سياسة فتح البيانات ببلدية ……
تقديم عام
ّ
علــى إثــر صــدور األمــر الحكومــي عــدد  3لســنة  2021مــؤرخ فــي  6جانفــي  2021املتعلــق بالبيانــات العموميــة املفتوحــة أصبــح مــن
الضــروري علــى الهيــاكل العموميــة بوجــه عــام ،والبلديــات بوجــه خــاص ،اعتمــاد سياســات واضحــة وبرامــج مضبوطــة لفتــح بياناتهــا.
و يعتبــر ارســاء سياســة البيانــات املفتوحــة فــي مســتوى البلديــات تاكيــدا علــى ضــرورة تعزيــز الكفــاءة والشــفافية فــي تقديــم الخدمــات
العامــة لتحقيــق أهــداف رؤيــة شــاملة للتقــدم االجتماعــي والتنميــة املســتدامة مــن خــال خلــق ثقافــة مفتوحــة وشــفافة تتســم
باملحافظــة علــى حداثــة أســس املعرفــة وســهولة الوصــول إليهــا ،األمــر الــذي ينعكــس بــدوره علــى تطويــر القــدرة والثقافــة ملعالجــة
ومشــاركة املعلومــات بانتظــام.
وفــي هــذا االطــار ،وقصــد مســاعدة بلديــة  .........علــى بلــورة سياســتها املتعلقــة بالبيانــات املفتوحــة واعــداد مخطــط شــامل لتنفيــذ
هــذه السياســة ،تــم اعــداد هــذه الوثيقــة التــي تــم تنظيمهــا كمــا يلي:ويقتــرح أن يعتمــد املجلــس البلــدي هــذه السياســة ،وأن تنفــذ تحــت
إشـراف رئيــس البلديــة ،بمــا يتما�شــى مــع املبــادئ التوجيهيــة الــواردة فــي هــذه الوثيقــة.
تم تنظيم هذه الوثيقة كما يلي:
I.اهداف سياسة فتح البيانات البلدية.
II.مجال فتح البيانات:
1.النطاق.
2.نظام لبتصنيف.
III.املبادئ العامة للبيانات البلدية املفتوحة
1.لبمبادئ املوضوعية.
2.املبادئ الفنية.
IV.إدارة البيانات املفتوحة:
1.العناصر.
2.املوجبات.
3.تنفيذ البرنامج.
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I.أهداف سياسة فتح البيانات البلدية
تهدف هذه الوثيقة عموما إلى تحديد سياســة تصنيف وإدارة البيانات في مســتوى بلدية  .......عن طريق توفير إرشــادات وتوجيهات
حول كيفية تصنيف بياناتها الحالية واملســتقبلية في إطار مخطط تصنيف البيانات املقترح.
كما تشمل هذه السياسة أهدافا أكثر تحديدا تتمثل في ما يلي:

🎯
🎯 🎯وضع القواعد واملبادئ التوجيهية العامة لحوكمة وإدارة هذه البيانات.
🎯 🎯تسهيل تبني وتطبيق التقنيات الحديثة إلدارة البيانات.
🎯 🎯توفير إرشادات حول إدارة البيانات وتحسين إمكانية الوصول إلىيها واستغاللها.
🎯 🎯تحديد تعريفات معيارية ملصطلحات إدارة البيانات لتعزيز االتساق.
🎯تعريف نظام تصنيف البيانات على املستوى البلدي.

 II.مجال سياسة فتح البيانات
1.نطاق فتح البيانات
سياســة فتــح البانــات علــى املســتوى البلــدي تنطبــق علــى جميــع البيانــات واملعلومــات العامــة التــي تمتلكهــا البلديــة مهمــا كان مصدرهــا
أو شــكلها أو طبيعتهــا ،ويشــمل ذلــك الســجالت الورقيــة ورســائل البريــد اإللكترونــي واملعلومــات املخزنــة علــى الكمبيوتــر أو أشــرطة
الصــوت أو الفيديــو أو الخرائــط أو الصــور الفوتوغرافيــة أو املخطوطــات أو الوثائــق املكتوبــة بخــط اليــد ،أو أي شــكل مــن أشــكال
املعلومــات املســجلة.

وفي هذا االطار ،ال بد على البلدية أن تراعي القيود القانونية التي تحد من نطاق البيانات املزمع فتحها ،وتتعلق هذه القيود
خصوصا بـ:

📎
📎
📎
📎

📎املعطيات الشخصية والحياة الخاصة.
2
📎امللكية الفكرية واالدبية والفنية.
📎البيانات ذات الطابع األمني.
📎البيانات السرية املحضور نشرها بنصوص خاصة.
1

وهو ما يضفي اهمية بالغة لعملية تصنيف البيانات كمحور اسا�سي والزامي لسياسة فتح البيانات.
1
2

قانون أسا�سي عدد  63لسنة  2004مؤرخ في  27جويلية  2004يتعلق بحماية املعطيات الشخصية.
ّ
القانون عدد  36لسنة  1994املؤرخ في  24فيفري1994  واملتعلق بامللكية األدبية والفنية.
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2.نظام تصنيف البيانات
تصنيف البيانات يساعد البلدية على تحديد مجموعات البيانات التي يمكن أن تكون مفتوحة .ويقترح في هذا االطار تصنيف
البيانات البلدية بحسب طبيعتها على النحو التالي:
عمومية ،وهي البيانات التي ال يتسبب فتحها للعموم عن أي أثر سلبي أو أضرار تلحق بالغير.
مقيدة ،وهي البيانات التي يتسبب اإلفصاح عنها في ضرر مباشر أو غير مباشر ألشخاص طبيعيين أو
اعتباريين محميين بمقت�ضى نصوص قانونية.
سرية ،وهي البيانات الحساسة التي يتوقع أن يكون لفتحها تأثير شديد على السكينة واألمن العام أو النظام
العام أو الصحة العامة أو حياة املواطنين...
وقد بينت املمارسات الفضلى في هذا الخصوص ،أنه من املفيد أن تتم هذه العملية من خالل وضع ملصق تعريفي على
الوثيقة املعنية يشير الى أنها وثيقة مصنفة ،مع ضرورة تضمن هذا امللصق درجة التصنيف (عمومي ،مقيد ،سري) ،تاريخ القيام
بالتصنيف وكذلك مدة سريان التصنيف -أي الفترة الزمنية التي يجب أن تبقى خاللها الوثيقة املعنية مصنفة وخاضعة لشروط
التصنيف.-

بعــد ذلــك ،يجــب علــى البلديــة أن تقــرر مــا الــذي يجــب أن تقــوم بتصنيفــه ،ألنــه مــن املســتحيل القيــام بتصنيــف كل �شــيء يمكــن
وصفــه علــى أنــه معلومــات .واملقتــرح أن يتــم فقــط ،فــي مرحلــة أولــى ،إخضــاع الوثائــق واملعطيــات الرســمية للتصنيــف مثــل املذك ـرات
والتقاريــر والوثائــق املتعلقــة بالسياســات واملوازنــات املاليــة واملشــاريع العموميــة ومختلــف االحصائيــات الرســمية املتوفــرة لــدى
املصالــح البلديــة ،ويســتثنى مــن ذلــك البيانــات او الوثائــق الداخليــة التــي ال جــدوى مــن اتاحتهــا للعمــوم.
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III.المبادئ العامة للبيانات البلدية المفتوحة
بصرف النظر عن طبيعة البيانات من حيث الصنف والشكل ،فان فتحها للعموم يجب ان يحترم املبادئ التالية:
1.المبادئ الموضوعية

📒

📒 بيانات حرة ومتاحة

يضمــن هــذا املبــدأ إتاحــة بيانــات الصنــدوق الصناعــي للجميــع مــن خــال اإلفصــاح عنهــا وتمكيــن الوصــول إليهــا واســتخدامها ،مــا لــم
ـض طبيعتهــا عــدم اإلفصــاح عنهــا أو حمايــة خصوصيتهــا أو ســريتها.
تقتـ ِ

📒

📒بيانات حديثة ومحينة

يتــم نشــر أحــدث إصــدار مــن مجموعــات البيانــات املفتوحــة بصفــة منتظمــة ودوريــة وإتاحتهــا للجميــع حــال توافرهــا ،كمــا يتــم نشــر
البيانــات املجمعــة مــن قبــل البلديــة فــي أســرع وقــت ممكــن بعــد جمعهــا -كلمــا أمكــن ذلــك ،-وتعطــى األولويــة للبيانــات التــي تقــل فائدتهــا
بمــرور الوقــت.

📒

📒 الشمولية

أن تكــون مجموعــات البيانــات املفتوحــة شــاملة لتتضمــن أكبــر قــدر ممكــن مــن التفاصيــل ،وأن تعكــس البيانــات املســجلة بمــا ال
يتعــارض مــع سياســة الخصوصيــة وحمايــة البيانــات الشــخصية ،كمــا تحــرص البلديــة علــى إدراج البيانــات الوصفيــة التــي توضــح
وتشــرح البيانــات األوليــة.

📒

📒عدم التمييز وبدون مقابل مالي

يجب على البلدية إتاحة مجموعات البيانات للجميع مجانا ودون تمييز ودون الحاجة إلى تسجيل مسبق
2.المبادئ الفنية

📒

📒صيغة توفر إمكانية القراءة آلي ًا

ً
يتم إتاحة البيانات وتوفيرها بصيغة مقروءة آليا تسمح بمعالجتها بشكل آلي ،بحيث يتم حفظها بصيغ امللفات شائعة االستخدام
مثل:

📎
📎
📎
📎
📎

📎 CSVو  ODSو ( XLSXبيانات جدولية)
📎 JSONو  XMLو( RDFبيانات هرمية)
📎 JPEGو  PNGو ( TIFFصور)
📎 SHPو ( KMLبيانات جغرافية)
📎( X3Dبيانات ثالثية األبعاد)
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📒

📒صيغة تمكن إمكانية التشغيل البيني L’interopérabilité

تســمح هــذه االمكانيــة لوحــدات تقنيــة مختلفــة مــن نقــل وجمــع ومشــاركة البيانــات علــى شــبكة البيانــات بتفرعاتهــا املختلفــة ،بمــا
يمكــن مــن تطويــر املنتجــات والخدماتبأعــداد أكبــر وبجــودة أفضــل.

📒

📒صيغة تتضمن البيانات الوصفية Les métadonnées

وتشــمل لبيانــات الوصفيــة خصوصــا :العنــوان والوصــف واملوضــوع واملنتــج والكلمــات املفاتيــح و تاريــخ النشــر والتحديــث وتــردد
التحديــث وملفــات البيانــات املرتبطــة...

📒

📒انشاء واجهات برمجة التطبيقات API

تضمــن هــذه الواجهــات تناســق البرمجيــات والتطبيقــات التــي تعتمدهــا البلديــة وتوفــر امكانيــة التحديــث االلــي والتلقائــي دون حاجــة
الــى تدخــل.

IV.إدارة البيانات البلدية المفتوحة
إدارة البيانــات تتعلــق بضبــط نهائــي ألصنــاف البيانــات املوجــودة وكيفيــة تخزينهــا وتأمينهــا .كمــا أنهــا توضــح أفضــل ممارســات ســير
العمــل وإج ـراءات ضمــان الجــودة  ،بمــا فــي ذلــك التحقــق مــن صحــة البيانــات ووصــف املخرجــات املعممــة أو اســتخدامات البيانــات
وكيفيــة إدارة الوثائــق املرتبطــة بالنظــام بأكملــه.
1.عناصر البرنامج
يقوم برنامج ادارة البيانات اساسا على العناصر التالية:

📍
📍 📍الوصولإلىالبيانات،بتنفيذاالستراتيجياتالتيتمكنالبلديةمنإنشاءوتحديثوالوصولإلىالبياناتعبرطبقات
📍جرد وجمع البيانات  ،مع الحرص على دمج مصادر البيانات بطريقة منظمة لتمكين البلدية من تقويم هذه البيانات.

البيانــات املختلفــة  ،بمــا فــي ذلــك املحفوظــات.

📍

📍 تخزين البيانات ،ببناء استراتيجيات التخزين التي تستفيد من العديد من أنواع تخزين البيانات حسب الحاجة ،بما
فــي ذلــك الســحابة املتعــددة  ،والســحابات الخاصــة والعامــة...

📍

📍 تو افرالبيانات ،بتنفيذ النسخ االحتياطي والكوارث و خطط االسترداد التي تضمن االستمرارية خالل سيناريوهات
الكــوارث املختلفــة.

📍

📍أمن البيانات والخصوصية  ،بفرض سياسات األمان والخصوصية على أساس مستمر.

5

2.موجبات البرنامج
لضمان نجاح البلدية في ادارة بياناتها املفتوحة ،يتجه العمل باملوجبات التالية:

⚙

⚙ضمــان التوثيــق والتتبــع املناســبين ،حيــث أنــه بــدون القــدرة علــى مراجعــة وفحــص كيفيــة جمــع البيانــات والتحقــق منهــا
واإلبــاغ عنهــا وتحليلهــا  ،ال يمكننــا استكشــاف مجــاالت االهتمــام وإصالحهــا بشــكل فعــال .ويعمــل التوثيــق والتتبــع بمثابــة
«عناصــر بنــاء» تصــف كيفيــة عمــل النظــام بأكملــه وتوفــر رؤى رئيســية للتحســينات التــي يتطلبهــا.

⚙

⚙ضرورة وضع معايير تحدد مستوى جودة البيانات املطلوبة لسيناريوهات صنع القرار املختلفة عن طريق وضع معايير
جــودة علــى مســتوى املشــروع وعلــى مســتوى البلديــة.

⚙

⚙ضــرورة تحديــد مصــدر البيانــات واملســؤولين عنهــا بــكل دقــة لضمــان تعييــن األشــخاص املناســبين فــي األدوار املناســبة فــي
نظــام إدارة البيانــات بالبلديــة .ثــم يتــم العمــل علــى دمــج فريــق إدارة البيانــات مــع املتخصصيــن الذيــن يتــم االســتعانة بخبراتهــم
لضمــان الحفــاظ علــى ســامة البيانــات وجودتهــا.

⚙

⚙يجب تحديث إستراتيجية إدارة البيانات الخاصة بالبلدية باستمرار لتلبية معايير أمان البيانات .وفيما يلي إجراءات
حمايــة البيانــات الرئيســية التــي يمكــن اعتمادهــا:

📎

📎التحكم في الوصول :تمكنك عناصر التحكم هذه من تحديد االمتيازات لكل نوع من أنواع املستخدمين .الهدف
هــو منــع إســاءة اســتخدام بيانــات االعتمــاد.

📎

📎التشفير :يحول بياناتك إلى رمز ال معنى له  ،والذي ال يمكن فك تشفيره إال من خالل املفاتيح التي تتحكم فيها.
الهــدف هــو التأكــد مــن أنــه ال يمكــن اســتخدام البيانــات املهمــة حتــى إذا تــم الوصــول إليهــا مــن قبــل أفـراد غيــر مصــرح
لهم.

⚙

⚙عنداتباع سياسات البيانات املفتوحة  ،يتوقع من الجهات الحكومية ضرورة التزام البلدية باملواصفات التي يجب ان
تحكــم البيانــات املفتوحــة  ،وهــي بالخصــوص:

📎
📎 📎أن يكون زائر املوقع قادرا على الوصول للبيانات من دون أية عوائق كطلب التسجيل املسبق مثال.
📎 📎أن تصاغ البيانات املنشورة في شكل ملفات قابلة لالقتطاع بطريقة «قص لصق» وكذلك قابلة للتحميل.
📎 📎يستحسن ان تكون البيانات متاحة في صيغة «وورد» و»إكسل» لتيسير معالجتها من قبل املستخدمين.
📎 📎أن يتم تمكين زائر املوقع من فرصة إبداء الرأي في البيانات املنشورة.
📎 📎ان يتم بيان نوع وحجم امللف وكذلك الزمن الالزم لتحميله قبل البدء بتحميله .وفي حالة كون امللف يحتاج إلى
📎أن تغطي البيانات املنشورة خدمات وأنشطة البلدية التي من شأنها أن تكون ذات فائدة للمستخدم.

برنامــج متخصــص لتشــغيله ،يجــب تنبيــه مســتخدم املوقــع لذلــك.
6

⚙

⚙على البلدية أن تحدد ضوابط استخدام وإعادة استخدام بياناتها املفتوحة  ،مع ضرورة التنصيص على ذلك صراحة
علــى املوقــع االلكترونــي .ويقتــرح اعتمــاد الضوابــط التاليــة:

📎
📎 📎يجب اإلشارة إلى مصدر البيانات واملعلومات في حالة إعادة استخدامها عن طريق وضع رابط املوقع اإللكتروني
📎 .التصريح بان البيانات قابلة لالستخدام وإعادة االستخدام وإعادة النشر من قبل أي فرد أو شخص اعتباري.

للبلديــة للمحافظــة علــى امللكيــة الفكريــة للبيانــات ومصداقيتهــا وصحــة مصدرهــا وتاريخهــا.

📎

📎التصريح بأن البلدية غير مسؤولة تحت أي ظرف عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة ،قد تنشأ عن استخدام
أو عــدم القــدرة علــى اســتخدام هــذه البيانــات املفتوحــة  ،بمــا فــي ذلــك ضيــاع العمــل أو ضيــاع البيانــات أو تعطــل
البرامــج أو عملهــا بصــورة خاطئــة ...

📎

📎افتراض اقرارمستخدم البيانات املفتوحة على املوقع اإللكتروني للبلدية بإستخدامه البيانات املفتوحة على
مســؤوليته حتــى وإن كانــت مبنيــة علــى إفتراضــات وتنبــؤات قــد تــؤدي إلــى عــدم تطابــق النتائــج بيــن الواقــع الفعلــي
واملســتقبل املتوقــع و تقديراتــه .
ً
📎التنصيص صراحة بأن البلدية ال تعتبر مسؤولة قانونا عن أي ضرر قد يتعرض له املستخدم أو أي شخص
آخــر نتيجــة إلنتهــاك الســرية بشــأن املعلومــات التــي يكــون قــد نقلهــا املســتخدم مــن قســم البيانــات املفتوحــة.

📎

📒

📎

📎تنفيذ البرنامج

📒التنظيم واالشراف

لضمــان ادارة ناجعــة وناجعــة إلدارة سياســة البيانــات ،فإنــه مــن الضــروري تكليــف لجنــة متعــددة االختصاصــات لإلش ـراف
علــى جميــع مراحــل التنفيــذ ،وذلــك بمقت�ضــى مذكــرة صــادرة عــن رئيــس البلديــة ومصــادق عليهــا مــن قبــل املجلــس البلــدي ّ
تفصــل
تركيبــة هــذه اللجنــة وتضبــط مهامهــا وحــدود صالحياتهــا .ويمكــن أن تضــم هــذه اللجنــة ،عنــد الحاجــة ،مختصيــن مــن خــارج
البلديــة وخاصــة فــي مجــال هندســة البرمجيــات واألمــن املعلوماتــي.

📒

📒الجدول الزمني

مــن املفيــد ربــط تنفيــذ برنامــج ادارة البيانــات البلديــة بجــدول زمنــي يلتــزم بــه كافــة املتدخليــن .ويقتــرح اعتمــاد الجــدول التالــي الــذي
يراعــي ترتيــب املراحــل الواجــب اتباعهــا إلنجــاح املشــروع:
املراحل
جرد البيانات
جمع البيانات
تصنيف البيانات
معالجة البيانات املقيدة
ضبط صيغة النشر
املعالجة االعالمية للوثائق
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املتدخلون
لجنة ادارة البرنامج
مصالح البلدية املعنية
لجنة ادارة البرنامج
مصالح البلدية املعنية
لجنة ادارة البرنامج
ادارة االعالمية

املدة القصوى
 25يوما
 45يوما
 90يوما
 50يوما
 20يوما
 90يوما
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