�أ�سمال المعلوماتي ا�ستثمارا كامال ،وتقيم حوارا وتعاونا وثيقا وقويا بين مختلف مكوناتهم ،ولكن �أي�ضا مع
المجتمع ،في �أفق التح�سين ال�شمولي للمعرفة؛
 1616وي�ستفيد الم�شتغلون المغاربة في المجال العلمي ،بال�ضرورة ،من تحرير المعطيات على الم�ستوى الدولي� ،إذ ب�إمكانهم
ولوج المعطيات الخام ال�صادرة عن الم�ؤ�س�سات العمومية الدولية في مختلف �أنحاء العالم ،لإغناء �أبحاثهم ودرا�ساتهم في
مختلف الميادين ،وخا�صة بهدف المقارنة .و�سيكون من باب المفارقة� ،إن لم نقل من غير المعقول� ،أال يتمكنوا من ولوج
المعطيات المتعلقة بفئتهم داخل وطنهم نف�سه.
يتعلق الأمر ،على وجه الخ�صو�ص ،بت�شجيع:
•الولوج الحر لجميع م�ستعملي االنترنيت �إلى كل الإ�صدارات العلمية والثقافية؛
•تقا�سم معطيات البحث؛
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•العلم الت�شاركي (�أو المواطن) الذي ي�شرك غير المحترفين للبحث العلمي في م�شاريع البحث؛
•«المجانية المدر�سية الجديدة» المتحققة في �شكل درو�س عن بعد ،مفتوحة في وجه �أكبر عدد من المتعلمين؛
•�شفافية النقا�ش العمومي حول ال�سيا�سات العلمية (اال�ست�شارة وغيرها).
تظل اال�ستثمارات وعمليات خلق البنيات التحتية ال�ضرورية لو�ضع المعطيات العمومية على ال�شبكة �ضعيفة ن�سبيا ،في �إطار
�سيا�سة المعطيات المفتوحة .وال ت�شكل كلفة تفعيل �أر�ضية المعطيات المفتوحة  -بما هي «�شباك وحيد» يمكن من توجيه
طلبات الح�صول على معطيات �صادرة عن مختلف الإدارات – عامال كابحا يمنع اعتماد هذا الخيار .وال ت�شكل عملية
توزيع �أدوات من�سجمة عائقا طالما ت�ضمن التكامل بين الإدارات ،وتمكن من نزع الطابع المادي عن الم�ساطر الإدارية على
الم�ستوى المركزي مع تب�سيطها.
وال �شك �أنه يتعين على المغرب بذل الكثير من الجهود في مجال اال�ستثمار ،ق�صد تفعيل الو�سائل الكفيلة ب�ضمان انت�شار
المعطيات وانتقالها ما بين مواقع �إنتاجها و�/أو جمعها (على الم�ستوى الترابي) ،والإدارات المركزية ،ب�شكل ي�سمح بالتوفر
على معطيات وا�ضحة الم�صادر وقابلة لال�ستغالل.
1717كما �أن قيا�س نجاح �سيا�سة المعطيات المفتوحة يظل رهينا بقدرة المواطنين والم�ستهلكين والفاعلين االقت�صاديين،
�أينما وجدوا ،على الح�صول على المعطيات العمومية .ويتعلق الأمر بموا�صلة تحقيق هدف برنامج المغرب الرقمي في
�شقه المتعلق بالتغيير االجتماعي .كما يتع ّين تعميم ا�ستعمال االنترنيت عالي ال�صبيب ،وتجهيز الم�ؤ�س�سات التعليمية
و�أماكن العي�ش بالو�سائل ال�ضرورية ،مع الحر�ص ،في كل هذه الم�ستويات ،على اقتراح عرو�ض مغرية في �إطار �شراكات بين
القطاعين العمومي والخا�ص ،لتمكين مختلف �شرائح المجتمع من التزود بالحوا�سيب والولوج �إلى االنترنيت؛
1818تتميز الإدارة المغربية ،على غرار العديد من نظيراتها في مختلف بقاع العالم ،ب�سمات ثقافية تمثل عقبات �أمام تفعيل
الحق في الولوج �إلى المعلومة العمومية ،وفي اال�ستفادة من مبادرة المعطيات المفتوحة بو�صفها امتدادا لهذا الحق.
ونذكر من تلك ال�سمات الخ�صو�صية ثالثة �أنواع يكر�سها ،في الحقيقة ،الت�أخر الحا�صل في تحقيق ال مادية الم�ساطر:
ثقافة الكتمان ،ومقاومة التغيير ،واالحتكار الفردي للمعلومة بو�صفها م�صدرا لل�سلطة.

تو�صيات من �أجل �سيا�سة طموحة لفتح المعطيات العمومية
الإرادة والإ�ستراتيجية
1919تتيح عملية تحرير المعطيات العمومية (المعطيات المفتوحة) الكثير من الفر�ص على الم�ستوى ال�سيا�سي واالقت�صادي
واالجتماعي والثقافي .وهي امتداد للجهود التي يبذلها المغرب في مجال ال�شفافية ال�سيا�سية والإدارية ،وتعزيز م�شاركة
المواطنين ،ودعم التطور الرقمي ،والبحث عن �سبل للتنمية االقت�صادية ،وخلق منا�صب ال�شغل.
وت�شكل مبادرة المعطيات المفتوحة� ،إ�ضافة �إلى ذلك ،امتدادا للحق في الولوج �إلى المعلومة كما هو من�صو�ص عليه في
الد�ستور المغربي .وبما �أن االعتراف بهذا الحق يعود فقط �إلى فترة مت�أخرة ف�إن م�س�ألة تفعيله في الممار�سة ما زالت تطرح
نف�سها ب�إلحاح .ويبقى �أن اعتماد �سيا�سة تحرير مو�سعة للمعطيات المفتوحة ينطوي على ميزتين �إيجابيتين تتمثالن فيما يلي:
•ت�سهل عملية و�ضع المبادئ ور�صد الو�سائل التكنولوجية التي تقوم عليها مبادرة المعطيات المفتوحة ،داخل الإدارة ،عملية
تغيير الأنموذج والتنظيم ال�ضروري للتطبيق ال�سليم للحق في الولوج �إلى المعلومة؛
•تخفف مبادرة المعطيات المفتوحة باعتمادها المقاربة الت�شاركية عن البعد المطلبي للحق في الولوج �إلى المعلومة� ،إذ تمكن
الم�ؤ�س�سات العمومية من التعبير عن �إرادتها الح�سنة في التغيير.
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2020ا�ستغالل الفر�ص التي توفرها التكنولوجيا الرقمية وا�ستعمالها الطبيعي العفوي من قبل الأجيال الجديدة� ،سعيا �إلى
تر�سيخ الحق في الولوج �إلى المعلومة العمومية وت�سريع وتيرة تفعيله ،مما �سيمكن المغرب من االنتقال �إلى المرحلة
النهائية الق�صوى ،تلك التي يتحقق فيها الولوج المبا�شر �إلى المعلومة عبر االنترنيت ،بل وحتى �إلى المعطيات القاعدية
التي مكنت من �إنتاج تلك المعلومة.
�سيناريو النجاح
يفتر�ض نجاح �سيناريو المعطيات المفتوحة في المغرب اجتياز مرحلتين رئي�ستين:
•مرحلة «التحريك» الأولى ،التي تحدد خاللها وتفعل الإجراءات القانونية والم�ؤ�س�ساتية والإجرائية لتحرير المعطيات العمومية؛
•مرحلة ثانية لتطوير نظام بيئي متوازن ،تنتظم حوله مبادرة المعطيات المفتوحة ،وي�ساعد على خلق قيمة م�ضافة ،وي�ضمن
ا�ستمرارية النظام.
المرحلة الأولى :تحريك عملية تحرير المعطيات العمومية
 .1و�ضع الإجراءات القانونية المتعلقة بالولوج �إلى المعلومة العمومية
يجب �أن تنتظم المعطيات المفتوحة حول �إجراءات قانونية وا�ضحة في مجال الحق في الولوج �إلى المعلومة العمومية.
وبهذا ال�صدد يو�صي المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي بما يلي:
•ا�ستكمال م�سل�سل تبني القانون المتعلق بالحق في ولوج المعلومة ،المنظم لهذا الحق ،كما هو من�صو�ص عليه في
الد�ستور ،وذلك في �أقرب الآجال؛
•وجوب �أن ي�سمح النقا�ش الدائر في �أعقاب �إ�صدار ن�ص ممهد لم�شروع قانون بالأخذ بعين االعتبار مالحظات المجتمع
المدني� ،سعيا �إلى جعل الن�ص النهائي ي�ستجيب في كل جوانبه �إلى المعايير الدولية المتعلقة بالحق في ولوج المعلومة
العمومية؛
•�ضرورة �أن ي�شمل القانون ب�شكل وا�ضح م�س�ألة فتح المعطيات العمومية والمبادئ الكفيلة ب�إعادة ا�ستعمالها؛
•تكري�س القانون للمبادئ الآتية:
 مجموع المعطيات التي ي�شملها قانون الحق في ولوج المعلومة العمومية� ،أي با�ستثناء الحاالت المن�صو�ص عليهافي الد�ستور ،يجب مبدئيا و�ضعها رهن �إ�شارة العموم عبر خطة المعطيات المفتوحة� ،أيا كان �صاحبها (الإدارة �أم
الجماعات المحلية �أم المرافق العمومية) ،مع الحر�ص ،بطبيعة الحال ،على جعلها غفال من الأ�سماء؛
 يجب �أن يكون تبرير اال�ستثناءات عموميا؛ يجب �أن نجعل من �إعادة ا�ستعمال المعلومات فعال حرا وم�ؤطرا برخ�صة ن�شر تحمي هذا الحق في اال�ستعمال والن�شر؛ يجب تعديل الن�صو�ص الموجودة التي قد تتناق�ض مع هذه المبادئ فتف�ضي �إلى عرقلة �إدارية لعملية تفعيلها. .2ح�صر وتعيين «مهمة المعطيات المفتوحة» على الم�ستوى الم�ؤ�س�ساتي
يجب م�أ�س�سة مبادرة المعطيات المفتوحة كي تعطي النتائج المرجوة منها ب�شكل منهجي وفعال .وبهذا ال�صدد يو�صي المجل�س
االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ب�أن تقام المنظومة الم�ؤ�س�سية على �أ�سا�س احترام التوجهات الآتية:
• تحديد هيئة (مهمة المعطيات المفتوحة) وتعيينها للتكفل بالإ�شراف على �سيا�سة المعطيات المفتوحة ،كي ت�صبح بمثابة
تج�سيد لها؛
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•و�ضع هذه الهيئة تحت �إ�شراف رئي�س الحكومة ،حتى ت�ضمن لها ال�شرعية ال�ضرورية لال�ضطالع بمهمتها؛
• اختيار هيئة قائمة يتم تو�سيع مجال تدخلها ومدها بالو�سائل المنا�سبة كي ت�شرف على قيادة م�شروع المعطيات المفتوحة
المغربي ،عو�ض خلق جهاز جديد يكلف الكثير وي�ؤخر �آجال تفعيل المبادرة؛
• �إناطة م�ؤ�س�سة المعطيات المفتوحة م�س�ؤولية تحديد وتدبير الجوانب اللوجي�ستية للأعمال المتعلقة بفتح المعطيات
العمومية في �إطار الأر�ضية الوطنية للمعطيات المفتوحة .وتتكفل هذه الم�ؤ�س�سة على وجه الخ�صو�ص بما يلي:
	�إن�شاء البنية المعلوماتية المخ�ص�صة لتلقي المعطيات وتدبيرها؛ تحديد الم�ساطر التي �ستمد بوا�سطتها بالمعطيات الواردة من مختلف الم�ؤ�س�سات العمومية؛ تكوين الم�ستعملين بما يتيح لهم اال�ستئنا�س بهذه الم�ساطر.وتجدر الإ�شارة هنا �إلى �أن مهمة هذه الم�ؤ�س�سة ال تختلط بتلك التي ت�ضطلع بها م�ؤ�س�سة الطعون ،التي تظل �ضرورية لممار�سة
�سليمة للحق في ولوج المعلومة طبقا للمعايير الدولية.
� .3ضمان تن�سيق جيد ،على الم�ستوى الإجرائي ،بين مختلف المتدخلين ،باعتماد م�ساطر ب�سيطة
يو�صي المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ،على الم�ستوى الإجرائي ،بالحر�ص على تب�سيط الم�ساطر الكفيلة
بتغذية بيئة المعطيات المفتوحة قدر الإمكان ،ويدعو من �أجل ذلك �إلى اتخاذ الإجراءات الآتية:
•�إن�شاء �أر�ضية ت�شاركية للمعطيات المفتوحة �( Cloud Open Dataسحابة المعطيات المفتوحة) تعمل الإدارات
والجماعات المحلية والمرافق العمومية على تغذيتها ب�شكل حر و ُمي�سر؛
•تحديد المعطيات التي تختزن �إمكانيات ت�أثير اقت�صادية واجتماعية كبيرة ون�شرها بال�سرعة المطلوبة ,كما هو ال�ش�أن بالن�سبة
للإح�صاء الوطني العام نظرا لما له من �أهمية اقت�صادية ،واجتماعية ،وعلمية؛
•ح�صر بع�ض الم�ؤ�س�سات التي تقوم بدور الريادة فيما يخ�ص �سيا�سة التحرير هذه ،وتمثل بذلك نموذجا تحتذي به مختلف
الإدارات؛
•تعيين م�س�ؤول عن فتح المعطيات داخل كل �إدارة؛
•تكوين الأ�شخا�ص المنتمين �إلى الم�ؤ�س�سات المذكورة الذين �سيتكفلون بتطعيم موقع المعطيات المفتوحة ،كي
ي�ستوعبوا جيدا دورهم ويجيدوا ا�ستعمال الأدوات التي يتعين عليهم ا�ستعمالها؛
•تن�شيط الفاعلين وتحفيزهم على العمل ،م�ستلهمين مبادئ م�ؤ�س�سة المعطيات المفتوحة عبر �أن�شطة و�أعمال من قبيل:
 تنظيم ور�شات عمل وتبادل الآراء لت�شجيع الحوار والتبادل البناء للر�ؤى حول انتظارات وحاجيات معدي اال�ستعمالومنتجي المعطيات؛
 تقا�سم المعلومات والتجارب ،خا�صة عبر االنفتاح على التجارب الدولية الناجحة؛	�إن�شاء �شبكة تفكير حول خلق �شروط العمل الج�سدية والنف�سية ووظائف الأر�ضية الخا�صة ببلورة �أدوات ت�شاركية؛ النهو�ض بتح�سين التدبير الوثائقي داخل كل �إدارة على حدة.المرحلة الثانية :تطوير نظام بيئي ال�ستعمال المعطيات العمومية
يو�صي المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي� ،إ�ضافة �إلى توفير المعطيات المفتوحة وجعلها في متناول العموم ،بالحر�ص على
النهو�ض بتطوير نظام ا�ستعمال لهذه المعطيات ا�ستعماال يمكن من خلق نظام بيئي �شمولي تنتظم حوله المعلومة العمومية.
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ال يقوم نجاح �سيا�سة المعطيات المفتوحة على ال�شفافية وحدها ،بل يظل رهينا كذلك بقدرة الفاعلين على �أن ي�ستخرجوا
من هذه المبادرة �أكبر قدر ممكن من القيمة الم�ضافة ،بما يخدم ال�صالح العام .ويجب بالتالي و�ضع �سيا�سة ت�شجيع طوعية
ال�ستعمال المعطيات العمومية المفتوحة.
وفي هذا الإطار ،يمكن �أن ينبني العمل العمومي على المحورين التاليين:
•النهو�ض با�ستعمال المعطيات العمومية داخل الجامعات وم�ؤ�س�سات البحث الأكاديمي ،وذلك بالتركيز على ت�شجيع
�أعمال البحث داخل الجامعات انطالقا من معطيات عمومية من مختلف الميادين (من اقت�صاد وتربية وتعليم وبيئة وغير
ذلك) تحررها الم�ؤ�س�سات العمومية وتجعلها رهن �إ�شارة العموم؛
•تطوير محور �صناعي ي�ساهم في �إقالع االقت�صاد الرقمي الوطني ،من خالل برامج نوعية خا�صة بالمقاوالت ال�صغرى
والمتو�سطة والمقاوالت ال�صغيرة جدا ،ت�ستهدف تطوير التكنولوجيات وتطبيقات معالجة المعطيات و�إن�شاء المقاوالت
وخلق منا�صب ال�شغل لهذا الغر�ض؛
•خلق تناف�سية �إيجابية بين الم�ؤ�س�سات العمومية وفاعلي المعطيات المفتوحة ،عبر �آلية و�ضع عالمة مميزة ت�شجع �أح�سن
الفاعلين �أداء وفعالية على �سبيل المثال؛
•تحفيز الإبداع لدى مطوري المعطيات العمومية ومعيدي اال�ستعمال على الإبداع واالبتكار ،عبر تنظيم مباراة وطنية
لتطوير التطبيقات في تاريخ محدد منتظم ،مما �سيعود بالنفع على الإدارات ويمدها بالمهارات ،ويعمل على خلق دينامية
متميزة في �أو�ساط القطاع الرقمي الوطني؛
•النهو�ض بتطوير تطبيقات الخدمات الهادفة �إلى ت�سهيل حياة المواطنين ،وقد تغطي هذه التطبيقات العديد من مجاالت
الحياة اليومية (اال�ستهالك والإجراءات الإدارية وال�صحة وال�شغل وغيرها) وتتوجه �إلى ال�سكان عامة� ،أو �إلى فئات
مخ�صو�صة (من طلبة وم�سنين و�أ�شخا�ص في و�ضعية �إعاقة وغيرهم)؛
•تعبئة موارد �صندوق االبتكار� ،أو ا�ستحداث �صندوق خا�ص بالمعطيات المفتوحة ،ق�صد تطوير وتن�شيط قطاع تكنولوجيات
الإعالم ،الذي يدور في فلك الو�سط البيئي للمعطيات المفتوحة.
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