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بيان الأ�سباب

يمثل الحق في ولوج المعلومة واحدة من الخطوات العديدة التي ن�سَّ عليها الد�صتور الجديد لتقوية الديمقراطية وتر�صيخ . 1

دولة القانون؛

 واعتبارا الأن »للمواطنات والمواطنين الحق في الولوج اإلى المعلومة التي بحوزة االإدارة العمومية والهيئات المنتخبة . 2

مراعاة  قبيل  من  القانون  اإال  يحده  الحق ال  هذا  واأن   .»)...( العمومية  الخدمة  مهام  من  بمهمة  المكلفة  والموؤ�ص�صات 

الخا�صة  الحياة  وكذا  للدولة،  والخارجي  الداخلي  واالأمن  الوطني  »الدفاع  بم�صائل  المرتبطة  المحتملة  االإكراهات 

للمواطنين«، و»الم�س بالحقوق والحريات.« )الف�صل 27(؛

ر عنها عدد من الفاعلين المدنيين وال�صيا�صيين . 3 وي�صتجيب االعتراف بهذا الحق، الذي ينبغي اأن يوؤطره القانون، لمطالب عَبَّ

اإذ يطالبون بمزيد من ال�صفافية في العمل العمومي وبالتزام محاربة الف�صاد. ويتيح هذا االعتراف  منذ �صنوات عديدة، 

ان�صجام المغرب مع عدد من التزاماته الدولية واال�صتجابة للمعايير الجاري بها العمل في عموم الدول الديمقراطية؛

ولوج . 4 في  الحق  اأبعاد  من  جديد  ُبعد  ميالد  بعيد،  غير  زمن  منذ  �صهدت،  تقدما  االأكثر  الدول  الأن  اعتبارا  و 

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

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

العمومية؛  المعلومات  ا�صتعمال  واإعادة 

وعالوة على التقدم الذي ي�صتتبعه ذلك في مجال الديمقراطية وال�صفافية، فاإن اأهداف هذه الحركة متعددة، منها تمكين . 5

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.

مو�سوع الراأي

في حالة المغرب، فاإن تفعيل الحق في ولوج المعلومة ينبغي له، من االآن ف�صاعدا، اأن يدمج متطلبات وفر�س المعطيات . 6

المفتوحة، من وجهة نظر �صيا�صية وموؤ�ص�صية وتقنية كذلك؛

يتعّين اعتماد مقاربة ُمجددة في تجاوز حاالت التردد اأو المقاومة التي قد تبديها بع�س االإدارات، واإحداث تحول ثقافي . 7

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

الم�صلحة العامة؛

يتعّلق االأمر بالعمل، بوجه اأخ�س، على و�صع اأ�ص�س من�صجمة لمجتمع المعرفة ي�صتطيع فيه مختلف الفاعلين الم�صاهمة . 8

فيه من خالل اعتماد مقاربة منهجية تر�صي اآليات مالئمة، قانونية واإجرائية على الخ�صو�س، وتتيح قيادة تغيير النموذج 

ال�صائد حول دور االإدارة؛

اال�صتجابة لعدد من الحقوق والمبادئ االأ�صا�صية المن�صو�س عليها في الميثاق االجتماعي الجديد الذي و�صعه المجل�س . 9

االقت�صادي واالجتماعي والبيئي، ومنها:

• الحق في المعلومة؛	

• الحق في التقدم العلمي؛	

• اإنعا�س وحماية حقوق المقاولة؛	
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• اإلزامية المحا�صبة؛	

• المعلومة وم�صاركة االأطراف المعنية؛	

• توطين بلورة واإدارة التنمية االجتماعية.	

اإن الغاية من الحق في ولوج المعلومة العمومية هي تمكين كل مواطن من القدرة على تكوين راأيه الخا�س عن ا�صتغال . 10

واأداء اأجهزة الحكامة العمومية، وا�صتعمال المعلومات المو�صوعة رهن اإ�صارته بما ُيح�ّصن من ظروف عي�صه؛

واأن ممار�صة هذا الحق لي�صت 11.  اأ�صهل من تفعيله،  المعلومة  قانون في مجال الحق في ولوج  تبّني  اأن  التجربة  تبين   

اأف�صل  ت�صتلهم  �صارمة،  ولكن  عملية  مقاربة  تبني  المهم  فمن  ولذلك  الن�صو�س.  في  الواردة  للمبادئ  مطابقة  دائما 

الدولية.   التجارب 

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

الوطنية وفي تدبير ال�صوؤون العمومية. ويندرج الحق في الولوج اإلى المعلومة، الذي ير�صخه الف�صل 27، �صمن هذا المنظور.

تعتبر المعطيات المفتوحة اأداة حا�صمة في خدمة تح�صين جودة المرافق العمومية. 

 اإن اأهم م�صتفيد من و�صع االإدارة لمعطياتها الخام رهن االإ�صارة هي االإدارة نف�صها. خ�صو�صا اإذا ما اأخذنا بعين االعتبار . 12

الدور الحا�صم للدولة وما ي�صدر عنها في تنظيم الحياة االجتماعية واالقت�صاد الوطني؛

 واعتبارا اإلى اأن قطاع االقت�صاد الرقمي يعّد قطاعا ا�صتراتيجيا بالن�صبة اإلى المغرب. اإذ جعلت خطة »المغرب الرقمي« . 13

عت  وخطة »اإقالع« من هذا القطاع )بما في ذلك تهجير الخدمات( اأحد اأعمدة اال�صتراتيجيا ال�صناعية المغربية، وقد َو�صَ

على وجه الخ�صو�س �صيا�صة طوعية لجعل العر�س المغربي عر�صا جذابا ي�صتهوي الزبائن االأجانب؛

 اأ�صبح من الم�صلم به اأن التكنولوجيات الرقمية والولوج اإلى االنترنيت ي�صاهمان اإ�صهاما كبيرا في ن�صر المعرفة. وتمكن . 14

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. 

والربط  المعلومات  والتقاط  للإبداع  و�سائل جديدة  الوجود  اإلى  اأبرزت  الإعلم  تكنولوجيات  عن  الناجمة  الثورة  اأن  ذلك 

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

 وتعد المعطيات المفتوحة، في جوانب عديدة منها، م�صاهمة اإ�صافية في تكوين هذا المجتمع، اإذ تتيح للفاعلين العموميين . 15

مع  اأي�صا  ولكن  بين مختلف مكوناتهم،  وقويا  وثيقا  وتعاونا  وتقيم حوارا  كامال،  ا�صتثمارا  المعلوماتي  الراأ�صمال  ا�صتثمار 

المجتمع، في اأفق التح�صين ال�صمولي للمعرفة؛ 

 وي�صتفيد الم�صتغلون المغاربة في المجال العلمي، بال�صرورة، من تحرير المعطيات على الم�صتوى الدولي، اإذ باإمكانهم . 16

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

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

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

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

تظل اال�صتثمارات وعمليات خلق البنيات التحتية ال�صرورية لو�صع المعطيات العمومية على ال�صبكة �صعيفة ن�صبيا، في اإطار 

�صيا�صة المعطيات المفتوحة. وال ت�صكل كلفة تفعيل اأر�صية المعطيات المفتوحة - بما هي »�صباك وحيد« يمكن من توجيه 

عملية  ت�صكل  وال  الخيار.  هذا  اعتماد  يمنع  كابحا  االإدارات – عامال  مختلف  عن  �صادرة  معطيات  على  الح�صول  طلبات 

توزيع اأدوات من�صجمة عائقا طالما ت�صمن التكامل بين االإدارات، وتمكن من نزع الطابع المادي عن الم�صاطر االإدارية على 

الم�صتوى المركزي مع تب�صيطها. 

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

اإنتاجها و/اأو جمعها )على الم�صتوى الترابي(، واالإدارات المركزية، ب�صكل ي�صمح بالتوفر  المعطيات وانتقالها ما بين مواقع 

على معطيات وا�صحة الم�صادر وقابلة لال�صتغالل. 

االقت�صاديين، . 17 والفاعلين  والم�صتهلكين  المواطنين  بقدرة  رهينا  يظل  المفتوحة  المعطيات  �صيا�صة  نجاح  قيا�س  اأن  كما 

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 عرو�س مغرية في اإطار �صراكات بين 

القطاعين العمومي والخا�س، لتمكين مختلف �صرائح المجتمع من 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 . 18

امتدادا لهذا الحق.  المفتوحة بو�صفها  المعطيات  العمومية، وفي اال�صتفادة من مبادرة  المعلومة  اإلى  الولوج  الحق في 

اأنواع يكر�صها، في الحقيقة، التاأخر الحا�صل في تحقيق ال مادية الم�صاطر:  ونذكر من تلك ال�صمات الخ�صو�صية ثالثة 

ثقافة الكتمان، ومقاومة التغيير، واالحتكار الفردي للمعلومة بو�صفها م�صدرا لل�صلطة.

تو�سيات من اأجل �سيا�سة طموحة لفتح المعطيات العمومية

الإرادة والإ�ستراتيجية

تتيح عملية تحرير المعطيات العمومية )المعطيات المفتوحة( الكثير من الفر�س على الم�صتوى ال�صيا�صي واالقت�صادي . 19

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. 

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

اإلى فترة متاأخرة فاإن م�صاألة تفعيله في الممار�صة ما زالت تطرح  اأن االعتراف بهذا الحق يعود فقط  الد�صتور المغربي. وبما 

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. 
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اإلى . 20 �صعيا  الجديدة،  االأجيال  قبل  العفوي من  الطبيعي  وا�صتعمالها  الرقمية  التكنولوجيا  توفرها  التي  الفر�س  ا�صتغالل 

اإلى المرحلة  اإلى المعلومة العمومية وت�صريع وتيرة تفعيله، مما �صيمكن المغرب من االنتقال  تر�صيخ الحق في الولوج 

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.

�سيناريو النجاح 

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

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

المرحلة الأولى: تحريك عملية تحرير المعطيات العمومية   

و�سع الإجراءات القانونية المتعلقة بالولوج اإلى المعلومة العمومية  .1

يجب اأن تنتظم المعطيات المفتوحة حول اإجراءات قانونية وا�صحة في مجال الحق في الولوج اإلى المعلومة العمومية. 

وبهذا ال�صدد يو�صي المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي بما يلي: 

• ا�صتكمال م�صل�صل تبني القانون المتعلق بالحق في ولوج المعلومة، المنظم لهذا الحق، كما هو من�صو�س عليه في 	

الد�صتور، وذلك في اأقرب االآجال؛

• وجوب اأن ي�صمح النقا�س الدائر في اأعقاب اإ�صدار ن�س ممهد لم�صروع قانون باالأخذ بعين االعتبار مالحظات المجتمع 	

المدني، �صعيا اإلى جعل الن�س النهائي ي�صتجيب في كل جوانبه اإلى المعايير الدولية المتعلقة بالحق في ولوج المعلومة 

العمومية؛

• �صرورة اأن ي�صمل القانون ب�صكل وا�صح م�صاألة فتح المعطيات العمومية والمبادئ الكفيلة باإعادة ا�صتعمالها؛	

• تكري�س القانون للمبادئ االآتية: 	

مجموع المعطيات التي ي�صملها قانون الحق في ولوج المعلومة العمومية، اأي با�صتثناء الحاالت المن�صو�س عليها   -

في الد�صتور، يجب مبدئيا و�صعها رهن اإ�صارة العموم عبر خطة المعطيات المفتوحة، اأيا كان �صاحبها )االإدارة اأم 

الجماعات المحلية اأم المرافق العمومية(، مع الحر�س، بطبيعة الحال، على جعلها غفال من االأ�صماء؛

يجب اأن يكون تبرير اال�صتثناءات عموميا؛  -

يجب اأن نجعل من اإعادة ا�صتعمال المعلومات فعال حرا وموؤطرا برخ�صة ن�صر تحمي هذا الحق في اال�صتعمال والن�صر؛  -

يجب تعديل الن�صو�س الموجودة التي قد تتناق�س مع هذه المبادئ فتف�صي اإلى عرقلة اإدارية لعملية تفعيلها.  -

2. ح�سر وتعيين »مهمة المعطيات المفتوحة« على الم�ستوى الموؤ�س�ساتي

يجب ماأ�ص�صة مبادرة المعطيات المفتوحة كي تعطي النتائج المرجوة منها ب�صكل منهجي وفعال. وبهذا ال�صدد يو�صي المجل�س 

االقت�صادي واالجتماعي والبيئي باأن تقام المنظومة الموؤ�ص�صية على اأ�صا�س احترام التوجهات االآتية: 

•  تحديد هيئة )مهمة المعطيات المفتوحة( وتعيينها للتكفل باالإ�صراف على �صيا�صة المعطيات المفتوحة، كي ت�صبح بمثابة 	

تج�صيد لها؛
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• و�صع هذه الهيئة تحت اإ�صراف رئي�س الحكومة، حتى ت�صمن لها ال�صرعية ال�صرورية لال�صطالع بمهمتها؛	

•  اختيار هيئة قائمة يتم تو�صيع مجال تدخلها ومدها بالو�صائل المنا�صبة كي ت�صرف على قيادة م�صروع المعطيات المفتوحة 	

المغربي، عو�س خلق جهاز جديد يكلف الكثير ويوؤخر اآجال تفعيل المبادرة؛

•  اإناطة موؤ�ص�صة المعطيات المفتوحة م�صوؤولية تحديد وتدبير الجوانب اللوجي�صتية لالأعمال 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 المعلوماتية المخ�ص�صة لتلقي المعطيات وتدبيرها؛  -

تحديد الم�صاطر التي �صتمد بوا�صطتها بالمعطيات الواردة من مختلف الموؤ�ص�صات العمومية؛  -

تكوين الم�صتعملين بما يتيح لهم اال�صتئنا�س بهذه الم�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. �سمان تن�سيق جيد، على الم�ستوى الإجرائي، بين مختلف المتدخلين، باعتماد م�ساطر ب�سيطة

الكفيلة  الم�صاطر  تب�صيط  بالحر�س على  الم�صتوى االإجرائي،  والبيئي، على  المجل�س االقت�صادي واالجتماعي  يو�صي 

بتغذية بيئة المعطيات المفتوحة قدر االإمكان، ويدعو من اأجل ذلك اإلى اتخاذ االإجراءات االآتية: 

• اأر�صية ت�صاركية للمعطيات المفتوحة Cloud Open Data )�صحابة المعطيات المفتوحة( تعمل االإدارات 	 اإن�صاء 

والجماعات المحلية والمرافق العمومية على تغذيتها ب�صكل حر وُمي�صر؛

• تحديد المعطيات التي تختزن اإمكانيات تاأثير اقت�صادية واجتماعية كبيرة ون�صرها بال�صرعة المطلوبة، كما هو ال�صاأن بالن�صبة 	

لالإح�صاء الوطني العام نظرا لما له من اأهمية اقت�صادية، واجتماعية، وعلمية؛

• 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؛	

• كي 	 المفتوحة،  المعطيات  موقع  بتطعيم  �صيتكفلون  الذين  المذكورة  الموؤ�ص�صات  اإلى  المنتمين  االأ�صخا�س  تكوين 

ي�صتوعبوا جيدا دورهم ويجيدوا ا�صتعمال االأدوات التي يتعين عليهم ا�صتعمالها؛

• تن�صيط الفاعلين وتحفيزهم على العمل، م�صتلهمين مبادئ موؤ�ص�صة المعطيات المفتوحة عبر اأن�صطة واأعمال من قبيل: 	

تنظيم ور�صات عمل وتبادل االآراء لت�صجيع الحوار والتبادل البناء للروؤى حول انتظارات وحاجيات معدي اال�صتعمال   -

ومنتجي المعطيات؛

تقا�صم المعلومات والتجارب، خا�صة عبر االنفتاح على التجارب الدولية الناجحة؛  -

اإن�ساء �سبكة تفكير حول خلق �سروط العمل الج�سدية والنف�سية ووظائف الأر�سية الخا�سة ببلورة اأدوات ت�ساركية؛  -

النهو�س بتح�صين التدبير الوثائقي داخل كل اإدارة على حدة.  -

المرحلة الثانية: تطوير نظام بيئي ل�ستعمال المعطيات 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. 
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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 على ت�صجيع 	

اأعمال البحث داخل الجامعات انطالقا من معطيات عمومية من مختلف الميادين )من 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 ال�صغرى 	

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

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

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

اإلى فئات  اأو  اإلى ال�صكان عامة،  الحياة اليومية )اال�صتهالك واالإجراءات االإدارية وال�صحة وال�صغل وغيرها( وتتوجه 

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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