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ملخ�ص

لتقوية  الجديد  الد�صتور  عليها  ن�سَّ  التي  العديدة  الخطوات  من  واحدة  المعلومة  ولوج  في  الحق  يمثل 

الديمقراطية وتر�صيخ دولة القانون. ومن الم�صلم به اليوم اأن »للمواطنات والمواطنين الحق في الولوج اإلى 

الخدمة  مهام  بمهمة من  المكلفة  والموؤ�ص�صات  المنتخبة  والهيئات  العمومية  االإدارة  بحوزة  التي  المعلومة 

العمومية )...(«. وهذا الحق ال يحده اإال القانون من قبيل مراعاة االإكراهات المحتملة المرتبطة بم�صائل 

بالحقوق  و»الم�س  للمواطنين«،  الخا�صة  الحياة  للدولة، وكذا  والخارجي  الداخلي  واالأمن  الوطني  »الدفاع 

والحريات.« )الف�صل 27(.

الفاعلين  من  عدد  عنها  عَبر  لمطالب  القانون،  يوؤطره  اأن  ينبغي  الذي  الحق،  بهذا  االعتراف  وي�صتجيب   

وبالتزام  العمومي  العمل  في  ال�صفافية  من  بمزيد  يطالبون  اإذ  عديدة،  �صنوات  منذ  وال�صيا�صيين  المدنيين 

للمعايير  واال�صتجابة  الدولية  التزاماته  من  عدد  مع  المغرب  ان�صجام  االعتراف  هذا  ويتيح  الف�صاد.  محاربة 

الجاري بها العمل في عموم الدول الديمقراطية.

غير اأن الدول االأكثر تقدما �صهدت، منذ زمن غير بعيد، ميالد ُبعد جديد من اأبعاد الحق في ولوج المعلومة، 

الحكومية  »المعطيات  )الم�صماة  الحركة  هذه  وت�صدد  الرقمي.  العهد  في  الب�صرية  دخول  بف�صل  وذلك 

المفتوحة« Open Government Data اأو »المعطيات المفتوحة« Open Data( على اإمكانية ا�صتغالل 

واإعادة ا�صتعمال المعلومات العمومية. ويتعلق االأمر، على الخ�صو�س، بولوج المعطيات الخام التي تجمعها 

اأو تنتجها االإدارات من اأجل تثمينها. 

وعالوة على التقدم الذي ي�صتتبعه ذلك في مجال الديمقراطية وال�صفافية، فاإن اأهداف هذه الحركة متعددة، 

منها تمكين المواطنين من معلومات مفيدة ت�صهل حياتهم، وتحديث االإدارة والمرافق العمومية، وتحفيز النمو 

االقت�صادي عبر توفير اأمثل للمعلومة، وت�صهيل �صريانها، وتطوير تقنيات االإعالم، واإر�صاء اأ�ص�س اقت�صاد رقمي.

اأن يدمج متطلبات  االآن ف�صاعدا،  له، من  ينبغي  المعلومة  الحق في ولوج  تفعيل  فاإن  المغرب،  وفي حالة 

وفر�س المعطيات المفتوحة، من وجهة نظر �صيا�صية وموؤ�ص�صية و تقنية كذلك. ويتعلق االأمر باعتماد مقاربة 

في  ثقافي  تحول  واإحداث  االإدارات،  بع�س  تبديها  قد  التي  المقاومة  اأو  التردد  تجاوز حاالت  في  مجددة 

داخلها من اأجل محاربة التوجه الذي يرمي اإلى احتكار المعلومة باعتباره م�صدرا لل�صلطة ال�صخ�صية على 

لمجتمع  من�صجمة  اأ�ص�س  و�صع  اأخ�س، على  بوجه  العمل،  ال�صدد  بهذا  وينبغي  العامة.  الم�صلحة  ح�صاب 

المعرفة ي�صتطيع فيه مختلف الفاعلين الم�صاهمة فيه.
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وتقت�صي هذه المقاربة عمال منهجيا واإر�صاء اآليات مالئمة، قانونية واإجرائية على الخ�صو�س، تتيح قيادة تغيير 

النموذج ال�صائد حول دور االإدارة.

المرجعيات  

يندرج المو�صوع الذي يعالجه هذا التقرير في اإطار المقاربة التي ر�صمها الد�صتور، وخ�صو�صا الف�صل 27 منه 

المذكور اآنفا.

و ي�صتجيب لعدد من الحقوق والمبادئ االأ�صا�صية المن�صو�س عليها في الميثاق االجتماعي الجديد الذي 

و�صعه المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي، ومنها:

• الحق في المعلومة؛	

• الحق في التقدم العلمي؛	

• اإنعا�س وحماية حقوق المقاولة؛	

• اإلزامية المحا�صبة؛	

• المعلومة وم�صاركة االأطراف المعنية؛	

• توطين بلورة واإدارة التنمية االجتماعية.	

لقد عمدت العديد من البلدان، طيلة العقد المن�صرم، اإلى اإدراج هذا الحق في ت�صريعاتها. هكذا بلغ عدد 

الدول التي تبّنت، في 2010، قانونا حول الولوج اإلى المعلومة ما مجموعه 84 دولة. في حين لم يكن ذلك 

انهيار  بعد  ال�صرقي  المع�صكر  بلدان  االأولى  بالدرجة  التطور  هذا  همَّ  وقد   .1990 في  دولة   13 يجاوز  العدد 

اإدارتها، وكذا عدد من  اإطار تحديث  الديمقراطية في  التقاليد  ال�صوفييتي، وعددا من الدول ذات  االتحاد 

البلدان ال�صائرة في طريق النمو، التي تبنته على وجه العموم في اإطار ما �صهدته من انتقال ديمقراطي.

 CMF-MENA اأفريقيا  ال�صرق و�صمال  اليون�صكو ومركز حريات االإعالم في  2011 عن  في تقرير �صدر في 

وجمعية تران�صبارن�صي المغرب، تحت عنوان »نحو حق الولوج اإلى المعلومة العمومية في المغرب«، ي�صرد 

معدو التقرير العوامل التي �صاهمت في بروز هذا الحق على الم�صتوى العالمي، منها على الخ�صو�س:

• محاربة االإفالت من العقاب وتاأكيد الحق في المعرفة؛	

• تطور تقنيات االإعالم والتوا�صل، ودخول الب�صرية عهد مجتمع المعرفة؛	

• تحديث ودمقرطة االإدارة؛	

• محاربة الف�صاد وتح�صين الحكامة؛	

• االعتراف بالحق في المعلومة وت�صجيعه من قبل المنظمات الدولية؛	
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• الطلب على المعلومة حول البيئة وتطوير التنمية الم�صتدامة؛	

• االأزمات االقت�صادية والمالية.	

وفي كل االأحوال، فاإن الغاية من الحق في ولوج المعلومة العمومية هي تمكين كل مواطن من القدرة على 

رهن  المو�صوعة  المعلومات  وا�صتعمال  العمومية،  الحكامة  اأجهزة  واأداء  ا�صتغال  عن  الخا�س  راأيه  تكوين 

اإ�صارته بما ُيح�ّصن من ظروف عي�صه.

تبين التجربة اأن تبّني قانون في مجال الحق في ولوج المعلومة اأ�صهل من تفعيله، واأن ممار�صة هذا الحق 

لي�صت دائما مطابقة للمبادئ الواردة في الن�صو�س. ولذلك فمن المهم تبني مقاربة عملية ولكن �صارمة، 

ت�صتلهم اأف�صل التجارب الدولية. اإن المبادئ الكبرى لتفعيل الحق في المعلومة العمومية، والتي ت�صكل 

اأف�صل المعايير الدولية، علًما اأنها م�صنفة ت�صنيفا تركيبيا، تتقدم كالتالي:

• يجب اأن يكون الحق في ولوج المعلومة العمومية م�صمونا من قبل الد�صتور؛	

• االأ�صل، 	 هو  العمومية  الوثائق  اإلى  الولوج  اإمكان  يكون  اأن  يجب  للتعميم:  القابل  االأق�صى  الحد  مبداأ 

ومنعها هو اال�صتثناء؛

• عدم الميز بين الم�صتفيدين، اأيا كانت جن�صيتهم اأو مكان اإقامتهم؛	

• ينطبق الحق في ولوج المعلومة على كل الوثائق، اأيا كان حاملها اأو حجمها؛	

• الغاية من اال�صتثناءات هي حماية �صنفين من الم�صالح:	

الوطني  - الدفاع  قبيل  )من  للدولة  ال�صيادية  االأن�صطة  بع�س  بحماية  االأمر  يتعلق  عمومية:  م�صالح 

)من  اجلارية  الزجرية  وامل�صاطر  وغريها(،  املالية  وال�صيا�صة  العام  والنظام  واالأمن  الدولية  والعالقات 

متابعات ق�صائية وحتقيقات جبائية وغري ذلك(، وكذا اإعداد القرارات احلكومية؛

م�صالح خا�صة، من قبيل امل�صالح ال�صخ�صية واأ�صرار العمل وامل�صالح التجارية واملعطيات ال�صخ�صية؛ -

• تدبير اال�صتثناءات يكون، على العموم، من �صاأن القانون، غير اأن تطبيقها يكون من �صاأن اإطار متخ�ص�س 	

م�صتقل، يواكب االإدارات في و�صع االإجراءات المالئمة؛

• يجب اأن تكون اآجال التعميم/الجواب على طلب معلومات اأق�صر ما يمكن، واأن توؤطرها اآجال قانونية، واأن 	

يتم اعتبار كل تاأخر في االإدالء بجواب يجاوز االآجال المحددة بمثابة رف�س؛

• ر للمواطنين طرق للطعن، وذلك من خالل هيئة متخ�ص�صة م�صتقلة )يكون دورها 	 في حال الرف�س، ُتَوفَّ

ا�صت�صاريا اأو تنفيذيا(، اأو المحكمة االإدارية في اآخر المطاف؛

• من اأجل الحفاظ على ال�صال�صة التي يتطلبها ح�صن ا�صتغال االإدارة والحد من االإكراهات التي يفر�صها 	

عليها حق الولوج اإلى المعلومة، ال يلزم القانون االإدارة بتقديم الوثائق غير المكتملة – اأي التي هي في 

اأ�صا�صها قرارا لم يجر اتخاذه بعد، والوثائق المن�صورة على  طور االإعداد –، والوثائق التي �صيتخذ على 
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العموم في الجريدة الر�صمية اأو على �صبكة االإنترنت اأو كل من�صور حر الولوج )وهو ما يح�س على اعتماد 

�صيا�صة ا�صتباقية(؛

• �صياغة 	 على  المعلومة  طالبي  م�صاعدة  الموظفين  على  يجب  كما  الوثائق،  اإلى  الولوج  ت�صهيل  يجب 

طلباتهم، واأن يكون الولوج مجانيا اأو محدود الكلفة )الكلفة الهام�صية(؛

• يجب اأن ين�س القانون على عقوبات مالئمة لزجر الذين يخالفون القانون عمدا؛	

• يجب اأن تواكب تفعيل القانون اإجراءات نوعية، من مثل تعيين م�صوؤول في كل اإدارة، تكون مهمته ال�صهر 	

على تطبيق القانون، وو�صع برنامج تكويني موجه للموظفين، وتح�صين التدبير الوثائقي داخل كل اإدارة.

يتيح ولوج المعطيات العمومية القيام بعدد من عمليات اإعادة اال�صتعمال، التي يمكن تجميعها ح�صب الت�صنيف 

التالي: االطالع، والو�صاطة، واال�صتغالل بوا�صطة تطبيق رقمي، واإعادة اال�صتعمال المهنية اأو المتخ�ص�صة.

فاأما االطالع، وهو اال�صتعمال االأقرب، فيتمثل في الولوج المبا�صر اإلى معلومة متوفرة على ال�صبكة، بهدف 

االطالع اأو بغاية اإنارة ال�صبيل اأمام قرار اأو خيار يتخذه مواطن اأو م�صتهلك. واأما الو�صاطة فتتمثل في اال�صتغال 

على المعطيات واإعادة ت�صكيلها بما يجعلها �صهلة الولوج بالن�صبة اإلى الجمهور العري�س، كما يمكن ا�صتعمال 

المعطيات لتغذية تطبيق )متحرك اأو قار( ين�صئه مطورون بغر�س عر�س خدمة على م�صتعملين )من مواطنين 

ا�صتعمال  في  فتتمثل  المتخ�ص�صة  اأو  المهنية  اال�صتعمال  اإعادة  واأما  واإدارات(.  ومقاوالت  وم�صتهلكين 

معطيات عمومية كمعطيات اأولية في م�صل�صل عمل المقاولة.

فالف�صل  المغربي.  ال�صيا�صي  النظام  في  مركزية  قيمة  ب�صفتها  المحا�صبة  �صرورة   2011 يوليوز  د�صتور  ر�صخ 

وتوازنها  ال�صلط،  ف�صل  اأ�صا�س  على  يقوم  للمملكة  الد�صتوري  النظام   « اأن  على  يوؤكد  الد�صتور  من  االأول 

وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والت�صاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط الم�صوؤولية بالمحا�صبة.« 

وفي ما يخ�س المرافق العمومية على وجه الخ�صو�س، يوؤكد الف�صل 154 من الد�صتور على ما يلي: » تخ�صع 

المرافق العمومية لمعايير الجودة وال�صفافية والمحا�صبة والم�صوؤولية، وتخ�صع في ت�صييرها للمبادئ والقيم 

الديمقراطية التي اأقرها الد�صتور.«

ومن �صاأن الطابع الت�صاركي والمواطن للديمقراطية، الذي يوؤكد عليه الد�صتور، اأن يتيح انخراطا قويا للمواطنين 

في الحياة الوطنية وفي تدبير ال�صوؤون العمومية. والحق في الولوج اإلى المعلومة، الذي ير�صخه الف�صل 27، 

يندرج �صمن هذا المنظور.

تعتبر المعطيات المفتوحة اأداة حا�صمة في خدمة تح�صين جودة المرافق العمومية. ذلك اأن اأهم م�صتفيد 

من و�صع االإدارة لمعطياتها الخام رهن االإ�صارة هي االإدارة نف�صها. فقد بينت درا�صات اأجريت في عدد من 

الدول المتقدمة اأن 70 بالمائة من المعطيات العمومية التي كانت مو�صوعا لمعامالت تجارية، كانت تح�صل 

عليها وت�صتعملها جهات عمومية اأخرى. وهذا ما تالحظه الحكومة الفرن�صية في خارطة الطريق التي ر�صمتها 
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في مجال فتح وتقا�صم المعطيات العمومية، اإذ تقول: »يجري اإنتاج المعطيات العمومية في اإطار مهام المرفق 

العمومي، الذي كثيرا ما يكون اأول م�صتفيد من فتح تلك المعطيات. وينبغي الإنتاج وتجميع ون�صر المعطيات 

من قبل االإدارة اأن ت�صتجيب كلها لحاجات مرفق عمومي ذي جودة.«

اإن الو�صع في المغرب لي�س مختلفا، خ�صو�صا اإذا ما اأخذنا بعين االعتبار الدور الحا�صم للدولة وما ي�صدر عنها 

في تنظيم الحياة االجتماعية واالقت�صاد الوطني. وقد بينت جل�صات اال�صتماع التي نظمتها لجنة ال�صوؤون 

من  الولوج،  �صعوبات  والبيئي  واالجتماعي  االقت�صادي  المجل�س  لدى  الحديثة  والتكنولوجيات  الثقافية 

وزارة اإلى اأخرى ومن اإدارة اإلى اأخرى، اإلى المعطيات الخام التي تنتجها الموؤ�ص�صات العمومية.

اإلى المغرب. وبهذا ال�صدد، جعلت خطة »المغرب  بالن�صبة  يعد قطاع االقت�صاد الرقمي قطاعا ا�صتراتيجيا 

الرقمي« وخطة »اإقالع« من هذا القطاع )بما في ذلك تهجير الخدمات( اأحد اأعمدة اال�صتراتيجية ال�صناعية 

ي�صتهوي  المغربي عر�صا جذابا  العر�س  �صيا�صة طوعية لجعل  الخ�صو�س  ُو�صَعت على وجه  المغربية، وقد 

الزبائن االأجانب. 

وح�صب اإح�صائيات »المغرب الرقمي«، فاإن القطاع ال�صامل لتكنولوجيات االإعالم )بما في ذلك �صركات 

ال�صركات متعددة  اأن مئات من  2008، كما  �صنة  �صغل  األف من�صب   32 ن  اأمَّ النداء(  ومراكز  االت�صاالت 

الجن�صيات ا�صتقرت بالمغرب. 

نة ودقيقة، وفي غياب مر�صد لتكنولوجيات االإعالم )علما اأن خطة »المغرب  ورغم عدم وجود اإح�صائيات ُمحيَّ

الرقمي« تن�س على اإن�صائه(، فاإن مهنيي القطاع يقدرون اأن: 

• منا�صب ال�صغل التي يوفرها هذا القطاع تبلغ حوالي 50 األف من�صب �صغل؛	

• م�صاهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام تقدر بـ�صبعة بالمائة؛ 	

• رقم معامالت القطاع ي�صل اإلى 39 مليار درهم )بما في ذلك �صركات االت�صاالت(؛	

• رقم معامالت قطاع تكنولوجيات االإعالم )دون احت�صاب �صركات االت�صاالت( يبلغ 16 مليار درهم، ومنها 	

8 ماليير درهم في ال�صوق المحلية و8 مليارات للت�صدير؛ 

• يناهز عدد مقاوالت قطاع تكنولوجيات االإعالم 2000 مقاولة.	

1.1 بناء مجتمع المعرفة

ن�صر  في  كبيرا  اإ�صهاما  ي�صاهمان  االنترنيت  اإلى  والولوج  الرقمية  التكنولوجيات  اأن  به  الم�صلم  من  اأ�صبح 

المعرفة. وتمكن هذه االأدوات من ت�صهيل الولوج اإلى االأعمال والوثائق العلمية والفنية المنتمية اإلى التراث 

االإن�صاني العالمي. وهو اأمر ي�صدق اأكثر على المناطق المعزولة التي ال تتوفر، الأ�صباب مادية اأو تاريخية، على 

مكتبات ومتاحف ومراكز علمية وازنة. 
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اإلى الوجود و�سائل جديدة للإبداع والتقاط  اأبرزت  اأن الثورة الناجمة عن تكنولوجيات الإعلم  ول نن�س 

لخلق  رئي�صا  عامال  اأ�صبحت  وقد  المعارف.  ون�صر  وتح�صينها  وتوظيفها  بينها  والتوليف  والربط  المعلومات 

الثروات والتطور الب�صري وتح�صين جودة الحياة. وبهذا المعنى، يمكن القول اإن تكنولوجيات االإعالم التي 

تمكن المجتمع من اال�صتفادة من معارفه للنهو�س بالتطور االقت�صادي والتنمية االجتماعية ت�صاهم اإ�صهاما 

كبيرا في خلق »مجتمع المعرفة«.

تتيح  اإذ  المجتمع،  هذا  تكوين  في  اإ�صافية  م�صاهمة  منها،  عديدة  جوانب  في  المفتوحة،  المعطيات  وتعد 

بين  وقويا  وثيقا  وتعاونا  حوارا  وتقيم  كامال،  ا�صتثمارا  المعلوماتي  الراأ�صمال  ا�صتثمار  العموميين  للفاعلين 

مختلف مكوناتهم، ولكن اأي�صا مع المجتمع، في اأفق التح�صين ال�صمولي للمعرفة. 

الم�صتغلون  وي�صتفيد  العلوم.  بوجوده لمجال  يدين  المفتوحة  المعطيات  باأن مفهوم  هنا  نذكر  اأن  بنا  يجدر 

ولوج  باإمكانهم  اإذ  الدولي،  الم�صتوى  على  المعطيات  تحرير  من  بال�صرورة،  العلمي،  المجال  في  المغاربة 

اأبحاثهم  الإغناء  العالم،  اأنحاء  مختلف  في  الدولية  العمومية  الموؤ�ص�صات  عن  ال�صادرة  الخام  المعطيات 

ودرا�صاتهم في مختلف الميادين، وخا�صة بهدف المقارنة. و�صيكون من باب المفارقة، اإن لم نقل من غير 

المعقول، اأال يتمكنوا من ولوج المعطيات المتعلقة بفئتهم داخل وطنهم نف�صه. 

واإذا كانت حركة المعطيات المفتوحة تركز على ولوج المعطيات الخام، فاإنها من باب اأولى اأن تهم االنت�صار 

االأو�صع لوثائق واإ�صدارات الموؤ�ص�صات العمومية، وخا�صة ذات الطابع الثقافي والعملي، والجامعات. وهي 

تعلي من �صاأن العلم المفتوح للجميع والثقافة، وت�صجع وتدعم العالقات الملمو�صة بين الباحثين والمبدعين 

والمجتمع المدني، �صعيا اإلى تحقيق تالقح المعارف والتبادل العلمي بين الجميع. 

وال يغيبن عن بالنا �صرورة الحر�س على احترام المقت�صيات القانونية المتعلقة بحقوق الموؤلف الذي يظل 

اأمرا اأ�صا�صيا. فالمحافظة على هذه الحقوق تعد �صرطا �صروريا لالإبداع الفكري والفني والعلمي. 

يتعلق االأمر على وجه الخ�صو�س بت�صجيع: 

• الولوج الحر لجميع م�صتعملي االنترنيت اإلى كل االإ�صدارات العلمية والثقافية؛	

• تقا�صم معطيات البحث؛	

• العلم الت�صاركي )اأو المواطن( الذي ي�صرك غير المحترفين للبحث العلمي في م�صاريع البحث؛	

• من 	 عدد  اأكبر  وجه  في  مفتوحة  بعد،  عن  درو�س  �صكل  في  المتحققة  الجديدة«  المدر�صية  »المجانية 

المتعلمين؛

• �صفافية النقا�س العمومي حول ال�صيا�صات العلمية )اال�صت�صارة وغيرها(.	
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تظل اال�صتثمارات وعمليات خلق البنيات التحتية ال�صرورية لو�صع المعطيات العمومية على ال�صبكة، في 

اإطار �صيا�صة المعطيات المفتوحة، �صعيفة ن�صبيا. وال ت�صكل كلفة تفعيل اأر�صية المعطيات المفتوحة – بما 

هي »�صباك وحيد« يمكن من توجيه طلبات الح�صول على معطيات �صادرة عن مختلف االإدارات – عامال 

بين  التكامل  ت�صمن  طالما  عائقا  من�صجمة  اأدوات  توزيع  عملية  ت�صك  وال  الخيار.  هذا  اعتماد  يمنع  كابحا 

االإدارات، وتمكن من نزع الطابع المادي عن الم�صاطر االإدارية على الم�صتوى المركزي مع تب�صيطها. 

اأنه يتعين على المغرب بذل الكثير من الجهود، في مجال اال�صتثمار، ق�صد تفعيل الو�صائل  وال �صك في 

الترابي(،  الم�صتوى  )على  جمعها  و/اأو  اإنتاجها  مواقع  بين  ما  وانتقالها  المعطيات  انت�صار  ب�صمان  الكفيلة 

واالإدارات المركزية، ب�صكل ي�صمح بالتوفر على معطيات وا�صحة الم�صادر وقابلة لال�صتغالل. كما اأن قيا�س 

االقت�صاديين،  والفاعلين  والم�صتهلكين  المواطنين  بقدرة  رهينا  يظل  المفتوحة  المعطيات  �صيا�صة  نجاح 

اأينما وجدوا، على الح�صول على المعطيات العمومية. ويتعلق االأمر بموا�صلة تحقيق هدف برنامج المغرب 

الرقمي في �صقه المتعلق بالتغيير االجتماعي. كما يتعّين تعميم ا�صتعمال االنترنيت عالي ال�صبيب، وتجهيز 

الموؤ�ص�صات التعليمية واأماكن العي�س بالو�صائل ال�صرورية، مع الحر�س، في كل هذه الم�صتويات، على اقتراح 

المجتمع من  �صرائح  لتمكين مختلف  والخا�س،  العمومي  القطاعين  بين  �صراكات  اإطار  في  مغرية  عرو�س 

التزود بالحوا�صيب والولوج اإلى االنترنيت.

تتميز االإدارة المغربية، على غرار العديد من نظيراتها في مختلف بقاع العالم، ب�صمات ثقافية تمثل عقبات 

اأمام تفعيل الحق في الولوج اإلى المعلومة العمومية، وفي اال�صتفادة من مبادرة المعطيات المفتوحة بو�صفها 

امتدادا لهذا الحق. ونذكر من تلك ال�صمات الخ�صو�صية ثالثة اأنواع يكر�صها، في الحقيقة، التاأخر الحا�صل 

في تحقيق ال مادية الم�صاطر: ثقافة الكتمان، ومقاومة التغيير، واالحتكار الفردي للمعلومة بو�صفها م�صدرا 

لل�صلطة.

تو�شيات من اأجل �شيا�شة طموحة لفتح المعطيات العمومية  

الإرادة والإ�شتراتيجية

تتيح عملية تحرير المعطيات العمومية )المعطيات المفتوحة( الكثير من الفر�س على الم�صتوى ال�صيا�صي 

واالقت�صادي واالجتماعي والثقافي. وهي امتداد للجهود التي يبذلها المغرب في مجال ال�صفافية ال�صيا�صية 

واالإدارية، وتعزيز م�صاركة المواطنين، ودعم التطور الرقمي، والبحث عن �صبل للتنمية االقت�صادية، وخلق 

منا�صب ال�صغل. 

هو  كما  المعلومة  اإلى  الولوج  في  للحق  امتدادا  ذلك،  اإلى  اإ�صافة  المفتوحة،  المعطيات  مبادرة  وت�صكل 

من�صو�س عليه في الد�صتور المغربي. وبما اأن االعتراف بهذا الحق يعود فقط اإلى فترة متاأخرة، فاإن م�صاألة 

تفعيله في الممار�صة ما زالت تطرح نف�صها باإلحاح. ويبقى اأن اعتماد �صيا�صة تحرير مو�صعة للمعطيات المفتوحة 
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ينطوي على ميزتين اإيجابيتين تتمثالن فيما يلي:

• ت�صهل عملية و�صع المبادئ ور�صد الو�صائل التكنولوجية التي تقوم عليها مبادرة المعطيات المفتوحة، 	

داخل االإدارة، عملية تغيير االأنموذج والتنظيم ال�صروري للتطبيق ال�صليم للحق في الولوج اإلى المعلومة؛ 

• تخفف مبادرة المعطيات المفتوحة باعتمادها المقاربة الت�صاركية عن البعد المطلبي للحق في الولوج اإلى 	

المعلومة، اإذ تمكن الموؤ�ص�صات العمومية من التعبير عن اإرادتها الح�صنة في التغيير. 

هكذا يبدو ممكنا اليوم – �صريطة وجود اإرادة �صيا�صية حقيقية في هذا االتجاه، وتفعيل ا�صتراتيجية منا�صبة 

الرقمية  التكنولوجيا  توفرها  التي  الفر�س  فعلية – ا�صتغالل  م�صاركة  ومنطق  المالئمة  الحكامة  قائمة على 

اإلى المعلومة  اإلى تر�صيخ الحق في الولوج  وا�صتعمالها الطبيعي العفوي من قبل االأجيال الجديدة، �صعيا 

العمومية وت�صريع وتيرة تفعيله، مما �صيمكن المغرب من االنتقال اإلى المرحلة النهائية الق�صوى، تلك التي 

يتحقق فيها الولوج المبا�صر اإلى المعلومة عبر االنترنيت، بل وحتى اإلى المعطيات القاعدية التي مكنت من 

اإنتاج تلك المعلومة.

�شيناريو النجاح 

يفتر�س �صيناريو نجاح المعطيات المفتوحة في المغرب اجتياز مرحلتين رئي�صتين: 

• واالإجرائية 	 والموؤ�ص�صاتية  القانونية  االإجراءات  وتفعل  خاللها  تحدد  التي  االأولى،  »التحريك«  مرحلة 

لتحرير المعطيات العمومية؛

• مرحلة ثانية لتطوير نظام بيئي متوازن، تنتظم حوله مبادرة المعطيات المفتوحة، وي�صاعد على خلق قيمة 	

م�صافة، وي�صمن ا�صتمرارية النظام. 

• وفي هذا االإطار، يمكن اأن ينبني العمل العمومي على المحورين التاليين:	

• النهو�س با�صتعمال المعطيات العمومية داخل الجامعات وموؤ�ص�صات البحث االأكاديمي، وذلك بالتركيز 	

الميادين )من  انطالقا من معطيات عمومية من مختلف  الجامعات  البحث داخل  اأعمال  ت�صجيع  على 

اقت�صاد وتربية وتعليم وبيئة وغير ذلك( تحررها الموؤ�ص�صات العمومية وتجعلها رهن اإ�صارة العموم؛

• تطوير محور �صناعي ي�صاهم في اإقالع االقت�صاد الرقمي الوطني، من خالل برامج نوعية خا�صة بالمقاوالت 	

معالجة  وتطبيقات  التكنولوجيات  تطوير  ت�صتهدف  جدا،  ال�صغيرة  والمقاوالت  والمتو�صطة  ال�صغرى 

المعطيات واإن�صاء المقاوالت وخلق منا�صب ال�صغل لهذا الغر�س؛

• خلق تناف�صية اإيجابية بين الموؤ�ص�صات العمومية وفاعلي المعطيات المفتوحة، عبر اآلية و�صع عالمة مميزة 	

ت�صجع اأح�صن الفاعلين اأداء وفعالية على �صبيل المثال؛

• عبر 	 واالبتكار،  االإبداع  على  اال�صتعمال  ومعيدي  العمومية  المعطيات  مطوري  لدى  االإبداع  تحفيز 

تنظيم مباراة وطنية لتطوير التطبيقات في تاريخ محدد منتظم، مما �صيعود بالنفع على االإدارات ويمدها 



الُمعطيات المفتوحة: تحرير المعطيات العمومية في خدمة النمو والمعرفة

19

بالمهارات، ويعمل على خلق دينامية متميزة في اأو�ساط القطاع الرقمي الوطني؛

• التطبيقات 	 هذه  تغطي  وقد  المواطنين،  حياة  ت�صهيل  اإلى  الهادفة  الخدمات  تطبيقات  بتطوير  النهو�س 

العديد من مجاالت الحياة اليومية )اال�صتهالك واالإجراءات االإدارية وال�صحة وال�صغل وغيرها( وتتوجه 

اإلى ال�صكان عامة، اأو اإلى فئات مخ�صو�صة )من طلبة وم�صنين واأ�صخا�س في و�صعية اإعاقة وغيرهم(؛

• تعبئة موارد �صندوق االبتكار، اأو ا�صتحداث �صندوق خا�س بالمعطيات المفتوحة، ق�صد تطوير وتن�صيط 	

قطاع تكنولوجيات االإعالم، الذي يدور في فلك الو�صط البيئي للمعطيات المفتوحة. 
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مقدمة

الثقافية  لل�صوؤون  الدائمة  اللجنة  والبيئي  واالجتماعي  االقت�صادي  للمجل�س  العامة  الجمعية  كلفت 

اإحالة ذاتية، بدرا�صة مو�صوع المعطيات المفتوحة،  اإطار  2012، في  13 مار�س  والتكنولوجيات الحديثة في 

ب�صفته ور�صا لتطبيق حق المواطنين في ولوج المعلومة العمومية.

لتقوية  الجديد  الد�صتور  عليها  ن�سَّ  التي  العديدة  الخطوات  من  واحدة  المعلومة  ولوج  في  الحق  يمثل  و 

الديمقراطية وتر�صيخ دولة القانون. ومن الم�صلم به اليوم اأن »للمواطنات والمواطنين الحق في الولوج اإلى 

الخدمة  مهام  بمهمة من  المكلفة  والموؤ�ص�صات  المنتخبة  والهيئات  العمومية  االإدارة  بحوزة  التي  المعلومة 

العمومية )...(«. وهذا الحق ال يحده اإال القانون من قبيل مراعاة االإكراهات المحتملة المرتبطة بم�صائل 

بالحقوق  و«الم�س  للمواطنين«،  الخا�صة  الحياة  للدولة، وكذا  والخارجي  الداخلي  واالأمن  الوطني  »الدفاع 

اأن يوؤطره القانون، لمطالب عَبر  72(. وي�صتجيب االعتراف بهذا الحق، الذي ينبغي  والحريات.« )الف�صل 

في  ال�صفافية  من  بمزيد  يطالبون  اإذ  عديدة،  �صنوات  منذ  وال�صيا�صيين  المدنيين  الفاعلين  من  عدد  عنها 

العمل العمومي وبالتزام محاربة الف�صاد. ويتيح هذا االعتراف ان�صجام المغرب مع عدد من التزاماته الدولية 

واال�صتجابة للمعايير الجاري بها العمل في عموم الدول الديمقراطية.

غير اأن الدول االأكثر تقدما �صهدت، منذ زمن غير بعيد، ميالد ُبعد جديد من اأبعاد الحق في ولوج المعلومة، 

الحكومية  »المعطيات  )الم�صماة  الحركة  هذه  وت�صدد  الرقمي.  العهد  في  الب�صرية  دخول  بف�صل  وذلك 

المفتوحة« Open Government Data اأو »المعطيات المفتوحة« Open Data( على اإمكانية ا�صتغالل 

واإعادة ا�صتعمال المعلومات العمومية. ويتعلق االأمر، على الخ�صو�س، بولوج المعطيات الخام التي تجمعها 

الديمقراطية  مجال  في  ذلك  ي�صتتبعه  الذي  التقدم  على  وعالوة  تثمينها.  اأجل  من  االإدارات  تنتجها  اأو 

ت�صهل حياتهم،  المواطنين من معلومات مفيدة  الحركة متعددة، منها تمكين  اأهداف هذه  فاإن  وال�صفافية، 

وتحديث االإدارة والمرافق العمومية، وتحفيز النمو االقت�صادي عبر توفير اأمثل للمعلومة، وت�صهيل �صريانها، 

وتطوير تقنيات االإعالم، واإر�صاء اأ�ص�س اقت�صاد رقمي.

وفي حال المغرب، فاإن تفعيل الحق في ولوج المعلومة ينبغي له من االآن ف�صاعدا اأن يدمج متطلبات وفر�س 

المعطيات المفتوحة، من وجهة نظر �صيا�صية وموؤ�ص�صية و تقنية كذلك. ويتعلق االأمر، على الخ�صو�س، باعتماد 

مقاربة مجددة في تجاوز حاالت التردد اأو المقاومة التي قد تبديها بع�س االإدارات، واإحداث تحول ثقافي في 

داخلها من اأجل محاربة التوجه الذي يرمي اإلى احتكار المعلومة باعتباره م�صدرا لل�صلطة ال�صخ�صية على 
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ح�صاب الم�صلحة العامة. وينبغي العمل، بوجه اأخ�س، على و�صع اأ�ص�س من�صجمة لمجتمع المعرفة ي�صتطيع 

فيه مختلف الفاعلين الم�صاهمة فيه.

وتقت�صي هذه المقاربة عمال منهجيا واإر�صاء اآليات مالئمة، قانونية واإجرائية على الخ�صو�س، تتيح قيادة تغيير 

النموذج ال�صائد حول دور االإدارة.

املرجعيات

يندرج المو�صوع الذي يعالجه هذا التقرير في اإطار المقاربة التي ر�صمها الد�صتور، وخ�صو�صا الف�صل 27 

منه المذكور اآنفا.

و ي�صتجيب لعدد من الحقوق والمبادئ االأ�صا�صية المن�صو�س عليها في الميثاق االجتماعي الجديد الذي 

و�صعه المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي، ومنها:

• الحق في المعلومة؛	

• الحق في التقدم العلمي؛	

• اإنعا�س وحماية حقوق المقاولة؛	

• اإلزامية المحا�صبة؛	

• المعلومة وم�صاركة االأطراف المعنية؛	

• توطين بلورة واإدارة التنمية االجتماعية.	

املنهجية

تاأ�ص�صت المقاربة المنهجية، التي تبنتها لجنة ال�صوؤون الثقافية والتكنولوجيات الحديثة، على تنظيم عدد من 

جل�صات اال�صتماع، وا�صتغالل الوثائق والم�صادر المتوفرة حول المعطيات المفتوحة، واالنفتاح على عدد 

من التجارب الدولية الغنية بالدرو�س. وقد تم بهذا ال�صدد تنظيم مبادالت عميقة مع بعثة Etalab الفرن�صية، 

وخ�صو�صا عبر اال�صتماع اإلى م�صوؤوليها عبر تقنية التوا�صل المبا�صر بال�صوت وال�صورة.
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المعطيات المفتوحة بما هي اأفق جديد للحق   .I
في ولوج المعلومة العمومية

1.      الحق في ولوج المعلومة العمومية

املرجعيات املعيارية للحق يف ولوج املعلومة العمومية 1.1

في ولوج المعلومة في الديمقراطيات العريقة الحق  ن�سوء   .1.1.1

في  عليه  من�صو�س  اأنه  كما  االأنوار(،  )قرن  ع�صر  الثامن  القرن  في  العمومية  المعلومة  ولوج  في  الحق  ظهر 

االإعالن الفرن�صي لحقوق االإن�صان والمواطن في 1794، غير اأنه بقي لمدة طويلة غير ُمفّعل، اللهم اإال في بلد 

واحد هو ال�صويد، التي بداأت بمراعاته منذ 1766. وانطالقا من منت�صف القرن الع�صرين، �ُصرع في التفعيل 

التدريجي لهذا القانون – الذي اعترفت به عدد من المعاهدات الدولية ب�صفته حقا اأ�صا�صيا – في اأغلب 

الدول ذات التقاليد الديمقراطية العريقة، حيث طبقته فنلندا في 1951، والواليات المتحدة االأمريكية في 

1966، والدانمرك والنرويج في 1970، وفرن�صا وهوالندا في 1978، واأ�صتراليا ونيوزيلندا في 1982، وكندا في 

1983، وغيرها.

وقد عمدت العديد من البلدان، طيلة العقد المن�صرم، اإلى اإدراج هذا الحق في ت�صريعاتها. هكذا بلغ عدد 

الدول التي كانت في 2010 قد تبنت قانونا حول الولوج اإلى المعلومة ما مجموعه 84 دولة، في حين لم 

يكن ذلك العدد يجاوز 13 دولة في 1990. وقد همَّ هذا التطور بالدرجة االأولى بلدان المع�صكر ال�صرقي بعد 

انهيار االتحاد ال�صوفييتي، وعددا من الدول ذات التقاليد الديمقراطية في اإطار تحديث اإدارتها، وكذا عدد 

من البلدان ال�صائرة في طريق النمو، التي تبنته على وجه العموم في اإطار ما �صهدته من انتقال ديمقراطي.

 CMF-MENA اأفريقيا  ال�صرق و�صمال  اليون�صكو ومركز حريات االإعالم في  2011 عن  في تقرير �صدر في 

وجمعية تران�صبارن�صي المغرب، تحت عنوان »نحو حق ولوج المعلومة العمومية في المغرب«، ي�صرد معدو 

التقرير العوامل التي �صاهمت في بروز هذا الحق على الم�صتوى العالمي، منها على الخ�صو�س:

• محاربة االإفالت من العقاب وتاأكيد الحق في المعرفة؛	

• تطور تقنيات االإعالم والتوا�صل، ودخول الب�صرية عهد مجتمع المعرفة؛	
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• تحديث ودمقرطة االإدارة؛	

• محاربة الف�صاد وتح�صين الحكامة؛	

• االعتراف بالحق في المعلومة وت�صجيعه من قبل المنظمات الدولية؛	

• الطلب على المعلومة حول البيئة وتطوير التنمية الم�صتدامة؛	

• االأزمات االقت�صادية والمالية.	

وفي كل االأحوال، فاإن الغاية من الحق في ولوج المعلومة العمومية هي تمكين كل مواطن من القدرة على 

رهن  المو�صوعة  المعلومات  وا�صتعمال  العمومية،  الحكامة  اأجهزة  واأداء  ا�صتغال  عن  الخا�س  راأيه  تكوين 

اإ�صارته بما ُيح�ّصن من ظروف عي�صه.

الدولية المعاهدات   .2.1.1

على الم�صتوى الدولي، تم اإر�صاء اأ�ص�س الحق في ولوج المعلومة في االإعالن العالمي لحقوق االإن�صان ل�صنة 

1948، الذي ت�صمن المادة 19 منه لكل �صخ�س، عالوة على حرية الراأي والتعبير، الحق في »البحث عن 

المعلومات واالأفكار وتلقيها ون�صرها )...( عبر كل الو�صائل الممكنة.«

�صنة  التطبيق في  وال�صيا�صية، حيز  المدنية  بالحقوق  المتعلقة  الدولية  المعاهدة  19 من  المادة  كما دخلت 

اإخ�صاع ممار�صة  الممكن  اأنه من  ال�صابق، م�صيفة  للمنطوق  بمنطوق م�صابه  الحق  وتوؤكد على هذا   ،1976

الحريات المقابلة له لبع�س القيود، خ�صو�صا في ما يتعلق باحترام حقوق الغير والحفاظ على اأمن البالد. 

غير اأن تلك القيود يجب اأن يكون من�صو�صا عليها �صراحة في القانون.

وقد �صجلت لجنة حقوق االإن�صان لدى االأمم المتحدة في يوليوز 2011 مالحظة عامة تتعلق بتاأويل المادة 

19 من المعاهدة، وهي مالحظة يرد في الفقرة 18 منها اأن الحق في الولوج اإلى المعلومة يت�صمن المعلومة 

المتوفرة في حوزة ال�صلطات العمومية وكل جهاز يقوم بوظيفة عمومية، اأيا كانت طريقة تخزين تلك المعلومة 

االأع�صاء  الدول  على  يتعين  التي  التدابير  اأهم  المالحظة  من   19 الفقرة  وت�صرد  اإنتاجها.  وتاريخ  وم�صدرها 

اإلى  اتخاذها من اأجل تفعيل هذا الحق: »يتعين على الدول االأع�صاء، من اأجل تفعيل الحق في الولوج 

المعلومة، اأن تعمل على جعل كل المعلومات التي لدى الحكومة، والتي لها طابع المنفعة العامة، متوفرة 

في المجال العمومي. وينبغي للدول االأع�صاء اأن تجتهد، بما في و�صعها، ل�صمان ولوج �صهل و�صريع وفعلي 

وعملي لهذه المعلومات. كما يتعين على الدول االأع�صاء العمل كذلك على اإر�صاء الم�صاطر الالزمة التي 

�صبيل  على  المعلومة  بحرية  يتعلق  قانوني  ن�س  اإ�صدار  قبيل  من  المعلومة،  اإلى  ولوج  على  الح�صول  تتيح 

المثال. وينبغي اأن تتيح تلك الم�صاطر معالجة �صريعة لطلبات الح�صول على المعلومات، عبر تحديد قواعد 

وا�صحة تكون من�صجمة مع المعاهدة. وال ينبغي للم�صاريف المترتبة على طلب الح�صول على المعلومة اأن 

تمثل عائقا غير منطقي في وجه الولوج اإلى المعلومة. كما يجب على ال�صلطات اأن تبرر كل رف�س الإعطاء 
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اإلى معلومة ما، كما هو  اإعطاء حق الولوج  اآليات للطعن في حال رف�س  اإلى المعلومة، وو�صع  حق الولوج 

ال�صاأن في حال عدم الح�صول على جواب على طلب للح�صول على معلومة.«

للتفعيل الكبرى  المبادئ   .3.1.1

تبين التجربة اأن تبّني قانون في مجال الحق في ولوج المعلومة اأ�صهل من تفعيله، واأن ممار�صة هذا الحق 

لي�صت دائما مطابقة للمبادئ الواردة في الن�صو�س. ولذلك فمن المهم تبني مقاربة عملية ولكن �صارمة، 

ت�صتلهم اأف�صل التجارب الدولية. اإن المبادئ الكبرى لتفعيل الحق في المعلومة العمومية، والتي ت�صكل 

اأف�صل المعايير الدولية، الم�صنفة ت�صنيفا تركيبيا، تتقدم كالتالي:

• يجب اأن يكون الحق في ولوج المعلومة العمومية م�صمونا من قبل الد�صتور؛	

• االأ�صل، 	 هو  العمومية  الوثائق  اإلى  الولوج  اإمكان  يكون  اأن  يجب  للتعميم:  القابل  االأق�صى  الحد  مبداأ 

ومنعها هو اال�صتثناء؛

• عدم الميز بين الم�صتفيدين، اأيا كانت جن�صيتهم اأو مكان اإقامتهم؛	

• ينطبق الحق في ولوج المعلومة على كل الوثائق، اأيا كان حاملها اأو حجمها؛	

• الغاية من اال�صتثناءات هي حماية �صنفين من الم�صالح:	

الوطني  - الدفاع  قبيل  )من  للدولة  ال�صيادية  االأن�صطة  بع�س  بحماية  االأمر  يتعلق  عمومية:  م�صالح 

)من  اجلارية  الزجرية  وامل�صاطر  وغريها(،  املالية  وال�صيا�صة  العام  والنظام  واالأمن  الدولية  والعالقات 

متابعات ق�صائية وحتقيقات جبائية وغري ذلك(، وكذا اإعداد القرارات احلكومية؛

م�صالح خا�صة، من قبيل امل�صالح ال�صخ�صية واأ�صرار العمل وامل�صالح التجارية واملعطيات ال�صخ�صية؛ -

• تدبير اال�صتثناءات هو على العموم من �صاأن القانون، غير اأن تطبيقها من �صاأن اإطار متخ�ص�س م�صتقل، 	

يواكب االإدارات في و�صع االإجراءات المالئمة؛

• يجب اأن تكون اآجال التعميم/الجواب على طلب معلومات اأق�صر ما يمكن، واأن توؤطرها اآجال قانونية، واأن 	

يتم اعتبار كل تاأخر في االإدالء بجواب يجاوز االآجال المحددة بمثابة رف�س؛

• ر للمواطنين طرق للطعن، وذلك من خالل هيئة متخ�ص�صة م�صتقلة )يكون دورها 	 في حال الرف�س، ُتَوفَّ

ا�صت�صاريا اأو تنفيذيا(، اأو المحكمة االإدارية في اآخر المطاف؛

• من اأجل الحفاظ على ال�صال�صة التي يتطلبه ح�صن ا�صتغال االإدارة والحد من االإكراهات التي يفر�صها عليها 	

حق ولوج المعلومة، ال يلزم القانون االإدارة بتقديم الوثائق غير المكتملة – اأي التي هي في طور االإعداد –، 

والوثائق التي �صيتخذ على اأ�صا�صها قرار لم يجر اتخاذه بعد، والوثائق المن�صورة على العموم في الجريدة 

الر�صمية اأو على �صبكة االإنترنت اأو كل من�صور حر الولوج )وهو ما يح�س على اعتماد �صيا�صة ا�صتباقية(؛
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• �صياغة 	 على  المعلومة  طالبي  م�صاعدة  الموظفين  على  يجب  كما  الوثائق،  اإلى  الولوج  ت�صهيل  يجب 

طلباتهم، واأن يكون الولوج مجانيا اأو محدود الكلفة )الكلفة الهام�صية(؛

• يجب اأن ين�س القانون على عقوبات مالئمة لزجر الذين يخالفون القانون عمدا؛	

• يجب اأن تواكب تفعيل القانون اإجراءات نوعية، من مثل تعيين م�صوؤول في كل اإدارة، تكون مهمته ال�صهر 	

على تطبيق القانون، وو�صع برنامج تكويني موجه للموظفين، وتح�صين التدبير الوثائقي داخل كل اإدارة.

2.1 احلق يف ولوج املعلومة العمومية يف املغرب

الد�ستور  .1.2.1
»للمواطنات  التالية:  بال�صيغة  العمومية  المعلومة  ولوج  حق   ،27 الف�صل  في   ،2011 يوليوز   1 د�صتور  ر�صخ 

والموؤ�ص�صات  العمومية،  االإدارة  حوزة  في  المعلومات، الموجودة  على  الح�صول  حق  والمواطنين 

المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. ال يمكن تقييد الحق في المعلومة اإال بمقت�صى القانون، 

الخا�صة  والحياة  والخارجي،  الداخلي  الدولة  اأمن  وحماية  الوطني،  بالدفاع  يتعلق  ما  كل  حماية  بهدف 

لالأفراد، وكذا الوقاية من الم�س بالحريات والحقوق االأ�صا�صية المن�صو�س عليها في هذا الد�صتور، وحماية 

م�صادر المعلومات والمجاالت التي يحددها القانون بدقة.«

القانون م�سروع  لتفعيل  مبادرات   .2.2.1

المتدخلين  من  للعديد  �صاغال  �صغال  المعلومة  ولوج  في  الحق  وتاأطير  تنظيم  قانون  اإعداد  يفتر�س  كان 

الموؤ�ص�صيين واأع�صاء المجتمع المدني اأو االأحزاب ال�صيا�صية منذ �صنين عديدة.

ومنذ تبني الد�صتور في يوليوز 2011، تجدر االإ�صارة اإلى اأن المجل�س الوطني لحقوق االإن�صان نظم ندوة دولية 

حول المو�صوع في �صتنبر 2012، كانت للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي م�صاركة فعالة فيها.

بالموازاة مع ذلك، وعلى م�صتوى مجل�س النواب، تم تقديم اقتراحات قوانين من قبل بع�س الفرق البرلمانية.

في اأثناء ذلك، عكفت الحكومة على اإعداد م�صروع القانون الخا�س بها، وهو »م�صروع القانون الخا�س بالحق 

في الولوج اإلى المعلومات«، المن�صور في 26 مار�س 2013 على موقع االأمانة العامة للحكومة. هذا الم�صروع 

االأولي، الذي يتعين – ح�صب الم�صطرة االإليكترونية المخ�ص�صة لذلك – اأن ي�صتقي تعليقات المواطنين، 

اأن م�صروع  اإلى  لم يتم تقديمه بعد اإلى مجل�س الحكومة حتى تاريخ ن�صر هذا التقرير. وال بد من االإ�صارة 

القانون هذا ال يتحدث عن م�صاألة التعميم المنهجي والتلقائي للمعطيات الخام )المعطيات المفتوحة(، علما 

اأمام الحق في ولوج  واأفقا جديدا  اأ�صا�صية،  اأن ذلك يمثل فر�صة �صيا�صية وموؤ�ص�صية واقت�صادية واجتماعية 

المعلومة العمومية.
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2.      حركة المعطيات المفتوحة وم�شاألة اإعادة ا�شتعمال المعطيات

1.2 ن�ساأة احلركة وتطورها يف العامل

في الوقت الذي فر�س الحق في ولوج المعلومة نف�صه في البلدان الديمقراطية منذ عقود عديدة )بل وقرون 

بالن�صبة اإلى بع�س الدول اال�صكندينافية(، فاإن حركة المعطيات المفتوحة تعد حركة حديثة العهد، لكنها 

تحظى اليوم بكثير من االهتمام من قبل ال�صلطات العمومية على الم�صتوى العالمي.

اإعادة  بالحق في  قانون ولوج المعلومة العمومية، موؤخرا، االعتراف  التي تتوفر على  البلدان  وقد �صهدت 

ا�صتعمال تلك المعلومة. ويترتب على ذلك اأن االإدارات لي�صت ملزمة باالإجابة على طلبات المعلومات 

اأن  مراعاة  مع  وذلك  بحوزتها،  التي  المعلومات  كل  ن�صر  على  العمل  اأي�صا  عليها  يتعين  بل  فح�صب، 

المتحدة  الواليات  المعلومات. وقد كانت  ا�صتعمال تلك  اإعادة  الن�صر في ظروف وبو�صائل ت�صهل  يكون 

 2009 في   data.gov بوابات  على  العمومية  معطياتهما  ولوج  فتح  اإلى  ال�صباقتين  المتحدة  والمملكة 

و2010 على التوالي.

المفتوحة المعطيات  حركة   .1.1.2

ميلد وتطور مفهوم المعطيات المفتوحة في الو�سط العلمي

ظهر تعبير »المعطيات المفتوحة« الأول مرة في 1995، في وثيقة علمية، ن�صرها معهد اأمريكي لدرا�صة المناخ، 

GCDIS1، عنوانها On the Full and Open Exchange of Scientific Data )»في التبادل 
هو معهد 

ا مندمجا، ال  التام والمنفتح للمعطيات العلمية«(. ويرى معدو تلك الوثيقة اأن المعطيات المناخية تمثل كمًّ

يمكن درا�صته اإال في اإطار تعاون دولي يقوم على معطيات متقاطعة م�صتقاة من مختلف الم�صادر الدولية. وقد 

ُختمت الوثيقة بما يلي: »اإن البرامج الدولية في البحث حول التغير المناخي العام والمراقبة البيئية رهينة 

بتطبيق مبداإ التبادل ال�صامل والمفتوح للمعطيات )بمعنى اأن تكون المعطيات والمعلومات متوفرة دون قيد، 

على اأ�صا�س من عدم الميز، وبكلفة ال تتعدى كلفة �صرورات االإنتاج والتوزيع(.«

الوراثة  علم  مثل  المجالت،  مختلف  في  مبادرات  مع  العلمية،  الأو�ساط  في  المفهوم  انت�سر  وقد 

وغيرها. والكيمياء 

 Open Knewledge Foundation حينها بداأت تن�صاأ موؤ�ص�صات من اأجل فتح المعطيات، مثل موؤ�ص�صة

في المملكة المتحدة في ماي 2004، وOpen Data Foundation اأو ODaF في 2006، وغيرها. وفي 

2007، اجتمعت �صخ�صيات �صهيرة على �صبكة االإنترنت للدفاع عن ق�صية الحكومة المفتوحة في  اأكتوبر 

لجنة المعطيات الجيو-فيزيائية والبيئية بالمجل�س الوطني للبحث في الواليات المتحدة االأمريكية  
1
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�صيبا�صتوبول في كاليفورنيا، في اإطار موؤ�ص�صة Sunlight Foundation، من اأجل تحديد مبادئ المعطيات 

المفتوحة، التي كان عددها في البداية ثمانية مبادئ قبل اأن يرفع عددها اإلى ع�صرة.

ثم بداأت، بعد ذلك، بع�س المدن تفتح معطياتها، حيث كانت العا�صمة وا�صنطن المدينة االأمريكية االأولى 

التي تفعل ذلك، اأما في اأوروبا، فقد فتحت مدينة لندن في يناير 2010 »خّزان« معطياتها الذي ي�صمل مائة 

مجموعة من المعطيات، تبعتها في ذلك مدينة رين الفرن�صية في فبراير من ال�صنة نف�صها.

الرئي�س  انتخاب  بعد  وخ�صو�صا  اأمريكا،  في  المفتوحة  المعطيات  م�صاألة  �صت�صبح   ،2009 �صنة  من  وانطالقا 

ثالث  الرئا�صية،  لواليته  يوم  اأول  منذ  الرئي�س،  وقع  فقد  الوطني.  الم�صتوى  على  �صيا�صيا  مو�صوعا  اأوباما، 

المفتوحة  بالحكومة  تتعلقان  منها  اثنتان  الفيدرالية،  والوكاالت  االإدارات  مديري  اإلى  موجهة  مذكرات 

Transparency and Open Government2
التوالي  على  معنونتان  وهما  المفتوحة،   والمعطيات 

عنوانها ثالثة  مذكرة  اأوباما  حكومة  ن�صرت   ،2009 دجنبر   8 وفي   .
3Freedom of Information Actو 

An Open Government Directive4، كانت بمثابة توجيهات للحكومة المفتوحة.

تم اإطالق قاعدة المعطيات االأمريكية Data.gov في ماي 2009، مع الئحة اأولى من 47 مجموعة من المعطيات، 

لبوابة الر�صمي  المتحدة، فقد جرى االإطالق  المملكة  اأما في  قليلة.  اأ�صهر   ارتفعت، ب�صكل كبير، في مدى 

 ،Etalab في يناير 2010. واأما في فرن�صا، فقد تم في فبراير 2011 اإحداث الم�صلحة المعروفة با�صم data.gov.uk

الفرن�صية المفتوحة  المعطيات  قاعدة  العمومية وتطوير  المعطيات  اأجل فتح  الوزير االأول، من  اإ�صراف   تحت 

 data.gov.fr، التي جرى اإطالقها في دجنبر 2011.

وقد �صلكت بع�س المنظمات الدولية بدورها �صبيل المعطيات المفتوحة، فد�صن البنك الدولي بوابته للمعطيات 

المفتوحة data.wordbank.org في اأبريل 2011، في حين اأطلق البنك االأفريقي للتنمية في مار�س 2013 

قاعدته للمعطيات المفتوحة dataportal.afdb.org التي ت�صمل ع�صرين بلدا اأفريقيا من �صمنها المغرب.

اأما في المغرب، فقد تم اإطالق قاعدة المعطيات المفتوحة OpenData.ma في مار�س 2011، على يد وزارة 

ال�صناعة التجارة والتكنولوجيات الحديثة، وذلك في اإطار مخطط المغرب الرقمي.

Open Government Partnership مفتوحة  حكومة  اأجل  من  ال�سراكة   .2.1.2

االإنجليزية للعبارة  اخت�صارا  عليها  يطلق  كما   OGP اأو  مفتوحة،  حكومة  اأجل  من   ال�صراكة 

الحكومي،  العمل  �صفافية  تطوير  اإلى  تهدف  دولية  منظمة  هي   ،Open Government Partnership

وبالتالي فتح المعطيات العمومية، في اأكبر عدد ممكن من البلدان.

http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Transparency_and_Open_Government  2

 http://www.whitehouse.gov/the_press_office/FreedomofInformationAct  3

  http://www.whitehouse.gov/omb/assets/memoranda_2010/m10-06.pdf  4
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�صة هي اأفريقيا الجنوبية والبرازيل  وقد تم اإطالق هذه المبادرة في �صتنبر 2011، من قبل ثمانية بلدان موؤ�صِّ

والواليات المتحدة وبريطانيا العظمى واإندوني�صيا والمك�صيك والنرويج والفلبين.

وت�صم هذه ال�صراكة اليوم 58 م�صاركا. فعالوة على البلدان الثمانية الموؤ�ص�صة، التحق بالمنظمة 39 بلدا في 

اأبريل 2012، فيما ينتظر اأن يلتحق بها 11 بلدا اآخر في اأبريل 2013. وتجدر االإ�صارة اإلى اأن االأردن هو البلد 

العربي الوحيد الع�صو في ال�صراكة، اإذ التحق بها في 2012، فيما هناك في اأفريقيا خم�صة بلدان في طريقها 

اإلى اأن ت�صبح اأع�صاء فيها، هي اأفريقيا الجنوبية وغانا وكينيا وليبريا وتنزانيا.

المنظمة  الدولية  الندوة  افتتاح  عند  االإن�صان  لحقوق  الوطني  المجل�س  رئي�س  اإعالن  في  جاء  ما  وح�صب 

المفتوحة.  بال�صراكة  االلتحاق  في  نيتها  اأعلنت عن  قد  المغربية  الحكومة  فاإن  المعلومة،  ولوج  حول حق 

غير اأن الع�صوية في ال�صراكة تتطلب من الدولة الراغبة في االن�صمام اإليها اال�صتجابة الأربعة معايير محددة، 

واإ�صراك  ال�صامين،  والموظفين  المنتخبين  ممتلكات  ون�صر  المعلومة،  اإلى  والولوج  المالية،  ال�صفافية  هي 

موؤهل  المعلومة، يظل غير  بولوج  المتعلق  القانون  بانتظار م�صادقته على  المغرب،  اأن  الحال  و  المواطنين. 

لاللتحاق بال�صراكة.

وقد حددت منظمة ال�صراكة من اأجل حكومة مفتوحة خم�صة »تحديات كبرى« يتعين على الدول مواجهتها:

• تح�صين المرافق العمومية )من �صحة وتربية وعدالة، وولوج الخدمات االأ�صا�صية وغير ذلك(؛	

• دعم النزاهة العمومية: محاربة الر�صوة، واالأخالقيات العمومية، وولوج المعلومة، وحرية ال�صحافة والتعبير؛	

• تدبير الموارد العمومية، وخ�صو�صا النفقات العمومية والموارد الطبيعية والم�صاعدات الخارجية؛	

• خلق جماعات ترابية اأكثر اأمانا من حيث االأمن العمومي والخا�س وتدبير االأزمات والمخاطر البيئية؛	

• الف�صاد وحماية 	 البيئة ومحاربة  بما في ذلك حماية  المجال االجتماعي،  المقاوالت في  اإقرار م�صوؤولية 

الم�صتهلكين.

فيه  تو�سح  الإدارية،  اإلى لجنتها  تر�سيح  توجيه  ال�سراكة،  اأجل النخراط في هذه  الدول، من  ويتعين على 

التدابير التي اتخذتها في مجال الحكومة المفتوحة، كما يتعين عليها احترام ثالثة التزامات رئي�صة:

• بلورة خطة عمل وطنية؛	

• توقيع اإعالن لل�صفافية؛	

• الخ�صوع للتقييم.	
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التي  االلتزامات  تحدد  المدني – اأن  المجتمع  مع  بالت�صاور  اإعدادها  يجب  – التي  العمل  لخطة  وينبغي 

يجري التعهد بها من اأجل االن�صجام مع المبادئ االأربعة الرئي�صة للحكومة المفتوحة، اأي ال�صفافية والم�صاركة 

والم�صوؤولية والتجديد. فالمعلومة حول العمل العمومي ينبغي اأن تكون �صفافة ومفتوحة وكاملة ومجانية، واأن 

يتم ت�صليمها في اأجل محدد، واأن ت�صتجيب للمعايير االأ�صا�صية في مجال ن�صر المعطيات، من اأجل ت�صهيل 

ا�صتغاللها. وينبغي اأن يكون اإ�صراك المواطنين هدفا للحكومات، التي يتعين عليها ت�صجيع الم�صاهمات في 

اتجاه حكامة اأف�صل، تفاعال وتجديدا وفعالية. كما ينبغي للحكومات االإخبار باأعمالها واال�صتجابة للمطالب، 

تحفيز  في  الحديثة  التكنولوجيات  بدور  الحكومات  تعترف  واأخيرا،  الف�صل.  حال  في  م�صوؤوليتها  وتحّمل 

التجديد، وتحر�س على تمكين المواطنين من ولوج مفتوح اإلى التكنولوجيا، والعمل على الرفع من قدرتهم 

على ا�صتعمالها.

من جهة اأخرى، تنظم منظمة ال�صراكة من اأجل حكومة مفتوحة عددا من الدورات الرامية اإلى اقت�صام اأف�صل 

الممار�صات، وتحر�س على تجان�س االلتزامات.

2.2 املبادئ الكربى للمعطيات املفتوحة

عالوة على الحق في ولوج المعلومة، تركز المعطيات المفتوحة على بعدين رئي�صين، هما ولوج المعطيات 

الخام والقدرة على ا�صتعمال تلك المعطيات، ف�صال عن اأن للمبادئ الكبرى للمعطيات المفتوحة �صياغات 

عديدة تختلف باختالف الم�صدر مع التركيز على الجانب التقني اأو القانوني.

المعطيات  مجال  في  الن�صطة  المنظمات  اأهم  وهي   ،Sunlight Foundation موؤ�ص�صة  اإلى  فالن�صبة 

المعلومة  فتح  ي�صير على هديها  اأن  ينبغي  مبادئ  هناك ع�صرة  االأمريكية،  المتحدة  الواليات  في  المفتوحة 

Primacy، والمعطيات الحديثة  Completeness، والمعطيات الخام  العمومية، هي المعلومات الكاملة 

Timeliness، والمعطيات �صهلة الولوج Ease of physical and electronic access، واأ�صكال الن�صر 

الن�صر  واأ�صكال   ،Non dicrimination ميز  والولوج دون   ،Machine readability القابلة لال�صتغالل 

 ،Licensing والمعطيات الحرة من الحقوق ،Use of Commonly owned Standards غير المملوكة

.Usage costs وتكاليف اال�صتعمال ،Permanence وا�صتدامة ولوج المعطيات

الفاعل  وهي   ،OKF ا�صم  تحت  اخت�صارا  المعروفة   ،Open Knowledge Foundation موؤ�ص�صة  اأما 

 يتعين على الترخي�س با�صتعمال 
5
الرئي�س في مجال المعطيات المفتوحة البريطانية، فت�صع اأحد ع�صر مبداأ 

العمل  ينظم و�صع  الذي  »العقد  تعبر عن  الترخي�س  لفظة  اأن  الموؤ�ص�صة  وترى هذه  احترامها.  المعطيات 

المعني رهن الإ�سارة. وفي غياب ترخي�س �سريح، ت�سير لفظة الترخي�س اإلى ال�سروط القانونية التي تطبق 

عموما على و�صع العمل رهن االإ�صارة.« والمبادئ االأحد ع�صر هي التالية: ولوج كامل المعطيات بكلفة 

/http://opendefinition.org/okd/francais  5
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ال تجاوز كلفة الو�صع رهن االإ�صارة، ب�صكل يتيح اال�صتعمال والتغيير، والحق في اإعادة توزيع المعطيات 

بحرية )دون دفع وال تلقي اأي اأجر لقاء ذلك(، والحق في اإعادة ا�صتعمال المعطيات بمنطوقها االأ�صل، 

بمجموع  المطالبة  واإمكانية  االأعمال،  بتفويت  المطالبة  واإمكانية  اال�صتعمال،  على  التقنية  القيود  وغياب 

المجموعات،  اأو  االأ�صخا�س  بين  الميز  وعدم  االأ�صل،  مرجعيتها  اأو  ت�صميتها  تحت  الموزعة  المعطيات 

جزء  لكل  الترخي�س  و�صالحية  الترخي�س،  من  والتمكين  اال�صتعمال،  مجاالت  ح�صب  الميز  وعدم 

توزيع  في  الم�صتعمل  وحرية  فقط،  للكل  ال  الم�صتخرجة(  )المعطيات  الموزعة  المعطيات  من  مقتطف 

اأخرى بمنطوقات مغايرة. معطيات 

ويمكن تف�صيل هذه القواعد المختلفة ح�صب اثني ع�صر مبداأ هي التالية:

•  ن�صر جميع المعطيات المتوفرة؛	

•  اأن تكون المعطيات على حالها الخام، اأي كما جمعتها االإدارة العمومية؛	

•  اأن تكون المعطيات حديثة ما اأمكن ذلك؛	

• وتفادي 	 ُمي�صرا،  المعطيات  االإمكان، وذلك بجعل تحديد مكان  قدر  �صهال  المعطيات  ولوج  اأن يكون   

العوائق من قبيل �صرورة تعبئة ا�صتمارة اأو ا�صتعمال تقنيات خا�صة للولوج؛

• العمل 	 تفويت  اأو  بيع  اأحرارا في  الم�صتعملون  يكون  اأن  اأي  المعطيات غير خا�صعة لحقوق،  اأن تكون   

المعني، �صواء بال�صفة الخا�صة لذلك العمل اأو ب�صفته جزءا من مجموعة اأو�صع من االأعمال ال�صادرة عن 

مختلف الم�صادر؛

•  تقديم المعطيات ب�صكل يتيح ا�صتغاللها بوا�صطة برنامج معلوماتي؛	

•  تقديم المعطيات في �صكل حبكة اإعالمية حرة عو�س الحبكة المملوكة؛	

• ل ينبغي اأن تف�سي �سروط الولوج اإلى المعطيات اإلى اأي نوع من الميز �سد اأ�سخا�س اأو مجموعات اأو 	

مجالت ن�ساط معينة؛

• يمكن اأن يفر�س الترخي�س المتعلق با�صتعمال المعطيات �صرورة االإ�صارة اإلى م�صدرها؛	

• ي�صتفيد من حقوق ا�صتعمال المعطيات كل االأ�صخا�س الذين توزع عليهم، دون اأن يكون من ال�صروري 	

طلب ترخي�س خا�س باالأجزاء. وبالتالي فال مجال اإلى فر�س اتفاق لل�صرية؛

• ال يمكن اأن يفر�س الترخي�س قيودا على المعطيات التي يرفقها الم�صتعمل، فال يمكنه اأن يفر�س على 	

�صبيل المثال اأن تكون المعطيات المرفقة هي اأي�صا حرة الولوج واال�صتعمال؛

• ي�صمل ترخي�س اال�صتعمال كل جزء مقتطف من المعطيات الموزعة )المعطيات الم�صتخرجة(، ولي�س 	

الكل فح�صب.
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3.2 ا�ستعمال املعطيات العمومية

تجميعها ح�صب  يمكن  التي  اال�صتعمال،  اإعادة  عمليات  من  بعدد  القيام  العمومية  المعطيات  ولوج  يتيح 

اأو  المهنية  واإعادة اال�صتعمال  تطبيق رقمي،  بوا�صطة  والو�صاطة، واال�صتغالل  التالي: االطالع،   
6

الت�صنيف

المتخ�ص�صة.

فاأما االطالع، وهو اال�صتعمال االأقرب، فيتمثل في الولوج المبا�صر اإلى معلومة متوفرة على ال�صبكة، بهدف 

االطالع اأو بغاية اإنارة ال�صبيل اأمام قرار اأو خيار يتخذه مواطن اأو م�صتهلك. واأما الو�صاطة فتتمثل في اال�صتغال 

على المعطيات واإعادة ت�صكيلها بما يجعلها �صهلة الولوج بالن�صبة اإلى الجمهور العري�س، كما يمكن ا�صتعمال 

المعطيات لتغذية تطبيق )متحرك اأو قار( ين�صئه مطورون بغر�س عر�س خدمة على م�صتعملين )من مواطنين 

ا�صتعمال  في  فتتمثل  المتخ�ص�صة  اأو  المهنية  اال�صتعمال  اإعادة  واأما  واإدارات(.  ومقاوالت  وم�صتهلكين 

معطيات عمومية كمعطيات اأولية في م�صل�صل عمل المقاولة.

4.2 ت�ساريح املعطيات املفتوحة

كما هو ال�صاأن بالن�صبة اإلى كل االأعمال، فاإن اإعادة ا�صتعمال المعطيات العمومية، وخ�صو�صا الأغرا�س تجارية، 

تخ�صع مبدئيا لحقوق الملكية الفكرية، التي تت�صم اأحيانا، في بع�س البلدان، بطابع من القيود الم�صددة. ومن 

جهة اأخرى، فاإذا كانت قواعد المعطيات ال تتمتع في اأوروبا بحماية حقوق الموؤلف بل يحميها قانون خا�س، 

فاإن االأمر يختلف في اأماكن اأخرى، وخ�صو�صا في البلدان االأنغلو-�صك�صونية.

يكون من الالزم، في هذه الظروف ومن وجهة النظر القانونية، و�صع قواعد لتحرير المعطيات عند توزيعها، 

مالكو  يحتفظ  العام، حيث  االإطار  داخل  توازن  تحقيق  اأجل  من  اال�صتعمال،  باإعادة  ترخي�س  عبر  وذلك 

المعطيات الأنف�صهم بكل الحقوق المتعلقة باإعادة ا�صتعمال معطياتهم )ح�صب التعبير ال�صائع »جميع الحقوق 

محفوظة«(.

هكذا وعلى �صبيل المثال، قامت منظمة Creative Commons ذات الهدف غير الربحي باإحداث عدد 

من ت�صريحات اال�صتعمال، بلغ عددها �صبعة، تحدد مختلف م�صتويات حرية اإعادة اال�صتعمال. وقد اأ�صحت 

اليوم تمثل مرجعية على الم�صتوى الدولي.

 Simon Chignard, L’Open Data, comprendre l’ouverture des données publiques ». Fyp Editions, :ت�صنيف مقترح في  
6

.mars 2012
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Creative Commons ت�سريح الت�سمية العلمة

المجال العمومي CC 0

االأبوة اأو الم�صدر CC BY

االأبوة – ال تعديالت CC BY-ND

االأبوة – ال تعديالت – ال ا�صتعمال تجاري CC BY-NC-ND

االأبوة – ال ا�صتعمال تجاري CC BY-NC

 االأبوة – ال ا�صتعمال تجاري – االقت�صام تحت ظل

ال�سروط نف�سها

CC BY-NC-SA

االأبوة – القت�سام تحت ظل ال�سروط نف�سها CC BY-SA

قيودا على  تت�صمن  التي  فتلك  المفتوحة.  المعطيات  معايير  اأعاله لكل  المذكورة  الت�صاريح  ت�صتجيب  ال 

التعديالت وكذا اال�صتعمال التجاري، لي�صت من�صجمة مع مبادئ المعطيات المفتوحة كما هو ُمثبت اأعاله.

ت�صعها  اأن  يمكن  تراخي�س  وهي  »مفتوحة«،  تراخي�س  ا�صتعمال  يجري  المفتوحة  المعطيات  اإطار  ففي 

 Etalab الموؤ�ص�صة المكلفة بفتح المعطيات العمومية، مثل حال »الترخي�س المفتوح« الذي طورته موؤ�ص�صة

اأو  Creative Commons مثل  موؤ�ص�صات  قبل  المطورة من  التراخي�س  ا�صتعارة  يمكنها  فرن�صا. كما   في 

ثالثة  ال�صدد  بهذا  االأخيرة  الموؤ�ص�صة  هذه  طورت  وقد   .Open Knowledge Foundation

  Open Database Licence هي  ر�صمتها،  التي  المبادئ  مع  من�صجمة   تراخي�س 

 Public Domain Dedication & Licenceو  Open Data Commons Attribution License و

.



المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي

34



الُمعطيات المفتوحة: تحرير المعطيات العمومية في خدمة النمو والمعرفة

35

المفتوحة  للمعطيات  المجتمعية  الرهانات   .II
في المغرب وفي العالم

1.      الرهانات ال�شيا�شية والموؤ�ش�شية

1.1 ال�سفافية واحلكامة اجليدة

فالف�صل  المغربي.  ال�صيا�صي  النظام  في  مركزية  قيمة  ب�صفتها  المحا�صبة  �صرورة   2011 يوليوز  د�صتور  ر�صخ 

وتوازنها  ال�صلط،  ف�صل  اأ�صا�س  على  يقوم  للمملكة  الد�صتوري  »النظام  اأن  على  يوؤكد  الد�صتور  من  االأول 

وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والت�صاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط الم�صوؤولية بالمحا�صبة.« 

»تخ�صع  يلي:  ما  الد�صتور  من   154 الف�صل  يوؤكد  الخ�صو�س،  وجه  على  العمومية  المرافق  يخ�س  ما  وفي 

المرافق العمومية لمعايير الجودة وال�صفافية والمحا�صبة والم�صوؤولية، وتخ�صع في ت�صييرها للمبادئ والقيم 

الديمقراطية التي اأقرها الد�صتور.«

ومن �صاأن الطابع الت�صاركي والمواطن للديمقراطية، الذي يوؤكده الد�صتور، اأن يتيح انخراطا قويا للمواطنين 

في الحياة الوطنية وفي تدبير ال�صوؤون العمومية. والحق في الولوج اإلى المعلومة، الذي ير�صخه الف�صل 27، 

يندرج �صمن هذا المنظور.

�سفافية العمل العمومي

في هذا االإطار تمثل المعطيات )الحكومية( المفتوحة، بال �صك، و�صيلة لتطوير ال�صفافية االإدارية، وفر�صة 

العمومية،  والموؤ�ص�صات  فاالإدارات  المواطنين.  اإ�صارة  المو�صوعة رهن  المعلومات  نوعية و�صواب  لتح�صين 

مثلها في ذلك مثل اأي موؤ�ص�صة، تميل كلها اإلى اقتراح معلومات ب�صكل معين اأو من منظور معين، بما يخدم 

حاجاتها هي ولي�س بال�صرورة حاجات المواطن.

اإلى غياب ال�صفافية المالية لدى ال�صلطة التنفيذية، وخ�صو�صا من  ومن هذا المنظور تجري االإ�صارة كثيرا 

ومدمجة  ت�صاركية  تكون  اأف�صل،  بديمقراطية  بانتظام  يطالبون  الذين  والبرلمانيين،  المدني  المجتمع  قبل 

للمواطنين، في القوانين المالية على وجه الخ�صو�س.
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موؤ�ص�صة تجريه  الذي  المفتوحة«،  »الميزانية  حول  التحقيق  ي�صّدقها  المالحظة   هذه 

 International Budget Partnership لقيا�س درجة �صفافية المعلومة المالية ال�صائبة وولوجية المواطن 

اإليها، وتن�صر بهذا ال�صدد موؤ�صرا للميزانية المفتوحة IBO. فقد و�صعت نتائج تحقيق 2012 المغرب في الفئة 

 63 الرتبة  المعلومات، و�صنفته في  اأدنى ق�صط من  المواطن  فيها  يتلقى  التي  البلدان  فئة  ما قبل االأخيرة، 

من بين 99 بلدا كانت مو�صوعا للتقييم. بيد اأنه تجدر االإ�صارة كذلك اإلى اأن التحقيق اأ�صار اإلى عدد من 

الخطوات الملمو�صة التي اأنجزها المغرب، اإذ انتقل موؤ�صر البالد من 28 اإلى 38 ما بين �صنتي 2010 و7.2012

جعل النقا�ش العمومي اأكرث �سوابا

املجتمع املدين

يعود ولوج المعطيات العمومية، في �صكلها الخام، بعظيم الفائدة على جمعيات المجتمع المدني، التي ت�صتطيع 

بذلك اأن تقترح على ال�صلطات العمومية، في الموا�صيع التي تمتلك الجمعيات فيها كفاءات اأو التي توليها 

االأولوية، تدابير وخطوات عملية، على اأ�صا�س من تحليل عميق للمعطيات ال�صائبة. من جهة اأخرى، واعتبارا 

للدرجة العالية من التركيز االإداري ولل�صعوبة في تاأمين مراقبة فعالة للمعطيات ال�صادرة عن المجاالت الترابية، 

فاإن و�صع تلك المعطيات رهن اإ�صارة الفاعلين المدنيين من �صاأنه اإتاحة مراقبة مواطنة لتلك المعطيات، وتحديد 

كل انحراف اأو خلل، وبالتالي تح�صين الم�صداقية العامة للمعطيات العمومية، وبالتالي للحكامة.

قبل  من  العمومية  المعطيات  تملك  ت�صهيل  تتيح  المفتوحة  المعطيات  اأن  ذلك  على  بناء  القول  يمكن 

التي  العملية  والخطوات  المبادرات  النقا�س حول  اإغناء  وتتيح  وقيمة،  معنى  �صيعطونها  الذين  المواطنين، 

ينبغي اأن تعطى لها االأولوية.

اإلى معطيات خام مفتوحة وقابلة لال�صتغالل  الولوج  فاإن  المعلومة،  اآخر، ومن منظور الحق في  من جانب 

بالتقاطعات  والقيام  التحقق  االإعالم )data journalism( قدرة على  لو�صائل  واإعادة اال�صتعمال، يعطي 

والتحليالت التي ال يتيحها بال�صرورة ا�صتغالل الوثائق التي توفرها االإدارات العمومية.

االأحزاب ال�سيا�سية

اإرادة  التعبير عن  »ت�صاهم في  هاما. فهي  الحزبية دورا  للتنظيمات  الد�صتور  اأعطى  االأحزاب،  ما يخ�س  في 

وفي  الديمقراطية،  بالو�صائل  والتناوب،  التعددية  اأ�صا�س  على  ال�صلطة،  ممار�صة  في  والم�صاركة  الناخبين، 

نطاق الموؤ�ص�صات الد�صتورية.« كما اأن الد�صتور ين�س على اأن يكون رئي�س الحكومة من الحزب الفائز في 

االنتخابات الت�صريعية.

http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/OBI2012-Report-FR.pdf :نتائج التحقيق كاملة متوفرة على الموقع  
7
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في هذا االإطار، وكما اأن الدولة ت�صع رهن اإ�صارة التنظيمات ال�صيا�صية و�صائل تتيح لتلك التنظيمات تقديم 

اأف�صل ما لديها من م�صاريع، فاإن على االإدارات كذلك ت�صهيل ولوج االأحزاب اإلى المعطيات ال�صرورية لبلورة 

برامج موثقة قائمة على قيا�صات مو�صوعية للحقائق. ويذكر بهذا ال�صدد اأن القانون التنظيمي المتعلق باالأحزاب 

ال�صيا�صية )القانون 11-29( ي�صدد على برامج االأحزاب، التي تحدد »االأ�ص�س واالأهداف ال�صيا�صية التي ير�صمها 

الحزب لنف�صه، في احترام للد�صتور ومقت�صيات القانون.« وقد جاء هذا المقت�صى ا�صتجابة للتعليمات الملكية 

ال�صامية التي جاء بها خطاب العر�س ليوم 30 يوليوز 2003، حيث دعا جللته الأحزاب ال�سيا�سية اإلى النخراط 

8«، واقترح جاللته تمكين االأحزاب ال�صيا�صية، بكل �صفافية، 
في »تناف�س �صريف حول برامج واقعية وملمو�صة

من الو�صائل الالزمة »لم�صاعدتها على اقتراح برامج واقعية وحلول ملمو�صة« لم�صاكل المواطنين. ومعلوم اأن 

�صواب برامج االأحزاب ال�صيا�صية رهين جزئيا بالمعطيات التي يمكن اأن تلجها تلك التنظيمات.

ولذلك فاإن المعطيات المفتوحة هي، بال �صك، الحل االأكثر مالءمة واالأكثر �صفافية.

المحلية في  االنتخابات  اإطار  الترابية في  الم�صتويات  الوطني وعلى  الم�صتوى  المطلب على  وي�صُدق هذا 

نف�س االآن. كما قد تفيد هذه ال�صفافية القوية في ت�صهيل عمليات االنتقال في حال التناوب الديمقراطي، 

مما يتيح تفادي اإطالة فترات التاأقلم.

2.1 اإ�سلح وحتديث العمل العمومي

يتمثل اأحد اأهم رهانات المعطيات المفتوحة، دوليا ولكن في المغرب على الخ�صو�س، في اإتاحة اإ�صالح 

وتحديث االإدارات العمومية.

حت�سني االإدارة العمومية

تعتبر المعطيات المفتوحة اأداة حا�صمة في خدمة تح�صين جودة المرافق العمومية. ذلك اأن اأهم م�صتفيد 

عدد  في  اأجريت  درا�صات  بينت  فقد  نف�صها.  االإدارة  هي  االإ�صارة  رهن  الخام  لمعطياتها  االإدارة  و�صع  من 

بالمائة من المعطيات العمومية التي كانت مو�صوعا لمعامالت تجارية، كانت   70 اأن  من الدول المتقدمة 

 وهذا ما تالحظه الحكومة الفرن�صية في خارطة الطريق التي 
.9
تح�صل عليها وت�صتعملها جهات عمومية اأخرى

ر�صمتها في مجال فتح وتقا�صم المعطيات العمومية، اإذ تقول: »يجري اإنتاج المعطيات العمومية في اإطار مهام 

المرفق العمومي، الذي كثيرا ما يكون اأول م�صتفيد من فتح تلك المعطيات. وينبغي، الإنتاج وتجميع ون�صر 

».
10

المعطيات من قبل االإدارة، اأن ت�صتجيب كلها لحاجات مرفق عمومي ذي جودة

http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/OBI2012-Report-FR.pdf :يمكن ت�صفح البحث مف�صل في الموقع االآتي  8

مداخلة األقيت اأثناء تظاهرة Open Government Data Camp، المنظمة من قبل موؤ�ص�صة Open Knowledge Foundation في 2010. وح�صب   9

اإحدى الدرا�صات، فاإن 70 بالمائة )بالقيمة النقدية( من المعطيات العمومية المحلية ت�صتريها موؤ�ص�صات عمومية اأخرى.

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/fichiers_joints/feuille_de_route_du_gouvernement_sur_le_numerique.pdf  10
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لي�س الو�صع في المغرب مختلفا، خ�صو�صا اإذا ما اأخذنا بعين االعتبار الدور الحا�صم للدولة، وما ي�صدر عنها 

في تنظيم الحياة االجتماعية واالقت�صاد الوطني. وقد بينت جل�صات اال�صتماع التي نظمتها لجنة ال�صوؤون 

من  الولوج،  �صعوبات  والبيئي  واالجتماعي  االقت�صادي  المجل�س  لدى  الحديثة  والتكنولوجيات  الثقافية 

وزارة اإلى اأخرى ومن اإدارة اإلى اأخرى، اإلى المعطيات الخام التي تنتجها الموؤ�ص�صات العمومية.

و�سع االإدارات اأمام واقع تدبريها للمعطيات

اإن من مزايا المعطيات المفتوحة و�صع االإدارات في مواجهة واقع تدبيرها للمعطيات، وبوجه اأعم لتدبيرها 

الوثائقي. فمن المده�س، اأحيانا بل في كثير من االأحيان، اكت�صاف مدى �صعف المعطيات التي تتوفر عليها 

بع�س االإدارات في م�صائل تتعلق بمجال اخت�صا�صها. وكثيرا ما تكون تلك المعطيات م�صتتة وغير مدعمة 

وتحت اأ�صكال مختلفة، وكثيرا ما تكون غير محمية. ولي�س من النادر اأن تكون المعطيات بحوزة جهات اأو 

موظفين يحتفظون بها بطريقة ال تقبل التقا�صم، وي�صنون بها على من يطلبها، كما لي�س من النادر اأن تختفي 

تلك المعطيات وت�صيع في التفويت اأو بمنا�صبة عمليات اإعادة تنظيم اأو رحيل الموظفين المعنيين.

 من ميزات المعطيات المفتوحة اأنها ت�صع االإدارات اأمام �صرورة تحديد �صيا�صة في مجال تدبير المعطيات، 

وتبني الم�صاطر المالئمة، وخ�صو�صا الحر�س على تطبيقها بكل �صفافية. وبالتالي تمثل المعطيات المفتوحة، 

من هذا المنظور، م�صدرا للفعالية وللتدعيم داخل اإدارة معينة، ولكن اأي�صا لاللتقائية بين االإدارات، ولتقا�صم 

يتمناه كل االأ�صخا�س الذين ا�صتمعت اإليهم لجنة ال�صوؤون الثقافية والتكنولوجيات الحديثة.

ت�سهيل تفعيل احلق يف الولوج اإىل املعلومة

 حديُث العهد – اإلى حد اأن القانون 
ٌ
في حالة المغرب، حيث االعتراف بالحق في الولوج اإلى المعلومة اأمر

المنظم لممار�صة هذا الحق لم يتم تبنيه بعد –، من المهم الحر�س على اأن يكون تفعيل هذا الحق اأب�صط 

ما يمكن. وبهذا ال�صدد فاإن المعطيات المفتوحة، باالعتماد على و�صائل رقمية متوفرة حاليا، تتيح، بما ال 

جدال فيه، ت�صهيل وت�صريع تفعيل الحق في الولوج اإلى المعلومة، بل وحتى ا�صتدراك التاأخر الذي ي�صجله 

المغرب في هذا المجال. فالتكنولوجيات المتوفرة اليوم توفر مزايا عملية اأكيدة، كما يتبين ذلك من خالل 

المقارنة بين الم�صلك الذي يتبعه طلب ولوج معلومة عمومية ح�صب خطاطة »تقليدية« و ذلك الذي تتيحه 

مقاربة المعطيات المفتوحة.

ولوج املعلومة العمومية ح�سب الطريقة التقليدية

في الخطاطة التقليدية لطلب ولوج معلومة عمومية، يتوجه الطالبون اإلى اإدارة اأو م�صلحة عمومية من اأجل 

ولوج معلومة ما. وهذا الم�صعى قد يكون �صهال متى كانت هناك اآلية معروفة لال�صتقبال، واإال فاإن الدخول 

اإلى االإدارة اأو اإلى المرفق �صي�صكل عائقا في حد ذاته.
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لم يكن من  فاإذا  تملكها.  التي  البنية  اأو  ال�صخ�س  المعلومة من  بطلب  تقوم م�صلحة اال�صتقبال  بعد ذلك 

الممكن تحديد ال�صخ�س اأو البنية على وجه الدقة، يتم توجيه الطلب اإلى و�صيط �صيتكفل من جهته بالبحث 

عن مالك المعلومة، اأو اال�صتعانة بو�صيط ثان، اإلى اأن يتم العثور على المعلومة المطلوبة.

وعند تحديد الطرف الذي بحوزته المعلومة، يتعين على هذا االأخير اأن ي�صاأل روؤ�صاءه اإن كان م�صموحا له اأم غير 

م�صموح اأن يدلي بها. وهنا اأي�صا، قلما يكون م�صلك القرار وا�صحا، مما يف�صي اإلى ال�صروع في مرحلة جديدة 

من البحث عن الم�صوؤول الذي بيده ذلك القرار. ويجدر اأن ن�صيف اأنه، على هذا الم�صتوى، قد يتعذر العثور 

على من ياأخذ على عاتقه م�صوؤولية القول باأن المعلومة قابلة للن�صر، وبالتالي فاإن الطالب قد يتلقى تبعا لذلك 

جوابا بالرف�س. وفي غياب اأجل محدد قانونيا للجواب، فاإن االإدارة اأو المرفق العمومي المعني قد ي�صمح لنف�صه 

باالكتفاء، بكل ب�صاطة، بعدم الرد على الطلب. واإ�صافة اإلى ذلك، فبمجرد ما تكون المعلومة المطلوبة مختلفة عن 

المعلومات االأكثر رواجا، يكون م�صل�صل الجواب اأكثر غمو�صا واحتمال عدم الجواب اأكثر ورودا.

ولوج املعلومة العمومية يف اإطار املعطيات املفتوحة

توفر المعطيات المفتوحة و�صيلة لتنظيم و�صبط م�صار توفير المعلومات، وبخا�صة منها المعطيات الخام. فاالأمر 

منتجي  اأن  يعني  وهذا  المواطنين.  من  بطلب  »�صاحب«  بنظام  ال  التلقائي،  للن�صر  »دافع«  بنظام  يتعلق  هنا 

المعطيات ي�صعونها مبا�صرة في بنية معلوماتية �صهلة الولوج للجميع، واأن الطالبين لي�صوا مجبرين على التوجه 

و�صع  اأن  وبديهي  توجد.  حيث  من  ال�صتقائها  المعلومات  اإلى  مبا�صرة  يتوجهون  بل  ا�صتقبال،  بنيات  اإلى 

م�صاطر دائمة لتحيين المعطيات المعلوماتية هو اأمر اأ�صهل من العمل بم�صاطر تتيح االإجابة حالة بحالة على 

طلبات قد تكون كل منها مختلفة عن االأخريات.

بالغ  اأمرا  �صيكون  اإخبارية،  لغايات  المعطيات  كل  تجمع  التي  المعلوماتية  المنظومة  ا�صتعمال  اأن  �صحيح 

تقدمها  التي  الم�صافة  القيمة  تتدخل  هنا  المعنية.  والموؤ�ص�صات  المواطنين  مجموع  اإلى  بالن�صبة  التعقيد 

معالجة  �صيكون عليهم  النور حينها،  �صيرون  الذين  الو�صطاء  فهناك عدد من  المفتوحة.  المعطيات  منظومة 

المعطيات وجعلها قابلة لال�صتعمال من طرف من يحتاجها من المواطنين والموؤ�ص�صات. ويمكن اأن يكون 

هوؤالء الو�صطاء من طبيعة مختلفة، عن موؤ�ص�صات اأو مرافق عمومية مخ�ص�صة – مختلفة عن تلك التي اأنتجت 

المعطيات –، اأو جامعات ومعاهد بحث، اأو جمعيات، اأو مقاوالت عمومية اأو خا�صة اأو غير ذلك.

ير�صل  ن�صبيا، حيث  ب�صيطة  تفعيل  المعلومة، خطاطة  ولوج  في  الحق  ل�صالح  المفتوحة،  المعطيات  توفر  و 

منتجو المعطيات في االإدارة والمرافق العمومية بطريقة منهجية مجموع ما ينتجونه، اإلى منظومة معلوماتية 

مفتوحة الولوج اأمام الجمهور العري�س. عند ذلك يلج الم�صتعملون االفترا�صيون المنظومة ليح�صلوا منها على 

اأن كتلة المعطيات قد تكون كبيرة ون�صبيا غير منظمة جيدا، ف�صيكون  المعطيات التي يحتاجونها. وبحكم 

باإمكان بع�س الم�صتعملين اأن ي�صتغلوا بدورهم تلك المعطيات لتحويلها اإلى معلومات مفيدة لفئة معينة اأو 

فئات من الم�صتعملين االآخرين.
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2.      الرهانات القت�شادية 

تعد الرهانات االقت�صادية لفتح المعطيات العمومية على الم�صتوى الدولي على العموم اإجراًء بالغ االأهمية. 

 �صدرت في �صتنبر 2011، اأن االأرباح المبا�صرة المحتملة 
11

وقد ذكرت اللجنة االأوروبية، ا�صتنادا اإلى درا�صة

من اإن�صاء قاعدة معطيات مفتوحة على الم�صتوى االأوروبي قد تبلغ 40 مليار اأورو، مع اأرباح غير مبا�صرة تقدر 

بمائة واأربعين مليار اأورو. وقدر مكتب ماكنزي من جانبه اأن االإدارات االأوروبية قد تك�صب 150 مليار اأورو 

بف�صل اأدوات اتخاذ القرار الم�صتندة اإلى المعطيات التي تمكنها من تقييم وتح�صين تدبير وفعالية مرافقها. 

وترجع �صعوبة التحديد الدقيق لالآثار الناجمة عن المعطيات المفتوحة اإلى كون اإعادة ا�صتعمال المعطيات 

التي تغذي مرفقا ما  الطاقة  اأغلب االأحيان �صكال من  ال يتج�صد دائما في خطاطة تطبيقية، ولكنه ي�صكل 

وتجعله اأكثر نجاعة. 

غير اأنه مما ال �صك فيه اأن المكا�صب االقت�صادية الناجمة عن فتح المعطيات العمومية، في المغرب اأو في 

اأي بلد اآخر، ال عد لها وال ح�صر، بغ�س النظر عن دقة التقديرات والح�صابات. 

1.2 املعلومة مبا هي مادة اأولية ثمينة للمقاوالت واالإدارات 

اأولية قيمة لتوجيه ا�صتراتيجية المقاوالت في مجال التجارة اأو الت�صويق.  ت�صكل المعطيات العمومية مادة 

وال يتجلى ا�صتغالل هذا الخزان من االإمكانات بال�صرورة في ا�صتعمال تطبيق ما، رغم اأن التطبيقات تمثل 

اأبرز جوانب المعطيات المفتوحة الذي يحظى باهتمام اإعالمي اأكبر، فقد تنطلق مجموعة توزيع معينة من 

باأحد المناطق، وقد يعتمد منع�س عقاري معطيات  معطيات اجتماعية-ديمغرافية لو�صع �صيا�صة ا�صتقرارها 

النقل لمعرفة المكان الذي �صي�صتثمر فيه وكيفية اال�صتثمار. 

ويمكن اأن تنتج عن ال�صفافية الناجمة عن تحرير المعطيات العمومية مكا�صب اقت�صادية هامة، وخا�صة في 

بلد كالمغرب حيث ي�صعب الح�صول على المعلومة االقت�صادية، مما يخلق اأنظمة ريع، يوؤدي ثمنها االقت�صاد 

برمته، وتفوت على المقاولين فر�صا ا�صتثمارية عديدة. 

 اأنجزت �صنة 2008 في اأو�ساط 300 مقاولة تن�صط في �صبعة قطاعات اقت�صادية )البناء واالأ�صغال 
12

وتبين درا�صة

اأن  وال�صياحة(  الغذائية،  وال�صناعات  والتاأمين،  والمالية  االإعالم،  وتكنولوجيا  والطاقة،  والن�صيج،  العامة، 

المقاوالت تعتبر اأن المعلومات المح�صل عليها من االإدارة ناق�صة )91 بالمائة(، ولي�صت ُمحينة )77 بالمائة(، 

وغير نافعة )70 بالمائة(، وغير موثوقة )50 بالمائة(، وغير قابلة لال�صتغالل )49 بالمائة(. وت�صتكي المقاوالت 

اإلى جانب ذلك من �صعوبة التحقق من م�صدر المعلومة االإداري، واآجال الك�صف عن المعلومة، بل وعدم 

و�صعها في المتناول.

 .Graham Vickery, Review of recent studies on PSI Re-use and related market developments. Paris, 2011   11 

http://epsiplatform.eu/content/review-recent-psi-re-use-studies-published
  درا�صة اأنجزها مركز حرية و�صائل االإعالم في ال�صرق االأو�صط واإفريقيا ال�صمالية �صنة 2008. 

12
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2.2 تطوير االقت�ساد الرقمي 

1.2.2. الطابع اال�ستراتيجي لقطاع االقت�ساد الرقمي بالن�سبة اإلى المغرب

اإلى المغرب. وبهذا ال�صدد، جعلت خطة »المغرب  بالن�صبة  يعد قطاع االقت�صاد الرقمي قطاعا ا�صتراتيجيا 

الرقمي« وخطة »اإقالع« من هذا القطاع )بما في ذلك تهجير الخدمات( اأحد اأعمدة اال�صتراتيجية ال�صناعية 

الزبائن  ي�صتهوي  جذابا  عر�صا  المغربي  العر�س  لجعل  طوعية  �صيا�صة  ال�صدد  بهذا  ُو�صَعت  وقد  المغربية، 

االأجانب. 

وح�صب اإح�صائيات »المغرب الرقمي«، فاإن القطاع ال�صامل لتكنولوجيات االإعالم )بما في ذلك �صركات 

ال�صركات متعددة  اأن مئات من  2008، كما  �صنة  �صغل  األف من�صب   32 ن  اأمَّ النداء(  ومراكز  االت�صاالت 

الجن�صيات ا�صتقرت بالمغرب. 

ورغم عدم وجود اإح�صائيات ُمحّينة ودقيقة، في غياب مر�صد لتكنولوجيات االإعالم )علما اأن خطة »المغرب 

 يقدرون اأن: 
13

الرقمي« تن�س على اإن�صائه(، فاإن مهنيي القطاع

• منا�صب ال�صغل التي يوفرها هذا القطاع تبلغ حوالي 50 األف من�صب �صغل؛	

• م�صاهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام تقدر بـ�صبعة بالمائة؛ 	

• رقم معامالت القطاع ي�صل اإلى 39 مليار درهم )بما في ذلك �صركات االت�صاالت(؛	

• رقم معامالت قطاع تكنولوجيات االإعالم )دون احت�صاب �صركات االت�صاالت( يبلغ 16 مليار درهم، ومنها 	

8 ماليير درهم في ال�صوق المحلية و8 مليارات للت�صدير؛ 

• يناهز عدد مقاوالت قطاع تكنولوجيات االإعالم 2000 مقاولة.	

2.2.2. ن�شاط تطوير التطبيقات

تحرير  اأن  الوا�صح  المتنقلة. ومن  التطبيقات، وخا�صة  تطوير  بم�صاألة  المفتوحة«  »المعطيات  ترتبط  ما  غالبا 

المعطيات العمومية اأدى في البلدان التي تبّنت هذا الخيار اإلى تكاثر التطبيقات المختلفة التي ت�صتغل هذه 

المعطيات لمختلف اأنواع اال�صتعماالت. 

فبف�صل  ا�صتعمالها،  الم�صبق الأوجه  الح�صر  اإمكانية  المفتوحة« في عدم  »المعطيات  فوائد  اإحدى  وتكمن 

توظيف  احتماالت  يمنح  مما  المتوقعة،  غير  التطبيقات  بع�س  تبرز  والم�صتعملين،  المطورين  اإبداعية 

عند  بدءا،  يت�صوره،  اأحد  يكن  لم  متزايد  لطلب  نف�صه  االآن  في  وي�صتجيب  اأكبر،  قيمة  المتوفرة  المعطيات 

تحرير المعطيات. 

)APEBI( فيدرالية التقنيات االإعالمية و االت�صال و ترحيل الخدمات  13
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 Data مباراة  قبيل  من  التطبيقات،  لتطوير  مباريات  ُتنظم  للمعطيات  المالكة  الموؤ�ص�صات  تنفك  ما  هكذا 

 .Etalabو الوزارات  بين  الم�صتركة  اللجنة  فرن�صا  في  نظمتها  التي  المعطيات(،  )رابطات   Connexions

وتتيح هذه المباريات لهذه الموؤ�ص�صات اإمكانية اال�صتفادة من اآالف �صاعات التطوير دون كلفة، واكت�صاف 

العديد من التطبيقات والخدمات لتتمكن بذلك من تثمين معطياتها. 

ومن بين اأنواع التطبيقات االأكثر �صيوعا توجد على �صبيل المثال التطبيقات االآتية التي تمكن من: 

• النقل 	 انطلقا من معطيات حول  معينة،  م�سافة  لقطع  الم�ستغرق  الزمن  لتح�سين  ال�سروط  اأف�سل  توفير 

العمومي وحركة ال�صير؛

• اإبراز كل اأنواع المعلومات حول ال�صالمة والخدمات العمومية للقرب، الخ. على قاعدة خرائطية؛	

• اإبراز معلومات تخ�س موؤ�ص�صات تعليمية وم�صت�صفيات، اإلى غير ذلك.	

الفائدة  الخطاأ ح�صر  �صيكون من  اأنه  اإال  اعتمادها،  الثابتة من  والفائدة  التطبيقات  بع�س  نجاح  ورغم  لكن، 

المتنقلة عموما،  التطبيقات  اقت�صاد  اأن  التطبيقات، ذلك  تطوير  قطاع  في  المفتوحة  للمعطيات  االقت�صادية 

طلبا  االأكثر  المنتجات  اقت�صاد  منه  كبير  في جزء  هو  المفتوحة« خ�صو�صا،  »المعطيات  القائمة على  وتلك 

فالقليل منه، فقط، هو  التطويرات المنجزة،  الفيديو. ومن بين عدد من  األعاب  اقت�صاد  hits، كما هو حال 

الذي يكون ال�ستثمار فيه ذا مردودية. وقد توجد اأي�سا اأنماط بديلة من نماذج الأعمال قائمة على الإ�سهار. 

ومع ذلك، فاإن الفر�س التي تتيحها المعطيات العمومية المفتوحة للمطورين ال�صباب تمكنهم من ت�صغيل 

ملكتهم االإبداعية، وتقوية روح المبادرة لديهم، واإغناء تجربتهم. وال �صك اأن هذه االآثار �صتعود بالنفع على 

تطوير قطاع تكنولوجيات االإعالم بالمغرب، وتعزيز موقعه دوليا، وخا�صة ل�صالح تهجير الخدمات، عبر الرفع 

من القيمة الم�صافة للخدمات المقدمة، مما �صيوؤدي اإلى خلق منا�صب �صغل جديدة. 

3.2.2. �سوق اإغناء المعطيات وو�ساطتها

تتيح �صوق اإغناء المعطيات وان�صجامها وو�صاطتها، اإ�صافة اإلى ما �صبق ذكره عن تطوير التطبيقات، اآفاقا رحبة 

للتطور االقت�صادي. يتعلق االأمر، بالملمو�س، بعملية تنقيب عن المعطيات واإغنائها وتدقيقها واإعادة توزيعها 

على الزبائن في �صكل دفق مهيكل اأو دليل اإر�صادات. وال �صك اأن عملية اإدماج المعطيات الديموغرافية 

واالقت�صادية والمجتمعية في اأدوات اإجالء ب�صري اأو في اأدلة اإر�صادات ت�صكل قيمة م�صافة ثمينة في متناول 

كاأدوات  ت�صتخدم  وقد  ذلك(  وغير  ا�صت�صارة  �صركات  عمومية،  موؤ�ص�صات  )مقاوالت،  المحتملين  الزبائن 

م�صاعدة على اتخاذ القرار. 

بمعطيات  واإثرائه  بتخ�ص�صهم  المرتبطة  المقاوالت،  لدى  المتوفرة  المعطيات  قاعدة  اإغناء  اأي�صا  ويمكن 

عمومية، ومراقبة جودتها ووثوقيتها عبر روائز االن�صجام بين ت�صكيالت مختلفة من المعطيات.



الُمعطيات المفتوحة: تحرير المعطيات العمومية في خدمة النمو والمعرفة

43

3.2 حت�سني التقائية ال�سيا�سات العمومية واأدائها 

القت�سادية  المجالت  اأغلب  تهم  طموحة  قطاعية  �سيا�سات  في  �سنوات  عدة  منذ  المغرب  انخرط 

من  بل  النق�س،  اأوجه  بع�س  من  تعاني  المعتمدة  االقت�صادية  اال�صتراتيجية  اأن  يبدو  ولكن  واالجتماعية. 

القطاعية،  ال�صيا�صات  بين مختلف  والتكامل  التقاطع  وانعدام  الحاالت،  بع�س  في  المقومات  بع�س  غياب 

وغياب التن�صيق بين مختلف االأجهزة الم�صوؤولة عن تفعيل تلك اال�صتراتيجية. وكما بين ذلك المجل�س 

االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ا�صتنادا اإلى جل�صات اال�صتماع التي اأنجزها، فاإن كل قطاع وزاري يميل، 

�صعيا اإلى تو�صيح روؤيته الخا�صة، اإلى اإنجاز مجموعة من الدرا�صات واالأبحاث المتفرقة، نظرا لعدم تمكنه من 

اال�صتفادة من معطيات القطاعات الوزارية االأخرى، مما يولد ركاما هائال من المعطيات، ال رابط بين اأرقامها 

واإح�صائياتها، وبالتالي ي�صبح من ال�صعب بناء روؤى من�صجمة متكاملة بين واقع هذا القطاع وذاك. 

ولكن عندما يعر�س اأحد القطاعات الوزارية معطيات ما ا�صتنادا اإلى واجهات ا�صتخدام مقّعدة، فاإن القطاعات 

االأخرى ت�صتفيد من ثمرة عمله، ليعود النفع على الجميع، بما يخدم الم�صلحة العامة. كما ي�صتفيد اأ�صحاب 

المعطيات اأنف�صهم من هذا الو�صع، فهم اأي�صا يعيدون ا�صتعمال معطياتهم. ذلك اأن معطى ما، عندما ي�صهل 

االطالع عليه وتقليبه على مختلف اأوجهه، يمكن ا�صتعماله داخل الموؤ�ص�صة نف�صها، والحال اأن العديد من 

المعطيات غالبا ما ال تتقا�صم داخل الموؤ�ص�صة الواحدة. و يف�صر هذا المعطى االأخير، اإلى حد كبير، كون 

العديد من المقاوالت الخا�صة تلجاأ اإلى المعطيات المفتوحة المتعلقة بمعلومات تخ�صها هي نف�صها، نظرا 

لكونها قد اأدركت اأن اال�صتعمال الداخلي يوؤدي اإلى خف�س الكلفة، ويفتح اآفاقا لالبتكار ال ي�صتهان بها. 

3.      الرهانات الجتماعية

1.3 بناء جمتمع املعرفة

اأ�صبح من الم�صلم به اأن التكنولوجيات الرقمية وولوج االنترنيت ي�صاهمان اإ�صهاما كبيرا في ن�صر المعرفة. 

االإن�صاني  التراث  اإلى  المنتمية  والفنية  العلمية  والوثائق  االأعمال  ولوج  ت�صهيل  من  االأدوات  وتمكن هذه 

العالمي. وهو اأمر ي�صدق اأكثر على المناطق المعزولة التي ال تتوفر، الأ�صباب مادية اأو تاريخية، على مكتبات 

ومتاحف ومراكز علمية وازنة. 

اإلى الوجود و�سائل جديدة للإبداع والتقاط  اأبرزت  اأن الثورة الناجمة عن تكنولوجيات الإعلم  ول نن�س 

لخلق  رئي�صا  عامال  اأ�صبحت  وقد  المعارف.  ون�صر  وتح�صينها  وتوظيفها  بينها  والتوليف  والربط  المعلومات 

الثروات والتطور الب�صري وتح�صين جودة الحياة. وبهذا المعنى، يمكن القول اإن تكنولوجيات االإعالم التي 

تمكن المجتمع من اال�صتفادة من معارفه للنهو�س بالتطور االقت�صادي والتنمية االجتماعية ت�صاهم اإ�صهاما 

كبيرا في خلق »مجتمع المعرفة«.
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تتيح  اإذ  المجتمع،  هذا  تكوين  في  اإ�صافية  م�صاهمة  منها،  عديدة  جوانب  في  المفتوحة،  المعطيات  وتعد 

بين  وقويا  وثيقا  وتعاونا  حوارا  وتقيم  كامال،  ا�صتثمارا  المعلوماتي  الراأ�صمال  ا�صتثمار  العموميين  للفاعلين 

مختلف مكوناتهم، ولكن اأي�صا مع المجتمع، في اأفق التح�صين ال�صمولي للمعرفة. 

2.3 فوائد املعطيات املفتوحة يف جمال الثقافة والبحث العلمي 

الم�صتغلون  وي�صتفيد  العلوم.  بوجوده لمجال  يدين  المفتوحة  المعطيات  باأن مفهوم  هنا  نذكر  اأن  بنا  يجدر 

ولوج  باإمكانهم  اإذ  الدولي،  الم�صتوى  على  المعطيات  تحرير  من  بال�صرورة،  العلمي،  المجال  في  المغاربة 

ودرا�صاتهم  اأبحاثهم  الإغناء  العالم،  اأنحاء  في  الدولية  العمومية  الموؤ�ص�صات  عن  ال�صادرة  الخام  المعطيات 

في مختلف الميادين، وخا�صة بهدف المقارنة. و�صيكون من باب المفارقة، اإن لم نقل من غير المعقول، اأال 

يتمكنوا من ولوج المعطيات المتعلقة بفئتهم داخل وطنهم نف�صه. 

واإذا كانت حركة المعطيات المفتوحة تركز على ولوج المعطيات الخام، فاإنها من باب اأولى اأن تهم االنت�صار 

االأو�صع لوثائق واإ�صدارات الموؤ�ص�صات العمومية، وخا�صة ذات الطابع الثقافي والعلمي، والجامعات. وهي 

تعلي من �صاأن العلم المفتوح للجميع والثقافة، وت�صجع وتدعم العالقات الملمو�صة بين الباحثين والمبدعين 

والمجتمع المدني، �صعيا اإلى تحقيق تالقح المعارف والتبادل العلمي بين الجميع. 

وال يغيبن عن بالنا اأن الحر�س على احترام المقت�صيات القانونية المتعلقة بحقوق الموؤلف يظل اأمرا اأ�صا�صيا، 

فالمحافظة على هذه الحقوق تعد �صرطا �صروريا لالإبداع الفكري والفني والعلمي. 

يتعلق االأمر على وجه الخ�صو�س بت�صجيع: 

• الولوج الحر لجميع م�صتعملي االنترنيت اإلى كل االإ�صدارات العلمية والثقافية؛	

• تقا�صم معطيات البحث؛	

• العلم الت�صاركي )اأو المواطن( الذي ي�صرك غير المحترفين للبحث العلمي في م�صاريع البحث؛	

• من 	 عدد  اأكبر  وجه  في  مفتوحة  بعد،  عن  درو�س  �صكل  في  المتحققة  الجديدة«  المدر�صية  »المجانية 

المتعلمين؛

• �صفافية النقا�س العمومي حول ال�صيا�صات العلمية )اال�صت�صارة وغيرها(.	

3.3 خدمات لت�سهيل احلياة

ُيعد ا�صتغالل المعطيات العمومية لت�صهيل حياة المواطنين والم�صتهلكين اإحدى الفوائد الرئي�صة الناجمة 

لالأفكار  و  الو�صائل  اإلى  تفتقر  ما  غالبا  العمومية  الموؤ�ص�صات  اأن  ذلك  العمومية،  المعطيات  تحرير  عن 

ولو  النا�س،  ت�صهيل حياة  تمكن من  ملمو�صة  تقديم حلول  اأجل  لديها من  المتوفرة  المعطيات  ال�صتغالل 
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ن�صبيا، وتح�صين رفاههم. ولي�س ثمة �صك، اأي�صا، اأن االإدارات تواجه تحديات كبرى قد تمنعها من تح�صين 

حياة النا�س ب�صكل ملمو�س، وقد تكون اأي�صا �صحية منطقها الموؤ�ص�صاتي نف�صه. ومع ذلك، فاإن االإكثار من 

االأعمال الملمو�صة قد يمكن في النهاية من اإحداث اآثار اجتماعية وازنة. 

ولناأخذ على �صبيل التو�صيح مثاال ب�صيطا يتعلق بال�صالمة الطرقية، تلك الم�صاألة التي تعد اآفة وطنية بالمعنى 

عن  الناجمة  الماآ�صي  الإبراز  التطبيقات  من  مجموعة  العالم  في  المدن  من  العديد  طورت  لقد  الحقيقي. 

اعتدنا  وقد  العمومية.  ال�صلطات  تدخل  تتطلب  �صوداء  نقط  قاعدة خرائطية، وح�صر  على  ب�صريا  االآفة  هذه 

في مدننا اأن نرى عالمات ت�صوير قد اقتلعت من مكانها نتيجة حادثة �صير �صابقة اأو انعدام ال�صيانة اأو عملية 

تخريب اإجرامي. ولنت�صور ما قد ينتج عن غياب عالمة قف اأو االتجاه الوحيد اأو اأ�صواء الت�صوير من عواقب 

وجود  اأهمية  تظهر  هنا  من  المعلومة.  و�صول  الأ�صابيع النعدام  عليه  هو  ما  على  الحال  ي�صتمر  وقد  وخيمة. 

تطبيق لل�صالمة الطرقية يمكن الم�صتعملين من التنبيه اإلى مواطن الخلل المالحظة على قاعدة خرائطية، 

مما �صي�صهل و�صول المعلومة ب�صرعة، وي�صع، بالتالي، ال�صلطات العمومية الم�صوؤولة عن هذا المجال اأمام 

واجبها.  

4.      م�شائل مطروحة للنقا�ص في مو�شوع المعطيات المفتوحة

1.4 دائرة املعطيات العمومية القابلة الإعادة اال�ستعمال

بخالف ق�صية الحق في ولوج المعلومة، الذي ي�صكل جزءا ال يتجزاأ من حقوق االإن�صان، فاإن خيار المعطيات 

المفتوحة، بو�صفه ت�صهيال الإعادة ا�صتعمال المعطيات العمومية بو�صائل معلوماتية، هو من طبيعة �صيا�صية، 

خا�صة فيما يتعلق بدائرة المعلومات المن�صورة.

في  م�صدرها  تجد  التي  المقاربة  فهناك  والروؤى.  المنطلقات  مختلفة  عديدة  مقاربات  ال�صدد  بهذا  وتوجد 

الخلل  مواطن  تبيُّن  اإلى  �صعيا  الكبرى،  ال�صفافية  لمبداإ  تنت�صر  وهي  االأنجلو�صاك�صونية،  ال�صيا�صية  الثقافة 

المحتملة لدى الفاعلين العموميين، و�صوال اإلى اقتراح بديل اأكثر نجاعة يتمثل في االحتكام اإلى ال�صوق 

والمبادرة الحرة. وهناك المقاربة التي ت�صتلهم اأفكارها من التيار المنادي بالحرية المطلقة، متمثلة في تداول 

اأو �سرط، وهو ال�سرط الأ�سا�س لتحرر الأفراد. وهناك مقاربة ثالثة قد نطلق عليها ا�سم  المعلومات دون قيد 

المقاربة الت�صاركية، القائمة على مبداأي المواكبة والتكامل بين اأعمال الدولة والفاعلين العموميين، وهي تعد 

المعطيات المفتوحة فر�صة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والم�صتهلكين ولتطوير المجاالت الترابية. 

ويجدر الت�صاوؤل، �صمن المقاربة الت�صاركية التي يعتمدها المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي، عن 

اأوجه ا�صتعمال المعطيات المن�صورة وعن االآثار الناجمة عنها. ومن المفيد القيام بقيا�س دقيق، في مجال 

وللفوائد  الخا�صة،  المعطيات  ت�صكيالت  تحرير  عن  ناجمة  قيمة  خلق  الإمكانات  اال�صتثمار،  على  االآثار 
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المجتمعية المتوقعة من ذلك التحرير. ولكن هذا التفكير وهذه الت�صاوؤالت، التي تتطلب اال�صت�صارة ودرجة 

معينة من التجرد، يجب اأال توؤخر عملية اإعطاء االنطالقة لم�صروع المعطيات المفتوحة الذي يبدو في مبدئه 

الهام �صرورًيا وال غنى عنه. 

2.4 املجانية 

اأن  البلدان، ذلك  بع�س  وراهنة في  اأهمية ملحة  ق�صية ذات  العمومية  المعطيات  ولوج  م�صاألة مجانية  تظل 

التعريفة  تكون  باأن  تطالب  المقابل  في  لكنها  تفر�صها،  ال  المعلومة  ولوج  مجال حق  في  الدولية  المعايير 

معقولة ال تتجاوز في كل االأحوال كلفة ت�صهيل الولوج. بمعنى اأن االإدارات ال يمكنها ال�صعي اإلى الح�صول 

على اأرباح مادية من بيع المعطيات. 

اإلى  العمومية  المعطيات  ا�صتعمال  واإعادة  الولوج  مجانية  م�صاألة  عادت  المفتوحة،  المعطيات  حركة  ومع 

اإعادة اال�صتعمال، وبالخ�صو�س  اأْن لي�س ثمة ما يوجب مجانية  اأن�صار الولوج الموؤدى عنه  الواجهة. ويعتبر 

الأهداف تجارية، مع وجود �صوق للمعطيات العمومية موؤدى عنها. 

وي�صهر دعاة المجانية من جانبهم ثالثة اأنواع من الحجج متفاوتة القوة. فبع�صهم يرى اأن دافعي ال�صرائب هم 

الذين يمولون المعطيات العمومية، وبالتالي يجب اأن تتاح لهم اإمكانية الولوج اإليها مجانا. ويقدم فريق اآخر 

حججا اأمتن تنبني على تحليل اقت�صادي اأكثر تما�صكا. ففي نظرهم، يظل من الم�صروع فر�س تعريفة ذات 

كلفة �صئيلة، ولكن هذه الكلفة ال�صئيلة منعدمة نظريا من منظور اقت�صاد المعلومة. ويوجد فريق اأخير ينادي 

باحترام �صياق ن�صر المعطيات، االأمر الذي يف�صي، بديهيا، اإلى اعتماد المجانية فيما يخ�س مجال المعطيات 

المفتوحة، الهادف اأ�صا�صا اإلى ت�صهيل الولوج. 

اأن يتاح الولوج مجانا للمعطيات المنتجة ل�صمان ال�صير الح�صن  اأن هناك اإجماعا على �صرورة  ولكن يبدو 

للمرافق العمومية، التي قد تن�صر دون حاجة اإلى تهيئة معلوماتية اأو اإخفاء لالأ�صماء والم�صادر. وفيما يخ�س 

المعطيات االأخرى، �صيكون من المفيد ت�صجيع االبتكار، خا�صة فيما يتعلق بالم�صتعملين الجدد، عن طريق 

المجانية، مع التفكير في اأ�صكال قد ي�صاهم بوا�صطتها الم�صتعملون الكبار للمعطيات العمومية ب�صكل من 

االأ�صكال، مثال عن طريق االإغناء الطوعي للمعطيات العمومية بما يخدم م�صلحة الجميع. 

3.4 حماية املعطيات ال�سخ�سية

ان�صجاًما مع مقت�صيات الد�صتور والمعايير الدولية ذات ال�صلة، يجب و�صع قوانين تنظم الحق في الو�صول 

اإلى المعلومة لحماية الحياة ال�صخ�صية لالأفراد. وي�صاف اإلى هذا المطلب، في ما يتعلق بالمعطيات العمومية، 

مطلب حماية المعطيات ال�صخ�صية في اإطار معالجتها المعلوماتية. 
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اإ�صافة اإلى ذلك و�صع المغرب، ان�صجاما مع المعايير الدولية، تر�صانة قوانين ل�صمان حماية االأ�صخا�س تجاه 

بحماية  المتعلق   09-08 القانون  تبني  تم  هكذا  ال�صخ�صي.  الطابع  ذات  للمعطيات  المعلوماتية  المعالجة 

المعطيات ال�صخ�صية ال�صادر بتنفيذه الظهير رقم 15-09-1 بتاريخ 18 فبراير 2009. وين�س هذا القانون في 

ويجب  الدولي،  التعاون  اإطار  في  تتطور  واأنها  المواطن  »في خدمة  هي  المعلوميات  اأن  على  االأولى  مادته 

ال�صخ�صية  الحياة  اأ�صرار  لن�صر  و�صيلة  ت�صكل  اأال  ال�صخ�صية، ويجب  والحريات  وبالحقوق  بالهوية  اأال تم�س 

للمواطنين«. وقد ا�صتحدث المغرب اأي�صا لجنة وطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع ال�صخ�صي، تابعة 

لرئي�س الحكومة، ن�صبت ر�صميا في �صهر غ�صت 2010. 

وقد اأطلقت اللجنة، التي ت�صطلع بالدور ذاته في فرن�صا على �صبيل المثال، وهي »اللجنة الوطنية للمعلوميات 

المعطيات  حول  والخوا�س  العموميين  الفاعلين  الآراء  ا�صتبيان  عملية   ،2013 مار�س  في  والحريات«، 

المفتوحة، �صعيا اإلى معرفة »ما اإذا كان من ال�صروري القيام بم�صاءلة المعطيات المفتوحة من حيث مجال 

اآثارها المحتملة  اخت�صا�صاتها«، وا�صتباق التطورات على المدى المتو�صط للمعطيات المفتوحة من حيث 

بناء معطيات مفتوحة وم�صتدامة.  للم�صاهمة في  ال�صخ�صية، وتحديد موقع ومنطلق  المعطيات  على حماية 

يتعلق االأمر بتقييم مبررات الخوف الذي ي�صت�صعره بع�س النا�س من »بطاقات معلومات معممة« للمواطنين 

الأهداف خا�صة، وو�صع حواجز عند االقت�صاء تمنع ولوجها. وعن طريق تجميع المعطيات الخام التي تقدمها 

�صمها  واحتمال  الخرائطي(،  الم�صح  م�صالح  اأو  المدنية،  الحالة  وم�صالح  )المحاكم،  العمومية  االإدارات 

اإلى تلك المتوفرة لدى المقاوالت )المعطيات الكبرى(، لي�س من الم�صتبعد اأن تتم اإعادة ت�صكيل �صورة 

�صخ�صية لكل واحد على حدة. 

كنا  اإذا  وما  »الفاأرة«،  نقرة  عندها  توقفنا  اأن  يمكن  التي  الحدود  على  م�صتقبال  التفكير  ين�صب  اأن  ويجب 

�صنتمكن من ولوج كل المعطيات العمومية، اأم نرتد على اأعقابنا اأمام منطق حماية مت�صددة الأ�صرار االآخر. 

)Soft Law( وغري امللزمة )Hard Law( 4.4 االآليات القانونية امللزمة

اأومنهجيا  عفويا  ال�صبكة  على  و�صعا  – بو�صفه  البلدان  اأغلب  في  المفتوحة،  المعطيات  تفعيل  يخ�صع 

 .Soft Law الملزمة  غير  القانونية  االآليات  اليوم – لمجال  حدود  اإلى  االأقل  على  العمومية،  للمعطيات 

ويعني هذا المفهوم االأمريكي كل قاعدة ت�صتند اإلى االإرادة الطوعية للمعنيين وال يتحكم فيها مبداأ االإلزام 

القانوني. 

)الحكومة   Open Government حول  اأوباما  االأمريكي  الرئي�س  عن  ال�صادرة  المذكرة  ت�صبح  هكذا 

حول  االأبي�س  )الكتاب   Open Data White Paperو  ،2009 يناير   21 في  المفتوحة(  ال�صفافة، 

بعنوان  ،2012 يونيو   28 في  كاميرون  دافيد  البريطاني  االأول  الوزير  عن  ال�صادر  المفتوحة(   المعطيات 

 Unleashing the Potential )تحرير الخزان( اأو اأي�صا Feuille de route )خريطة الطريق( ال�صادرة 
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عن الحكومة الفرن�صية حول العالم الرقمي بفرن�صا في 28 فبراير 2013، ت�صبح كلها اأدوات تاأطير لل�صيا�صة 

الم�صتعملين  اأو  للمواطنين  قانونيا ملزما  بتاتا مرجعا  ت�صكل  المفتوحة. وال  المعطيات  المعتمدة في مجال 

المحتملين للمعطيات المفتوحة. 

فتح  ثقافة  نوعا من  اأدمجت في طريقة عملها  البلدان  االإدارات في هذه  اأن  اإلى  االإ�صارة  تجدر  مع ذلك  و 

المعطيات العمومية والن�صر العفوي للعنا�صر المتوفرة لديها. 
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الحالة الراهنة لولوج �شبكة المعطيات   .III
العمومية في المغرب 

1.      مبادرات مخطط المغرب الرقمي في مجال الحكومة الإليكترونية 

1.1 خمطط املغرب الرقمي 2013

اأطلق المغرب في اأكتوبر 2009 مخطط »المغرب الرقمي 2013«، ويتعلق االأمر ببرنامج خما�صي طموح لتطوير 

التكنولوجيات الرقمية، ر�صدت له ميزانية تبلغ 5,2 مليار درهم. 

وي�صعى هذا البرنامج اإلى تحقيق االأهداف االآتية: 

• جعل تكنولوجيات المعلومة محركا للتنمية الب�صرية؛	

• جعل تكنولوجيات المعلومة اإحدى اأعمدة االقت�صاد المغربي؛	

• االأخرى 	 االقت�صادية  القطاعات  اإلى  بالن�صبة  م�صافة  وقيمة  اإنتاجية  م�صدر  المعلومة  تكنولوجيا  جعل 

وبالن�صبة اإلى االإدارة العمومية؛

• جعل المغرب قطبا تكنولوجيا جهويا.	

وتنتظم هذه الخطة حول اأربع اأولويات جهوية: 

• التغيير االجتماعي عبر ولوج االنترنيت عالي ال�صبيب؛	

• تفعيل الخدمات العامة الموجهة نحو الم�صتعملين عبر الحكومة االإليكترونية؛	

• تطوير �صناعة تكنولوجيات االإعالم.	

وقد وّلد برنامج المغرب الرقمي نوعا من الدينامية على م�صتوى القطاع الرقمي الوطني، غير اأنه في حاجة 

اإلى مواكبته بالتقييم لتبين حدوده، وخا�صة فيما يتعلق بالحكامة. 



المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي

50

2.1 مبادرات يف جمال احلكومة االإليكرتونية

تقوم ا�صتراتيجية الحكومة االإليكترونية، كما يت�صمنها مخطط المغرب الرقمي، على ثالث مبادرات اأ�صا�صية:

• اإن�صاء اأجهزة للقيادة مكلفة ببرنامج الحكومة االإليكترونية؛	

• تفعيل خم�س ع�صرة م�صلحة وم�صاريع رائدة منذ 2011، متفرعة اإلى خم�س م�صالح تح�صن النجاعة وتقل�س من 	

كلفة االإدارة، و�صتة م�صالح لتب�صيط الم�صاطر االإدارية للمقاوالت، واأربع م�صالح لخلق اإدارة في خدمة المواطنين؛

• تفعيل مجموع خدمات وم�صاريع الحكومة االإليكترونية – وعددها ت�صعة وثمانون – في اأفق 2013؛	

• هكذا ا�صتحدثت اللجنة الوزارية الم�صتركة للحكومة االإليكترونية، التي عقدت �صت جل�صات بين فبراير 	

2012. وي�صطلع هذا الجهاز ب�صمان ر�صد االإمكانات ال�صرورية واالإ�صراف على التفعيل  2010 ودجنبر 

العملي للقرارات المتخذة وتن�صيق اأعمال هياكل قيادة الحكومة االإليكترونية المحدثة على م�صتوى كل 

وزارة وموؤ�ص�صة عمومية. 

اإنجاز  �صير  لتقييم  منا�صبة  الرقمي  واالقت�صاد  االإعالم  لتكنولوجيات  الوطني  المجل�س  انعقاد  �صكل  وقد 

الم�صاريع، وتتمثل الح�صيلة في: 

• م�صروع تم اإنجازه وتطويره )ومنها خم�صة م�صاريع رائدة(؛	

• 12 م�صروعا تم اإنجازه وتطويره )منها ثمانية م�صاريع رائدة(؛	

• 7 م�صاريع في طور االإنجاز )منها اأربعة م�صاريع رائدة(.	

ويهدف برنامج الحكومة االإليكترونية عموما اإلى تحقيق ما يلي: 

• تدارك التاأخر الحا�صل قيا�صا اإلى موؤ�صر Online service Index )موؤ�صر خدمة الو�صع على ال�صبكة(، 	

كما حدده البرنامج االأممي حول الحكومة االإليكترونية UN eGov لجعله يرتفع من 0,2 �صنة 2008 اإلى 

0,8 �صنة 2013؛

• الرفع من عدد م�صاريع وخدمات الحكومة االإليكترونية من 16 اإلى 89؛	

• ت�صتعمل خدمات 	 والتي  مليون درهم   20 يتجاوز  رقم معامالت  التي تحقق  المقاوالت  ن�صبة  الرفع من 

معامالتية من 1 بالمائة اإلى 100 بالمائة؛

• 	 ).ma( التوفر على خم�صة مواقع للحكومة االإليكترونية �صمن المواقع المائة التي ت�صتعمل موقعا ر�صميا

من حيث عدد الزوار.

وح�صب تقرير 2012 ال�صادر عن البرنامج االأممي Un eGov، فاإن موؤ�صر خدمة الو�صع على ال�صبكة الخا�س 

بالمغرب و�صل اإلى 0,5425، ليحتل بلدنا بذلك الرتبة 96 من اأ�صل 190 بلدا، بمتو�صط عالمي يبلغ 0,440. 

وكان هذا الموؤ�صر ال يتجاوز 0,2074 �صنة 2008 )الرتبة 115 من اأ�صل 192 بلدا(. 
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من   120 الرتبة  يحتل  فالمغرب  االإليكترونية،  للحكومة  ال�صمولي  المتحدة  االأمم  ت�صنيف  باعتماد  ولكن 

اأ�صل 190 بلدا خ�صعت للتقييم، نظرا الأوجه النق�س التي ما زال يعاني منها فيما يخ�س البنيات التحتية 

لالت�صاالت )الرتبة 92(، وخا�صة الراأ�صمال الب�صري )الرتبة 167(. ومرد ذلك اإلى اأن التقييم االأممي يقوم 

على ثالثة معايير كبرى: جودة وتنوع خدمات الحكومة االإليكترونية، وجودة البنية التحتية التي تمكن من 

ولوج خدمات الحكومة االإليكترونية، وقدرة ال�صاكنة على ا�صتعمال خدمات الحكومة االإليكترونية. 

تطور موؤ�سر االأمم المتحدة ال�سمولي للحكومة االإليكترونية الخا�ش بالمغرب ومكونات الموؤ�سر

الموؤ�صر 

ال�صمولي 

موؤ�صر خدمة الرتبة

الو�صع على الخط

الراأ�صمال الرتبة البنية التحتيةالرتبة 

الب�صري 

الرتبة

20120.4209 1200.5425560.2772910.4430167

20100.32871260.23811040.1769930.5739153

20080.29441400.20741150.13491150.5437115

الم�صدر: اإح�صائيات برنامج االأمم المتحدة للحكومة االإليكترونية )2008، 2010، 2012(14

ومرد هذه الو�صعية وجود عدة عقبات تحول دون تطوير هذا المجال، تتمثل االأولى منها في ا�صتمرار وجود 

موؤ�صرات متدنية ال ت�صاعد على التنمية الب�صرية )االأمية والفقر(. اأما العقبة الثانية فهي اال�صتعمال ال�صعيف 

المقاوالت  منها  وبخا�صة  االإليكتروني(،  للبريد  الب�صيط  اال�صتعمال  عدا  )ما  المقاوالت  في  لالنترنيت 

ال�صغرى والمتو�صطة، مما يقل�س من اأدائها واإنتاجيتها. وال نن�س االآثار ال�صلبية الناجمة عن عدم توفر العديد 

من العائالت على التجهيزات الالزمة لال�صتفادة من ال�صبيب العالي من االإنترنت. وتتمثل العقبة االأخيرة 

في ا�صتعمال الحكومة المحدود لالنترنيت في تقديم الخدمات العمومية، مما يقف حجر عثرة اأمام تطلعات 

المغرب التي يجب اأن تتكفل الحكومة االإليكترونية بتحقيقها.

3.1 االهتمام املتجدد باحلكومة االإليكرتونية 

تم التركيز، خالل اجتماع اللجنة الوطنية لالإعالم واالقت�صاد الرقمي بتاريخ 27 نونبر 2012، على االأورا�س 

لالإعالم  الوطنية  اللجنة  تاأمل  التي  التحديات  ح�صر  تم  وقد  االإليكترونية،  الحكومة  مجال  في  الجديدة 

واالقت�صاد الرقمي في رفعها، وهي كالتالي:

• خلق �صباك وحيد للم�صتعملين؛	

• تعزيز اال�صتعمال الم�صترك للبنيات التحتية والو�صائل؛	

• اإيجاد نماذج جديدة وظيفية لتقديم خدمات على ال�صبكة.	

http://unpan3.un.org/egovkb  14
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ولتحقيق هذه االأهداف، ت�صعى االأورا�س التي تطمح اللجنة الوطنية لالإعالم واالقت�صاد الرقمي اإلى اإعطاء 

انطالقتها اإلى: 

• تعزيز حكامة الحكومة االإليكترونية؛	

• اال�صتعمال الم�صترك لتكنولوجيات االإعالم في االإدارة؛	

• تطوير قابلية اال�صتعمال الم�صترك، عبر اعتماد معرف وحيد واحترام االإطار العام لعملية قابلية اال�صتعمال 	

الم�صترك؛

• فتح معطيات االإدارة اأمام العموم؛	

• اإ�صراك المواطنين )اال�صتراك عن بعد(؛	

• تزويد المواطنين بخدمة ولوج القرب؛	

• تح�صين البنية التحتية لالت�صاالت. 	

2.      المعطيات المفتوحة في المغرب

 Data.gov.ma 1.2 قاعدة معطيات

في اإطار برنامج الحكومة االإليكترونية، ا�صتحدثت وزارة ال�صناعة والتجارة والتكنولوجيات الجديدة ن�صخة 

اأولى من موقع data.gov.ma في مار�س 2011، مما يجعل من المغرب بلدا رائدا في مجال قاعدة المعطيات 

المفتوحة. 

ومن اأهداف هذا الموقع تركيز مجموعة من المعطيات العمومية المتوزعة في مواقع عديدة في مدخل واحد 

في تهيئة معلوماتية قابلة لال�صتغالل. والمعطيات المجمعة تمثل مح�صلة: 

• والجماعات 	 الوزارات  من  للمعطيات  تجميع  عمليات  اأو  تقارير  طريق  عن  عليها  المح�صل  المعطيات 

المحلية اأو الموؤ�ص�صات العمومية؛

• اإح�صائيات وموؤ�صرات اأن�صاأتها الوزارات اأو الجماعات المحلية اأو موؤ�ص�صات عمومية؛	

• معطيات تخ�س موقعة البنيات التحتية التي ت�صرف عليها الوزارات اأو الجماعات المحلية اأو الموؤ�ص�صات 	

العمومية؛

• معطيات ت�صكل مرجعيات تعتمدها الوزارات اأو الجماعات المحلية اأو موؤ�ص�صات عمومية.	

اإلى م�صممي هذا الموقع، فهذه الن�صخة االأولى معدة ال�صتقبال العديد من المعطيات المختلفة  وبالن�صبة 

والموؤ�ص�صات  المحلية  والجماعات  الوزارات  مختلف  و�صخها  توفيرها  في  ت�صارك  اأن  المفرو�س  من  التي 

العمومية.
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ويحتوي هذا الموقع الذي ي�صم المعطيات العمومية لالإدارة المغربية، واإلى حدود اليوم، على عدد قليل من 

المعطيات ال يتجاوز 40، موؤرخة عموما ما بين 2010 و2011، ومهياأة في �صكل ميكرو�صوفت اإك�صيل. وهناك 

وثيقتان موؤرختان ب�صنة 2012 15، ولكنها تقدم معطيات محينة ل�صنة 2011. 

وتتوزع الت�صكيالت االأربعون من المعطيات كما يلي:   

• 23 ت�صكيلة من المعطيات �صادرة عن وزارة المالية؛	

• ت�صكيلتان عبارة عن لوائح لموؤ�ص�صات تعليمية؛	

• 5 ت�صكيالت عبارة عن موؤ�صرات متعلقة بمنا�صب ال�صغل؛	

• بال�صندوق 	 متعلقة  معطيات  مجموعة  ذلك  في  )بما  �صحية  لموؤ�ص�صات  لوائح  عن  عبارة  ت�صكيالت   3

الوطني لل�صمان االجتماعي(؛

•  خرائطي، ولكنها في الحقيقة عبارة عن لوائح لتحديد الرموز البريدية اأو 	
16

6 ت�صكيالت عبارة عن ن�س

دالئل الهاتف؛

• ت�صكيلة هي عبارة عن وثيقة �صياحية. 	

لموؤ�ص�صة المعطيات(  قاعدة  فتح  )رخ�صة   ODbL رخ�صة  هي  الموقع  ي�صتعملها  التي   والرخ�صة 

Open Knowledge Foundation )موؤ�ص�صة فتح المعرفة(.

ومع ذلك لم تحظ المبادرة المغربية »المعطيات المفتوحة« بما ت�صتحق من اهتمام، رغم طابعها التجديدي، 

كما اأن ت�صكيالت المعطيات المن�صورة تظل محدودة. وال �صك اأن االأمر يعود اإلى كون هذه المبادرة قد 

انفردت بها وزارة واحدة، في غياب ا�صتراتيجية حكومية حقيقية، وتوا�صل كاف يقوم على التكامل والتن�صيق. 

2.2 موارد اأخرى

ونجد بالموازاة مع ذلك بع�س المواقع التابعة لوزارات اأو موؤ�ص�صات عمومية تقدم بانتظام معطيات خام: 

• موقع مكتب ال�صرف، وتوجد به معطيات متعلقة بالتبادالت التجارية للمملكة؛	

• موقع المديرية ال�صامية للتخطيط، ويت�صمن معطيات متعلقة بمختلف المحاور، وهي معطيات تم جمعها 	

خالل عمليات اإح�صاء ال�صكان؛

• موقع وزارة االقت�صاد والمالية، ويقدم معطيات متعلقة بعمليات تمويل الخزينة ب�صكل خا�س.	

 ،2011 دجنبر   30 في  نة  ُمحيَّ  2006-2011 الخام  الخارجي  الدين  المالية:  وزارة  عن  ال�صادرة  المعطيات  من  بمجموعتين  االأمر  يتعلق    
15

وموؤ�صرات حول البيئة الدولية محينة في 16 ماي 2011.

  لفظة الن�س في الواقع غير منا�صبة، اإذ يتعلق االأمر برموز بريدية لمناطق من المغرب ودالئل هاتف وكاالت بريد المغرب، اإلخ،
16
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3.2 التوجهات احلالية يف جمال املعطيات املفتوحة

قدمت اللجنة الوطنية لتكنولوجيا االإعالم واالقت�صاد الرقمي في ما يتعلق بالمعطيات المفتوحة، على وجه 

الخ�صو�س، التو�صيات االآتية، ق�صد بلورة روؤية على المدى البعيد للمعطيات العمومية:

• ح�صر جداول بلوائح المعطيات الهدف؛	

• الترابية، 	 والجماعات  المركزية،  االإدارة  معطيات  بتقا�صم  الكفيلة  القانونية  واالأدوات  ال�صياق  اإن�صاء 

والموؤ�ص�صات العمومية؛

• تحديد واإن�صاء م�صاطر لتغذية موقع data.gov.ma؛	

• اإطالق عملية تتبع وقيادة مبادرة المعطيات المفتوحة؛	

• تحديد وظائف جديدة و�سروط عمل جديدة لقاعدة المعطيات.	

4.2 تقييم منهجية عمل مبادرة املعطيات املفتوحة 

و�صعت بع�س الموؤ�ص�صات الراغبة في تقييم عملية تحرير المعطيات في مختلف البلدان موؤ�صرات لتقييم 

مبادرة فتح المعطيات العمومية عبر العالم. هكذا اأطلقت »موؤ�ص�صة فتح المعطيات« في اأبريل 2012 مبادرة 

اأطلقت عليها ا�صم Open Data Census )اإح�صاء المعطيات المفتوحة( تركز اهتمامها على المعطيات 

العمومية المتاحة. وقد حددت الئحة من ع�صر فئات رئي�صة من المعطيات على الم�صتوى الوطني، اعتبارا 

لالأهمية التي تكت�صيها لدى المواطنين والفاعلين االقت�صاديين. ويتعلق االأمر بالفئات االآتية:

• نتائج االنتخابات؛	

• �صجل المقاوالت؛	

• مجموعة من الخرائط الجغرافية )�صلم قيا�س 1:250000 اأو �صلم قيا�س اأعلى(؛	

• ميزانية الدولة )توقعات النفقات الخا�صة بكل قطاع(؛	

• نفقات الدولة )نفقات منجزة  - م�صتوى معامالتي(؛	

• ن�صو�س القانون؛	

• اإح�صائيات وطنية )معلومات اقت�صادية وديموغرافية(؛	

• رموز بريدية ممو�صعة جغرافيا،	

• مواقيت النقل العمومي؛	

• م�صادر التلوث )تحديد مو�صعها، انبعاثات(.	

 http://dashboard.opengovernmentdata.org  ويمكن ت�صفح نتائج اإح�صاء المعطيات المفتوحة على الموقع
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ويتيح الرجوع اإلى هذا النوع من اللوائح قيا�س مدى انخراط الدولة فعليا في مجال فتح المعطيات العمومية. 

الدول  �صمن  حاليا  يدخل  ال  فالمغرب  المفتوحة،  المعطيات  اإح�صاء  برنامج  و�صعها  التي  للمعايير  وطبقا 

الواليات المتحدة االأمريكية  المفتوحة. وتت�صدر كل من  التي تعتمد �صيا�صة المعطيات  الت�صع واالأربعين 

وبريطانيا الت�صنيف بنقطة 64 على 70، وتحتل فرن�صا الرتبة ال�صابعة بنقطة 49/70، وتحتل كينيا الرتبة 39 

بنقطة 7/70، وم�صر الرتبة 49 بنقطة 3/70. 
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تحديات اأمام انت�شار �شيا�شة المعطيات   .IV
المفتوحة بالمغرب 

 1.      اإ�شالح �شروري لالإطار القانوني 

ال يمكن ت�صريع وتيرة اعتماد مبادرة المعطيات المفتوحة اعتمادا حقيقيا اإال بعد و�صع ن�صو�س قانونية تنظم 

الحق في ولوج المعلومة، علما اأن المعطيات المفتوحة تعد امتدادا وتج�صيدا لهذا الحق. 

و�صيكون من ال�صروري، في اإطار م�صل�صل مناق�صة م�صروع القانون المتعلق بالحق في ولوج المعلومة وتبنيه 

و تفعيله فيما بعد، اإدراج مجموعة من التعديالت على بع�س الن�صو�س القانونية اأو التنظيمية التي تتناق�س 

واأهداف القانون.

هكذا ي�صبح من ال�صروري، مثال، تعديل الف�صل الثامن ع�صر من النظام االأ�صا�صي للوظيفة العمومية، الذي 

يفر�س واجب التكتم المهني على الموظفين: » بقطع النظر عن القواعد المقررة في القانون الجنائي فيما 

يخ�س ال�صر المهني، فاإن كل موظف يكون ملزما بكتم �صر المهنة في كل ما يخ�س االأعمال واالأخبار التي 

يعلمها اأثناء تاأدية مهامه اأو بمنا�صبة مزاولتها. ويمنع كذلك منعا كليا اختال�س اأوراق الم�صلحة وم�صتنداتها 

اأو تبليغها للغير ب�صفة مخالفة للنظام. وفيما عدا االأحوال المن�صو�س عليها في القواعد الجاري بها العمل، 

فاإن �صلطة الوزير الذي ينتمي اإليه الموظف يمكنها وحدها اأن تحرر هذا الموظف من لزوم كتمان ال�صر اأو 

ترفع عنه المنع المقرر اأعاله«. 

وال �صك اأن االإبقاء على اأحكام قانونية من هذا القبيل ال يمكن اأن ي�صمح بفتح فعلي للمعطيات العمومية، 

فالموظفون ي�صقط في يدهم وال يعرفون كيفية التمييز بين ما يحق لهم الك�صف عنه وما يجب اأن يبقى طي 

الكتمان، لذلك �سيف�سلون تطبيق مبداأ الحتياط، الذي �سيغدو بمثابة حاجز يحول دون ن�سر المعلومة، حتى 

واإن كانت هذه المعلومة متعلقة بالم�صلحة العامة.

اأي�صا الحر�س  العمومية. ويجدر  للوثائق االإدارية والمعلومات  ال�صدد تفعيل م�صطرة ت�صنيف  ويمكن بهذا 

على اأن يكون الن�صر في اأق�صى حدوده هو المبداأ العام والقاعدة، بينما تخ�صع اال�صتثناءات لقرار �صادر عن 

الم�صوؤولين الكبار في كل قطاع وزاري، على اأن تكون مبررة تبريرا وافيا. 
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2.      الو�شائل والبنية التحتية 

تظل اال�صتثمارات وعمليات خلق البنيات التحتية ال�صرورية لو�صع المعطيات العمومية على ال�صبكة، في 

اإطار �صيا�صة المعطيات المفتوحة، �صعيفة ن�صبيا. وال ت�صكل كلفة تفعيل اأر�صية المعطيات المفتوحة – بما 

هي »�صباك وحيد« يمكن من توجيه طلبات الح�صول على معطيات �صادرة عن مختلف االإدارات – عامال 

كابحا يمنع اعتماد هذا الخيار. وال ت�صكل عملية توزيع اأدوات من�صجمة عائقا طالما اأنها ت�صمن التكامل بين 

االإدارات، وتمكن من نزع الطابع المادي عن الم�صاطر االإدارية على الم�صتوى المركزي مع تب�صيطه. 

البلدان  ببع�س  المفتوحة  المعطيات  مبادرة  اعتماد  اأحدثه  ما  على  المن�صبة  الدرا�صات  بع�س  بينت  وقد 

اأطلقتها. هكذا نتج عن  بالنفع العميم على الموؤ�ص�صات التي  اآثار على اال�صتثمار، اأن ذلك الخيار عاد  من 

 ربح 500 �صاعة عمل اإداري �صهريا، اإ�صافة اإلى بع�س االآثار االإيجابية على 
17
فتح المعطيات بجهة كاتالونيا

اال�صتثمار ممتدة على فترة اأربعة اأ�صهر. 

الدنمركية  العليا  )الهيئة   Danish Enterprise and Construction Authority موؤ�ص�صة  حالة  وفي 

اإمكانية  واإتاحة  الدنمركية  بالعناوين  المتعلقة  الر�صمية  المعطيات  فتح  عملية  مكنت   
،18)

والمقاولة للبناء 

االطالع عليها، من تخفي�س ميزانية ت�صيير الم�صلحة المكلفة با�صتعمال قاعدة المعطيات، والرفع من عدد 

المقاوالت الم�صتعملة لهذه المعطيات، مما نجم عنه ربح مالي يقارب ع�صرة ماليين اأورو، موزعة بين القطاع 

اال�صتثمار  عن  نتج  بفرن�صا،   Rennes رين  مدينة  وفي  بالمائة(.   70( الخا�س  والقطاع  بالمائة(   30( العام 

االأ�صلي في البنية التحتية، بمبلغ 20 األف اأورو، وتنظيم مباراة تطبيق ر�صد لها مبلغ 50 األف اأورو، تطوير 47 

تطبيقا قدرت كلفة تطويره بما يقارب مليون اأورو. 

وال �صك اأنه يتعين على المغرب بذل الكثير من الجهود، في مجال اال�صتثمار، ق�صد تفعيل الو�صائل الكفيلة 

اإنتاجها و/اأو جمعها )على الم�صتوى الترابي(، واالإدارات  ب�صمان انت�صار المعطيات وانتقالها ما بين مواقع 

المركزية، ب�صكل ي�صمح بالتوفر على معطيات وا�صحة الم�صادر وقابلة لال�صتغالل. كما اأن قيا�س نجاح �صيا�صة 

المعطيات المفتوحة يظل رهينا بقدرة المواطنين والم�صتهلكين والفاعلين االقت�صاديين، اأينما وجدوا، على 

الح�صول على المعطيات العمومية. ويتعلق االأمر بموا�صلة تحقيق هدف برنامج المغرب الرقمي في �صقه 

المتعلق بالتغيير االجتماعي. ويجدر على وجه الخ�صو�س تعميم ا�صتعمال االنترنيت عالي ال�صبيب. كما 

يجب تجهيز الموؤ�ص�صات التعليمية واأماكن العي�س بالو�صائل ال�صرورية، مع الحر�س في كل هذه الم�صتويات 

�صرائح  مختلف  لتمكين  والخا�س،  العمومي  القطاعين  بين  �صراكات  اإطار  في  مغرية  عرو�س  اقتراح  على 

المجتمع من التزود بالحوا�صيب والولوج اإلى االنترنيت.

يمكن ت�صفح الدرا�صة التي تناولت هذه المنطقة في الموقع االآتي:   
17

http://inspire.jrc.ec.europa.eu/reports/Study_reports/catalonia_impact_study_report.pdf
يمكن ت�صفح الدرا�صة مف�صلة في الموقع االآتي:   

18

http://www.adresse-info.dk/Portals/2/Benefit/Value_Assessment_Danish_Address_Data_UK_2010-07-07b.pdf
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3.      ثقافة الإدارة 

تتميز االإدارة المغربية، على غرار العديد من نظيراتها في مختلف بقاع العالم، ب�صمات ثقافية تمثل عقبات 

اأمام تفعيل الحق في الولوج اإلى المعلومة العمومية، وفي اال�صتفادة من مبادرة المعطيات المفتوحة بو�صفها 

التاأخر  الحقيقة  في  يكر�صها  اأنواع  ثالثة  اأ�صا�صا  الخ�صو�صية  ال�صمات  تلك  من  ونذكر  الحق.  لهذا  امتدادا 

الحا�صل في تحقيق ال مادية الم�صاطر: ثقافة الكتمان، ومقاومة التغيير، واالحتكار الفردي للمعلومة بو�صفها 

م�صدرا لل�صلطة. 

وُيالَحظ عموما �صيادة ثقافة الكتمان في االإدارات، ففي المملكة المتحدة يعود التاأخر الحا�صل في تبني 

الت�صريع  بهذا  العمل  �صريان  وفي  منه  كبير  في جزء   )2000( المعلومة  ولوج  في  بالحق  المتعلق  الت�صريع 

)2005( اإلى �صيوع ذلك النوع من ثقافة التكتم، وفي فرن�صا، ا�صطدمت عملية تفعيل قانون لجنة الولوج اإلى 

الوثائق االإدارية بعدة �صعوبات، ولكن ذلك لم يحل دون اأن ي�صكل هذا القانون خطوة جبارة حا�صمة نحو 

تحديث االإدارة. 

وتظل مقاومة التغيير مي�صما عاما ت�صترك فيه االإدارات عبر العالم، اإذ تتميز بطابعها المحافظ اإلى حد كبير. 

واأخيرا، ت�صكل عقلية احتكار المعطيات العمومية �صمن منطق »مجال االمتيازات الحيوي المحفوظ« ال�صمة 

الثقافية الثالثة ال�سائعة في اأو�ساط الإدارات، ذلك اأن الكثيرين يعتقدون اأن امتلك المعلومة يمثل امتيازا 

يوؤمن ل�صاحبه نوعا من ال�صلطة، لي�صبح تقا�صم المعلومة بالتالي اأمرا غير طبيعي. 

اإلى  اإطار حق الولوج  اأكان ذلك في  اأن هذه الخ�صائ�س ت�صكل عقبة تحول دون ن�صر المعلومة،  وال �صك 

المعلومة، اأم في اإطار مبادرة المعطيات المفتوحة بو�صفها امتدادا لذلك الحق.

4.      الأنظمة والم�شاطر 

ال يقف االأمر عند اإ�صدار قانون يخ�س حق الولوج اإلى المعلومة والقواعد المحتملة المتعلقة بالمعطيات 

منها  تعاني  التي  الخلل  واأوجه  النقائ�س  بع�س  تعوقه  والمبادئ  الحقوق  تلك  ممار�صة  اإن  بل  المفتوحة، 

الممار�صة االإدارية، وكلها عقبات تحول دون التفعيل العملي ل�صيا�صة عمومية فعالة في مجال الولوج اإلى 

الوثائق العمومية وفتحها اأمام العموم.

1.4 التدبري الوثائقي واالأر�سفة 

يظل تدبير االإدارات للوثائق، وخا�صة تدبير االأر�صيفات، دون الم�صتوى قيا�صا اإلى المعايير الدولية المعتمدة 

بهذا ال�صدد. وعموما، فاإن كبار الم�صوؤولين ومديري االإدارات المركزية اأنف�صهم يقرون بوجود هذه النقائ�س، 



المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي

60

كما وقع مثال بمنا�صبة درا�صة اأنجزتها منظمة اليون�صكو وفرع منظمة ترانبارن�صي بالمغرب �صنة 2010 19. 

ويالحظ في العديد من االإدارات وجود خلل فيما يخ�س تدبير المعلومة ال�صادرة عن االإدارة نف�صها اأو التي 

خزنتها هي نف�صها. ومن الموؤ�صف مالحظة تدهور حالة االأر�صيفات واإهمالها، بل غيابها، ب�صبب انعدام نظام اأو 

م�صاطر للمحافظة على الوثائق وت�صفحها. ولي�س من النادر اأن يرتهن وجود االأر�صيفات بذاكرة هذا الموظف 

اأو ذاك، ومنهم من لم يعد ينتمي اإلى االإدارة اأ�صال، من دون اأن يتم نقل المعرفة الوثائقية لموظف اآخر يتكفل 

بحفظ االأر�صيفات.

2.4 اإح�ساء االأ�سكال املعلوماتية وتوحيدها

لي�صت عملية التفعيل التقني ل�صيا�صة مندمجة في مجال فتح المعطيات بالب�صاطة التي قد تبدو عليها الأول 

وهلة. وال �صك اأن في االعتقاد بكونها مجرد ا�صتخراج لمعطيات من نظام معلوماتي مخ�ص�س ال�صتعمال ما، 

ونقلها على موقع وطني للمعطيات المفتوحة، اختزاال كبيرا لطبيعتها المعقدة، ذلك اأن المعطيات، حتى في 

حال وجودها، لي�صت عموما م�صنفة ومدرجة في خانات ولوائح بطريقة �صليمة، واإح�صائها وت�صنيفها يقت�صيان 

قابلة  معلوماتية  تهيئة  في  الم�صترجعة  المعطيات  و�صع  يجب  المرحلة،  هذه  انتهاء  وبمجرد  م�صنيا.  عمال 

لل�ستعمال، من حالتها »الخام«، لت�سبح قابلة لإعادة ال�ستعمال، حتى ت�ستوفي �سروط ومبادئ المعطيات 

المفتوحة. 

بتعبئة  المعنية، ويتعلق االأمر على وجه الخ�صو�س  يقت�صي هذا العمل ر�صد و�صائل �صخمة في االإدارات 

الكفاءات المنا�صبة القادرة على ال�صهر على وثوقية المعطيات المن�صورة، اإ�صافة اإلى تفعيل اأدوات معلوماتية 

مالئمة كفيلة ب�صمان تبين م�صادر المعطيات في كل م�صتويات �صل�صلة اإنتاج المعلومة. 

اإ�صافة اإلى ذلك، فاإن عدد االأ�صكال الم�صتعملة في مختلف االإدارات والموؤ�ص�صات العمومية يجب اأن يكون 

محدودا. وحاليا ال يتوفر االن�صجام في هذا الم�صتوى، بل وال حتى اأي تقاطع. 

وتعد قابلية اال�صتغال الم�صترك بالمعطيات الملتقطة اأو المنتجة من قبل مختلف الفاعلين العموميين عن�صرا 

اأ�صا�صا في ت�صهيل اإعادة ا�صتعمالها، وتاأمين تقاطعها واإثرائها ب�صكل اآلي، وهنا مكمن قوة المعطيات المفتوحة 

بما تتيحه من اإمكانات. 

  فرع تران�صبارن�صي بالمغرب –اليون�صكو، جمال الدين الناجي، دفاعا عن الحق في الولوج اإلى المعلومة، تقرير درا�صة قطاعية، اأر�صية الدفاع 
19

عن هذا الحق، يناير 2010، �صفحات. 64-70



الُمعطيات المفتوحة: تحرير المعطيات العمومية في خدمة النمو والمعرفة

61

تو�شيات من اأجل �شيا�شة طموحة لفتح   .V
المعطيات العمومية

1.      الإرادة والإ�شتراتيجية

تتيح عملية تحرير المعطيات العمومية )المعطيات المفتوحة( الكثير من الفر�س على الم�صتوى ال�صيا�صي 

واالقت�صادي واالجتماعي والثقافي. وهي امتداد للجهود التي يبذلها المغرب في مجال ال�صفافية ال�صيا�صية 

واالإدارية، وتعزيز م�صاركة المواطنين، ودعم التطور الرقمي، والبحث عن �صبل للتنمية االقت�صادية، وخلق 

منا�صب ال�صغل. 

وت�صكل مبادرة المعطيات المفتوحة، اإ�صافة اإلى ذلك، امتدادا للحق في ولوج المعلومة كما هو من�صو�س 

عليه في الد�صتور المغربي. وبما اأن االعتراف بهذا الحق يعود فقط اإلى فترة متاأخرة، فاإن م�صاألة تفعيله في 

الممار�صة ما زالت تطرح نف�صها باإلحاح. ويبقى اأن اعتماد �صيا�صة تحرير مو�صعة للمعطيات المفتوحة ينطوي 

على ميزتين اإيجابيتين تتمثالن فيما يلي:

• ت�صهل عملية و�صع المبادئ ور�صد الو�صائل التكنولوجية التي تقوم عليها مبادرة المعطيات المفتوحة، 	

داخل االإدارة، عملية تغيير االأنموذج والتنظيم ال�صروري للتطبيق ال�صليم للحق في الولوج اإلى المعلومة؛ 

• تخفف مبادرة المعطيات المفتوحة باعتمادها المقاربة الت�صاركية عن البعد المطلبي للحق في الولوج اإلى 	

المعلومة، اإذ تمكن الموؤ�ص�صات العمومية من التعبير عن اإرادتها الح�صنة في التغيير. 

هكذا يبدو ممكنا اليوم – �صريطة وجود اإرادة �صيا�صية حقيقية في هذا االتجاه، وتفعيل ا�صتراتيجية منا�صبة 

الرقمية  التكنولوجيا  توفرها  التي  الفر�س  فعلية – ا�صتغالل  م�صاركة  ومنطق  المالئمة  الحكامة  قائمة على 

وا�صتعمالها الطبيعي العفوي من قبل االأجيال الجديدة، �صعيا اإلى تر�صيخ الحق في ولوج المعلومة العمومية 

وت�صريع وتيرة تفعيله، مما �صيمكن المغرب من االنتقال اإلى المرحلة النهائية الق�صوى، تلك التي يتحقق 

فيها الولوج المبا�صر اإلى المعلومة عبر االنترنيت، بل وحتى اإلى المعطيات القاعدية التي مكنت من اإنتاج 

تلك المعلومة.
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2.      �شيناريو النجاح 

يفتر�س �صيناريو نجاح المعطيات المفتوحة في المغرب اجتياز مرحلتين رئي�صتين: 

• واالإجرائية 	 والموؤ�ص�صاتية  القانونية  االإجراءات  وتفعل  خاللها  تحدد  التي  االأولى،  »التحريك«  مرحلة 

لتحرير المعطيات العمومية؛

• مرحلة ثانية لتطوير نظام بيئي متوازن، تنتظم حوله مبادرة المعطيات المفتوحة، وي�صاعد على خلق قيمة 	

م�صافة، وي�صمن ا�صتمرارية النظام. 

1.2 املرحلة االأوىل: حتريك عملية حترير املعطيات العمومية

1.1.2. و�سع االإجراءات القانونية المتعلقة بولوج المعلومة العمومية

المعلومة  ولوج  في  الحق  مجال  في  وا�صحة  قانونية  اإجراءات  حول  المفتوحة  المعطيات  تنتظم  اأن  يجب 

العمومية. وبهذا ال�صدد يو�صي المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي بما يلي: 

• اإلى 	 الولوج  في  للحق  المنظم  المعلومة،  ولوج  في  بالحق  المتعلق  القانون  تبني  م�صل�صل  ا�صتكمال 

المعلومة، كما هو من�صو�س عليه في الد�صتور، وذلك في اأقرب االآجال؛

• االعتبار 	 بعين  باالأخذ  قانون  لم�صروع  ممهد  ن�س  اإ�صدار  اأعقاب  في  الدائر  النقا�س  ي�صمح  اأن  وجوب 

المعايير  اإلى  جوانبه  كل  في  ي�صتجيب  النهائي  الن�س  جعل  اإلى  �صعيا  المدني،  المجتمع  مالحظات 

الدولية المتعلقة بالحق في ولوج المعلومة العمومية؛

• باإعادة 	 الكفيلة  والمبادئ  العمومية  المعطيات  فتح  م�صاألة  وا�صح  ب�صكل  القانون  ي�صمل  اأن  �صرورة 

ا�صتعمالها؛

• تكري�س القانون للمبادئ االآتية: 	

جمموع املعطيات التي ي�صملها قانون احلق يف ولوج املعلومة العمومية، اأي با�صتثناء احلاالت املن�صو�س  -

كان  اأيا  املفتوحة،  املعطيات  خطة  عرب  العموم  اإ�صارة  رهن  و�صعها  مبدئيا  يجب  الد�صتور،  يف  عليها 

�صاحبها )االإدارة اأم اجلماعات املحلية اأم املرافق العمومية(، مع احلر�س، بطبيعة احلال، على جعلها 

غفال من االأ�صماء؛

يجب اأن يكون تربير اال�صتثناءات عموميا؛ -

يف  - احلق  هذا  حتمي  ن�صر  برخ�صة  وموؤطرا  حرا  فعال  املعلومات  ا�صتعمال  اإعادة  من  جنعل  اأن  يجب 

اال�صتعمال والن�صر؛

يجب تعديل الن�صو�س املوجودة التي قد تتناق�س مع هذه املبادئ فتف�صي اإىل عرقلة اإدارية لعملية تفعيلها. -
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2.1.2. ح�سر وتعيين »مهمة المعطيات المفتوحة« على الم�ستوى الموؤ�س�ساتي

وبهذا  وفعال.  منهجي  ب�صكل  منها  المرجوة  النتائج  تعطي  كي  المفتوحة  المعطيات  مبادرة  ماأ�ص�صة  يجب 

ال�صدد يو�صي المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي باأن تقام المنظومة الموؤ�ص�صية على اأ�صا�س احترام 

التوجهات االآتية: 

• المعطيات 	 �صيا�صة  على  باالإ�صراف  للتكفل  وتعيينها  المفتوحة(  المعطيات  )مهمة  هيئة  تحديد  يجب 

المفتوحة، كي ت�صبح بمثابة تج�صيد لها؛

• يجب اأن تو�صع هذه الهيئة تحت اإ�صراف رئي�س الحكومة، حتى ت�صمن لها ال�صرعية ال�صرورية لال�صطالع 	

بمهمتها؛

• ي�صتح�صن اختيار هيئة قائمة يتم تو�صيع مجال تدخلها ومدها بالو�صائل المنا�صبة، كي ت�صرف على قيادة 	

تفعيل  اآجال  ويوؤخر  الكثير  يكلف  جديد  جهاز  خلق  عو�س  المغربي،  المفتوحة  المعطيات  م�صروع 

المبادرة؛

• للأعمال 	 اللوجي�ستية  الجوانب  وتدبير  تحديد  م�سوؤولية  المفتوحة  المعطيات  بموؤ�س�سة  تناط  اأن  يجب 

المتعلقة بفتح المعطيات العمومية في اإطار االأر�صية الوطنية للمعطيات المفتوحة. وتتكفل هذه الموؤ�ص�صة 

على وجه الخ�صو�س بما يلي:

اإن�صاء البنية املعلوماتية املخ�ص�صة لتلقي املعطيات وتدبريها؛ -

حتديد امل�صاطر التي �صتمد بوا�صطتها باملعطيات الواردة من خمتلف املوؤ�ص�صات العمومية؛ -

تكوين امل�صتعملني مبا يتيح لهم اال�صتئنا�س بهذه امل�صاطر. -

وتجدر االإ�صارة هنا اإلى اأن مهمة هذه الموؤ�ص�صة ال تختلط بتلك التي ت�صطلع بها موؤ�ص�صة الطعون، التي تظل 

�صرورية لممار�صة �صليمة للحق في ولوج المعلومة طبقا للمعايير الدولية.

3.1.2 �سمان تن�سيق جيد، على الم�ستوى االإجرائي، بين مختلف المتدخلين، باعتماد م�ساطر ب�سيطة

يو�صي المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي، على الم�صتوى االإجرائي، بالحر�س على تب�صيط الم�صاطر 

الكفيلة بتغذية بيئة المعطيات المفتوحة قدر االإمكان، ويدعو لذلك اإلى اتخاذ االإجراءات االآتية: 

• اإن�صاء اأر�صية ت�صاركية للمعطيات المفتوحة Cloud Open Data )�صحابة المعطيات المفتوحة( تعمل 	

االإدارات والجماعات المحلية والمرافق العمومية على تغذيتها ب�صكل حر وُمي�صر؛

• تحديد المعطيات التي تختزن اإمكانيات تاأثير اقت�صادية و اجتماعية كبيرة و ن�صرها بال�صرعة المطلوبة، كما 	

هو ال�صاأن بالن�صبة لالإح�صاء الوطني العام نظرا لما له من اأهمية اقت�صادية، و اجتماعية، و علمية؛
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• ح�صر بع�س الموؤ�ص�صات التي تقوم بدور الريادة فيما يخ�س �صيا�صة التحرير هذه، وتمثل بذلك نموذجا 	

تحتذي به مختلف االإدارات؛

• تعيين م�صوؤول عن فتح المعطيات داخل كل اإدارة؛	

• المعطيات 	 موقع  بتطعيم  �صيتكفلون  الذين  المذكورة،  الموؤ�ص�صات  اإلى  المنتمين  االأ�صخا�س  تكوين 

المفتوحة، كي ي�صتوعبوا جيدا دورهم ويجيدوا ا�صتعمال االأدوات التي يتعين عليهم ا�صتعمالها؛

• اأن�صطة 	 عبر  المفتوحة  المعطيات  موؤ�ص�صة  مبادئ  م�صتلهمين  العمل،  على  وتحفيزهم  الفاعلين  تن�صيط 

واأعمال من قبيل: 

تنظيم ور�صات عمل وتبادل االآراء لت�صجيع احلوار والتبادل البناء للروؤى حول انتظارات وحاجيات  -

معدي اال�صتعمال ومنتجي املعطيات؛

تقا�صم املعلومات والتجارب، خا�صة عرب االنفتاح على التجارب الدولية الناجحة؛ -

ببلورة  - اخلا�سة  الأر�سية  ووظائف  والنف�سية  اجل�سدية  العمل  �سروط  خلق  حول  تفكري  �سبكة  اإن�ساء 

اأدوات ت�صاركية؛

النهو�س بتح�صني التدبري الوثائقي داخل كل اإدارة على حدة. -

2.2 املرحلة الثانية: تطوير نظام بيئي ال�ستعمال املعطيات العمومية

يو�صي المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي، اإ�صافة اإلى توفير المعطيات المفتوحة وجعلها في متناول 

العموم، بالحر�س على النهو�س بتطوير نظام ا�صتعمال لهذه المعطيات ا�صتعماال يمكن من خلق نظام بيئي 

�صمولي تنتظم حوله المعلومة العمومية. 

1.2.2. خلق القيمة الم�سافة

ال يقوم نجاح �صيا�صة المعطيات المفتوحة على ال�صفافية وحدها، بل يظل رهينا كذلك بقدرة الفاعلين على 

اأن ي�صتخرجوا من هذه المبادرة اأكبر قدر ممكن من القيمة الم�صافة، بما يخدم ال�صالح العام. ويجب بالتالي 

و�صع �صيا�صة ت�صجيع طوعية ال�صتعمال المعطيات العمومية المفتوحة.

وفي هذا االإطار، يمكن اأن ينبني العمل العمومي على المحورين التاليين:

• النهو�س با�صتعمال المعطيات العمومية داخل الجامعات وموؤ�ص�صات البحث االأكاديمي، وذلك بالتركيز 	

الميادين )من  انطالقا من معطيات عمومية من مختلف  الجامعات  البحث داخل  اأعمال  ت�صجيع  على 

اقت�صاد، وتربية وتعليم، وبيئة وغير ذلك( تحررها الموؤ�ص�صات العمومية وتجعلها رهن اإ�صارة العموم؛
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• تطوير محور �صناعي ي�صاهم في اإقالع االقت�صاد الرقمي الوطني، من خالل برامج نوعية خا�صة بالمقاوالت 	

معالجة  وتطبيقات  التكنولوجيات  تطوير  ت�صتهدف  جدا،  ال�صغيرة  والمقاوالت  والمتو�صطة  ال�صغرى 

المعطيات واإن�صاء المقاوالت وخلق منا�صب ال�صغل لهذا الغر�س؛

• خلق تناف�صية اإيجابية بين الموؤ�ص�صات العمومية وفاعلي المعطيات المفتوحة، عبر اآلية و�صع عالمة مميزة 	

ت�صجع اأح�صن الفاعلين اأداء وفعالية على �صبيل المثال؛

• عبر 	 واالبتكار،  االإبداع  على  اال�صتعمال  ومعيدي  العمومية  المعطيات  مطوري  لدى  االإبداع  تحفيز 

تنظيم مباراة وطنية لتطوير التطبيقات في تاريخ محدد منتظم، مما �صيعود بالنفع على االإدارات ويمدها 

بالمهارات، ويعمل على خلق دينامية متميزة في اأو�ساط القطاع الرقمي الوطني؛

• التطبيقات 	 هذه  تغطي  وقد  المواطنين،  حياة  ت�صهيل  اإلى  الهادفة  الخدمات  تطبيقات  بتطوير  النهو�س 

العديد من مجاالت الحياة اليومية )اال�صتهالك، واالإجراءات االإدارية، وال�صحة وال�صغل وغيرها( وتتوجه 

اإلى ال�صكان عامة، اأو اإلى فئات مخ�صو�صة )من طلبة وم�صنين واأ�صخا�س في و�صعية اإعاقة وغيرهم(؛

• تعبئة موارد �صندوق االبتكار، اأو ا�صتحداث �صندوق خا�س بالمعطيات المفتوحة، ق�صد تطوير وتن�صيط 	

قطاع تكنولوجيات االإعالم، الذي يدور في فلك الو�صط البيئي للمعطيات المفتوحة. 
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الملحق 1

لئحة اأع�شاء اللجنة الدائمة المكلفة بال�شوؤون الثقافية والتكنولوجيات الحديثة
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لئحة اأع�شاء اللجنة الدائمة المكلفة بال�شوؤون 

الثقافية والتكنولوجيات الحديثة 

فئة اخلرباء

اأحمد عبادي 

اأحمد رحو

نبيل عيو�س 

م�صطفى بنحمزة

الطاهر بنجلون 

اأرمان هات�صويل 

اأمين منير العلوي 

األبير �صا�صون

محمد وكريم

فئة النقابيني 

اأحمد بهني�س

لطيفة بن واكريم 

م�صطفى اخالفة 

لح�صن حن�صالي

عبد العزيز اإوي 

مينة الرو�صاطي 

علي بوزع�صان
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فئة املنظمات واجلمعيات املهنية

عبد اهلل الدقيق

من�صف الكتاني

عبد اهلل متقي 

فئة املنظمات واجلمعيات العاملة يف جماالت االقت�شاد االجتماعي والن�شاط اجلمعوي

نزهة العلوي 

محمد بنقدور

ليلى بربي�س 

فئة ال�سخ�سيات املعينة بال�سفة

ر�صيد بن المختار بن عبد اهلل

محمد العلوي العبدالوي
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الملحق 2

لئحة الأ�شخا�ص والمنظمات الم�شتمع اإليهم
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لئحة الأ�شخا�ص والمنظمات الم�شتمع اإليهم 

• اأحمد ر�صا ال�صامي، وزير �صابق لل�صناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة	

• عز الدين المنت�صر باهلل، المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين االت�صاالت	

• اأحمد الحليمي العلمي، المديرية ال�صامية للتخطيط	

• Etalab، م�صلحة تابعة للوزير االأول الفرن�صي، مكلفة بتحرير المعطيات العمومية وتطوير الموقع الفرن�صي 	

للمعطيات المفتوحة. 

• ميكرو�صوفت. 	
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الملحق 3

تجارب ناتجة عن مالحظة حالت دولية ناجحة
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تجارب ناتجة عن مالحظة حالت دولية ناجحة

حالة كينيا 

ينظم  قانون  وهناك  المعلومة.  اإلى  الولوج  في  الحق  على  ين�س   ،2010 �صنة  جديدا  د�صتورا  كينيا  تبنت 

مبادرة في  ع�صو  الم�صادقة. وكينيا  طور  في   )Freedom of Information Bill( المعلومة  اإلى   الولوج 

Open Government Partnership  )�صراكة من اأجل حكومة �صفافة( منذ �صنة 2012. 

اأر�صية  بجودة  يتعلق  فيما  وخا�صة  المفتوحة،  المعطيات  مجال  في  تقدما  البلدان  اأكثر  اأحد  كينيا  وتعد 

المعطيات المفتوحة المفعلة، وعدد فئات المعطيات العمومية المن�صورة. 

اإطالق المبادرة  اأ�صهر بعد  اأي ب�صعة  اأطلقت مبادرة »كينيا المعطيات المفتوحة« بتاريخ 8 يوليوز 2011،  وقد 

، ولكنها عرفت تطورا كبيرا. وقد اأطلقت موقع )http://opendata.go.ke/( مت�صمنا لمائة و�صتين 
1
المغربية

 اإلى 535 )مار�س 2013(.
2
ت�صكيلة من المعطيات، ليرتفع هذا العدد �صنة 2011 اإلى 390، قبل اأن ي�صل اليوم

وتهم المعطيات المتاحة على وجه الخ�صو�س النفقات العمومية والتربية والتكوين والفقر ومعطيات حول 

ال�صكان، مع تركيز ملحوظ على هذه المجاالت. لهذا ال�صبب فاإن موؤ�صر »اإح�صاء المعطيات المفتوحة« يظل 

لديها �صعيفا، ونقطة ت�صنيفها ال تتجاوز 7/70، لكنها نالت نقطة 7/7 فيما يخ�س تحرير المعطيات المتعلقة 

بالنفقات العمومية واإتاحتها لعموم النا�س. 

وتتيح واجهة الموقع للم�صتعملين اإمكانية اقتراح ت�صكيالت من المعطيات للن�صر، والت�صويت على ال�صبكة 

على مختلف االقتراحات، واإ�صافة اإلى ذلك، تقترح االأر�صية بع�س التطبيقات التي تم تطويرها على قاعدة 

المعطيات المتاحة. 

االأمريكية  ال�صركة  �صممتها  وقد  كبير.  حد  اإلى  ناجعة  الم�صتعملة  التكنولوجيا  حيث  من  االأر�صية  وتبدو 

Socrata، التي اأعدت على وجه الخ�صو�س مواقع الحكومة االأمريكية. وتتوفر هذه االأر�صية على واجهة 

المو�صوعاتية  الحقول  اأ�صا�س  المعطيات على  قاعدة  م�صممة ت�صميما جيدا وب�صيطة اال�صتعمال. وت�صنف 

)ال�صكان، والتربية والتعليم، والطاقة، وال�صحة، والفقر، وما اإلى ذلك( والمناطق الترابية. اإ�صافة اإلى ذلك، 

تحيل اأر�صية المعطيات المفتوحة الكينية اإلى المبادرة المغربية: »كينيا هي اأول دولة نامية تتوفر على موقع معطيات حكومة �صفافة، هي اأول   
1

 )https://opendata.gov.ke/vision( »دولة من دول جنوب ال�صحراء بعد المغرب

2  مار�س 2013
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فاأغلب المعطيات في الموقع ت�صاحبها واجهة ب�صرية مدمجة وقابلة للتغيير. وقد و�صفت ال�صركة الم�صممة 

االأر�صية الكينية بمنا�صبة اإطالقها بكونها »اأكثر م�صاريع المعطيات المفتوحة تطورا في العالم«. 

خا�صة  الم�صاعدة  تلك  ووجهت  م�صروعها،  اإنجاز  ال�صتكمال  الدولي  البنك  بم�صاعدة  كينيا  حظيت  وقد 

.
3
للحكومة ق�صد تنظيم المعطيات

وهذه اأمثلة عن بع�ش ال�سفحات التفاعلية لقاعدة املعطيات:

http://donnees.banquemondiale.org/actualites/Kenya-Moldova-pays-en-developpement  3
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حالة بريطانيا 

انخرطت المملكة المتحدة ر�صميا في برنامج المعطيات المفتوحة خالل �صنة 2009، بمبادرة من حكومة 

براون. هكذا اأطلق موقع )http://data.gov.uk( في يناير 2010، بعد اإطالق اأول ن�صخة في �صتنبر 2009. 

وقد وا�صلت حكومة جيم�س كيمرون العمل بهذه المبادرة وو�صعت مجالها، وو�صحت روؤيتها الخا�صة في 

االأبي�س حول  )الكتاب    
4the potential  Open data White Paper: unleashing بعنوان  وثيقة 

المعطيات المفتوحة: تحرير الخزان(.

http://data.gov.uk/library/open-data-white-paper  4
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وبعد �صنة من اإن�صاء موقع المعطيات المفتوحة البريطاني، اأ�صبح يتوفر على 6 اآالف ت�صكيلة من المعطيات 

تقريبا، ليرتفع هذا العدد اليوم اإلى حوالي 9200. وقد ا�صتقبل الموقع 1،2 مليون زيارة في �صهر مار�س 2013. 

 Public Sector Transparency Boardمجلس باالإ�صراف على م�صروع المعطيات المفتوحة  ويتكفل 

البريطانية  الحكومة  داخل  ي�صمى  بما  المكلف  الوزير  ويتراأ�صه  العمومي(،  القطاع  في  ال�صفافية  )مجل�س 

Cabinet Office5، وي�صم في ع�صويته �صخ�صيات مرموقة، من بينها ال�صير تيم بينير�س-لي، مخترع الويب 

�صنة 2009، والدكتور روفو�س بولوك، مدير موؤ�ص�صة المعرفة المفتوحة. 

 UK وهي  العمومية  المعطيات  بتدبير  خا�صة  وكالة  البريطانية  الحكومة  اأن�صاأت   ،2010 �صنة  من  نونبر  وفي 

في  والتحكيم  ال�صبكة  على  المعطيات  و�صع  قرار  اتخاذ  اأهدافها  ومن   ،Public Data Corporation

مداخيل  ك�صب  بين  المعطيات،  اأنواع  من  نوع  كل  م�صتوى  في  ين�صاأ  قد  الذي  الم�صالح  تنازع  حاالت 

مرتبطة ببيع المعطيات العمومية والفوائد المجتمعية الناجمة عن تحرير المعطيات واإتاحة اإمكانية االطالع 

العودة  من  المبادرة، خوفا  هذه  يتقبلوا  لم  البريطانيين  المعطيات  ا�صتعمال  معيدي  اأن مجموع  بيد  عليها. 

اإلى نموذج التعريفة المعممة. ونظرا لما اأحدثته هذه المبادرة من التبا�س في االأذهان، �صو�س على النوايا 

من  بمجموعة  عنها  لت�صتعي�س  الوكالة،  هذه  اإلى حل  الحكومة  فقد عمدت  البريطانية،  للحكومة  االأ�صلية 

االأجهزة اال�صت�صارية هي مجموعة المعطيات العمومية ومجل�س ا�صتراتيجية المعطيات ومجموعة م�صتعملي 

مجموعة  وت�صم  المعطيات.  تحرير  مجال  في  العامة  ال�صيا�صة  بتوجيه  مكلفة  وكلها  المفتوحة،  المعطيات 

المعطيات العمومية اأربع موؤ�ص�صات منتجة للمعطيات، تاأثرت ب�صكل خا�س من تحريرها تحريرا طوعيا، وهي: 

المحافظة العقارية، وال�صجالت التجارية، ومعهد االأر�صاد الجوية، والم�صلحة الخرائطية للدولة. اأما مجل�س 

خلق  مجال  في  العمومية  ال�صلطات  خيارات  بتو�صيح  مكلف  ا�صت�صاري  جهاز  فهو  المعطيات  ا�صتراتيجية 

القيمة انطالقا من المعطيات العمومية، خا�صة تلك المتوفرة لدى مجموعة المعطيات العمومية. وت�صطلع 

العمومية،  المعطيات  مجموعة  داخل  لها  ممثل  على  تتوفر  التي  المفتوحة  المعطيات  م�صتعملي  مجموعة 

بمهمة تمثيل وجهات نظر م�صتعملي المعطيات المفتوحة، وتبيان الفوائد الناجمة عن تو�صيع دائرة تحرير 

المعطيات العمومية، ا�صتنادا اإلى مجموعة من االأبحاث والدرا�صات. 

بالمعطيات  المرتبط  البيئي  النظام  لتطوير  هامة  موارد  تخ�ص�س  الحكومة  فتئت  ما  ذلك،  مع  وبالموازاة 

المفتوحة، خا�صة عن طريق ر�صد غالف مالي يبلغ ع�صرة ماليين جنيه اإ�صترليني )ما يعادل تقريبا 130 مليون 

درهم( لفترة خم�س �صنوات، ل�صالح معهد المعطيات المفتوحة، وهو موؤ�ص�صة ت�صعى، على وجه الخ�صو�س، 

اإلى مد الج�صور بين االإدارات والفاعلين ال�صناعيين ق�صد تعبيد الطريق اأمام ن�صر المعلومات. 

  هو عبارة عن قطاع تنفيذي داخل الحكومة البريطانية، مكلف بم�صاعدة الوزير االأول، ومن مهامه االأ�صا�صية الحر�س على ال�صير الح�صن 
5

للوظيفة العمومية. 
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لندن  المفتوحة:  المعطيات  في  بجدية  انخرطت  المدن  من  مجموعة  هناك  الحكومة،  جانب   واإلى 

  .)http://www.datagm.org.uk( ومان�ص�صتر ،)http://www.datagm.org.uk(

:)http://data.gov.uk(ونورد هنا بع�س الجوانب من واجهة الموقع البريطاني
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حالة فرن�سا 

اأن�صئت في فرن�صا م�صلحة Etalab بمر�صوم من الوزير االأول الفرن�صي، وهي تابعة له، وملحقة باالأمين العام 

اأنها ت�صطلع بمهمة »اإن�صاء موقع وحيد م�صترك بين الوزارات، مخ�ص�س  اإن�صائها  للحكومة. وورد في مر�صوم 

لجمع المعلومات العمومية للدولة وللموؤ�ص�صات العمومية واإتاحة اإمكانية الولوج اإليها ب�صكل حر )...(«. 

موؤخرا،  الم�صتحدثة  العامة  بالكتابة  المفتوحة  المعطيات  �صيا�صة  و�صع  م�صاألة  األحقت  »اأيرو«،  ومع حكومة 

بهدف تحديث العمل العمومي، كما اأن الكتابة العامة نف�صها و�صعت تحت اإ�صراف الوزير االأول، واألحقت 

باالأمين العام للحكومة. 

وقد تم اإطالق موقع data.gouv.fr بتاريخ 5 دجنبر 2011. ومن بين اأهدافه ت�صهيل الولوج المجاني اإلى 

التركيز على المعطيات ذات االأثر االجتماعي الكبير )ال�صحة، والتربية والتعليم  المعطيات العمومية، مع 

وغيرها(، و/اأو التي تنطوي على موؤهالت ابتكارية اجتماعية واقت�صادية متميزة. وقد �صدرت في �صهر ماي 

� عن الوزير االأول تت�صمن المبادئ العامة الإعادة ا�صتعمال المعطيات. 
6

2011 مذكرة

ويتيح موقع data.gouv.fr الولوج اإلى اأكثر من 355.000 معطى. ونورد هنا الت�صكيالت الع�صرة االأولى من 

المعطيات التي حظيت باأكبر عدد من الزيارات في �صهر مار�س 2013: 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024072788  6
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• نتائج االنتخابات؛	

• م�صتخدمو الوظيفة العمومية؛	

• االأمن واالإجرام؛	

• موؤ�صرات نتائج الثانويات؛	

• منا�صب ال�صغل والبطالة؛	

• النظام ال�صريبي المحلي؛	

• االنبعاثات ال�صناعية الناجمة عن الملوثات؛	

• الم�صاعدات المقدمة لل�صيا�صة الفالحية الم�صتركة؛	

• المو�صعة الجغرافية: النقل، ال�صركة الوطنية لل�صكك الحديدية، �صبكة ال�صكك الحديدية بفرن�صا؛	

• دليل لوائح المكتبة الوطنية لفرن�صا في �صكل تهيئة معلوماتية داللية. 	

اإ�صافة اإلى ذلك، اأن�صاأت م�صلحة Etalab، في اإطار عملها الرامي اإلى تطوير االبتكار المن�صب على عملية 

 ،)Dataconnexions( »اإعادة ا�صتعمال المعطيات العمومية، �صبكة اأطلقت عليها ا�صم »رابطات المعطيات

االإعالم،  وو�صائل  العالي،  للتعليم  وموؤ�ص�صات  )مقاوالت،  بفرن�صا  االبتكار  مجال  في  الفاعلين  اأهم  ت�صم 

وغيرها(. كما اأنها تنظم تظاهرة �صنوية تقدم خاللها جوائز لفاعلين قاموا بمبادرات مبتكرة ومجددة. 

، يت�صمن على وجه 
وقد عمدت الحكومة الفرن�صية اإلى تقديم خريطة طريق خا�صة بالرقمي في فبراير 2013 7

 .�
8
الخ�صو�س ا�صتراتيجية متكاملة في مجال تحرير المعطيات العمومية وتقا�صمها

 :)http://www.data.gouv.fr( ونورد اأ�صفله مقاطع من واجهة الموقع الفرن�صي

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/fichiers_joints/feuille_de_route_du_gouvernement_sur_le_numerique.pdf  7

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/fichiers_joints/donnees-publiques.pdf  8
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الملحق 4

مراجع  بيبليوغرافية
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مواقع اإليكرتونية 

•	 Etalab	:	http://www.etalab.gouv.fr/

•	 Open	Knowledge	Foundation	:	http://okfn.org/

•	 Sunlight	Foundation	:	http://sunlightfoundation.com/

مواقع املعطيات املفتوحة

• 	http://data.gov.ma :المغرب

• 	http://dataportal.afdb.org :البنك االإفريقي للتنمية

• 	http://databank.worldbank.org  :البنك العالمي

• 	http://www.data.gov :الواليات المتحدة االأمريكية

• 	https://opendata.go.ke :كينيا

• 	http://www.data.gouv.fr :فرن�صا

• 	http://data.gov.uk :المملكة المتحدة



المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي

90


