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مقدمة  /تمهيد
تعترب البيانات املفتوحة جماال جديدا لدفع التنمية وخلق مواطن الشغل من خالل تطوير خدمات جديدة ذات قيمة
مضافة ب إعادة استعمال البيانات اليت تنشرها اهلياكل العمومية .كما تساهم يف دعم الشفافية واملساءلة ومكافحة الفساد وحتسني
اخلدمات العمومية اضافة اىل حتسني جودة البيانات العمومية.
وميكن تعريف البيانات املفتوحة على اهنا "البيانات التي يُمكن استعمالها وإعادة استعمالها وتوزيعها من طرف أي
يتم تقاسمها على الخط دون مقابل ومن شأنها أن تقلّل من
مستعمل وبكل حرية" أو باعتبارها "البيانات المتاحة والتي ّ
الوقت والكلفة التي يبذلها المواطن لفهم ما تقوم به الحكومة من أعمال والتمكن تبعا لذلك من مسائلتها".1

برزت العديد من املبادرات الداعمة لفتح البيانات يف العامل على غرار الواليات املتحدة االمريكية اليت انطلقت منذ سنة
 2009يف نشر بياناهتا على بوابة وطنية تلتها اثر ذلك اململكة املتحدة ودول اخرى اعتمدت جلها نفس التمشي .ويف املقابل،
مل يكن عدد هذه املبادرات يف الدول العربية كبريا كما اختلفت املنهجية املعتمدة حيث طورت بعض الدول بوابات وطنية يف حني
اقتصر البعض االخر على اتاحة البيانات على مواقع الواب احلكومية .ويف هذا السياق ،جتدر االشارة ان تونس كانت سباقة يف
فتح البيانات العمومية مقارنة بباقي الدول العربية  .اذ قامت برتكيز بوابة وطنية للبيانات املفتوحة إىل جانب تطوير عدة بوابات
قطاعية أخرى للبيانات املفتوحة على غرار بوابة املعهد الوطين لإلحصاء وبوابة وزارات الصناعة والداخلية واملالية والثقافة والنقل
والفالحة.
ويكتسي فتح البيانات العمومية امهية كربى إذ اهنا متكن اإلدارة املركزية واجلهوية واحمللية من نشر بياناهتا ومن النفاذ إىل
عدة بيانات ومعلومات عمومية أخرى .وقد انطلقت يف تونس عدة مبادرات لفتح البيانات العمومية أمام املواطنني وخمتلف
مكونات اجملتمع املدين منذ سنة  .2012حيث وقع منذ ذلك التاريخ تطوير أول موقع واب للبيانات العمومية املفتوحة لتمكني
اهلياكل العمومية من نشر بياناهتا من قبل وحدة اإلدارة اإللكرتونية برئاسة احلكومة.
وقد سامهت العديد من العوامل اليت كان هلا أثر إجيايب وفعال يف تعزيز هذا التوجه حنو االنفتاح ،لعل أبرزها كان
االطار القانوين الذي كرس مبدأ فتح البيانات العمومية على غرار املرسوم عدد  41لسنة  2011املؤرخ يف 26
ماي  2011واملتعلق بالنفاذ إىل الوثائق اإلدارية للهياكل العمومية والذي ت الغاء العمل به اثر صدور القانون األساسي عدد 22
لسنة  2016املؤرخ يف  24مارس  2016املتعلق باحلق يف االنفاذ إىل املعلومة الذي وسع من نطاق حق النفاذ ووضع آليات
خمتلفة ملزيد تكريسه.
وجتدر االشارة اىل امهية دور اجملتمع املدين يف هذا املسار حيث ساهم يف خلق ديناميكية وتطوير ودعم مبادرة فتح
البيانات وخاصة إعادة استعماهلا .وسيتم يف هذا التقرير يف مرحلة أوىل تقدمي االطار العام لفتح البيانات يف العامل ويف تونس ،ويف
مرحلة ثانية تقدمي التقارير العاملية اليت تصنف البيانات املفتوحة وترتيب تونس ويف األخري سيتم عرض نتائج تقرير التدقيق اخلاص
ببوابات البيانات املفتوحة وعرض أهم االستنتاجات واملراحل املقبلة لربنامج البيانات املفتوحة.
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.I

االطار العام لمبادرات البيانات المفتوحة
 .1برنامج شراكة الحكومة المفتوحة
متثل مبادرة شراكة احلكومة املفتوحة منتدى دويل وملتقى تضم الدول اليت ترغب يف تبادل اخلربات والتجارب يف جمال

احلكومة املفتوحة ،وبالتايل تساهم يف جعل احلكومات أكثر انفتاحاً وتعزز الثقة هبا كما تدعم مشاركة املواطنني يف اعداد ومتابعة
تنفيذ السياسات العمومية .وقد انضمت تونس إىل مبادرة شراكة احلكومة املفتوحة يف  14جانفي  2014اثر القيام جبملة من
االصالحات واملبادرات يف جمال الشفافية واحلوكمة هبدف تسهيل مسار االنضمام هلذه املبادرة .وقامت بإعداد وتنفيذ خطيت عمل
وطنيتني .امتدت خطة العمل الوطنية األوىل على الفرتة ما بني 2014ـ 2016 -وتضمنت  20تعهداً ت من خالهلا حتقيق
إصالحات متعددة منها ما تعلق بفتح البيانات العمومية من خالل وضع وتنفيذ ثالث ( )03تعهدات .يف حني غطت خطة
العمل الوطنية الثانية الفرتة  2018-2016واحتوت  15تعهداً ،ت وضعها وتنفيذها وفقا ملنهجية قائمة على االستمرارية
والرتابط مع اإلجنازات السابقة ومع األخذ بعني االعتبار تطلعات املواطنني وكذلك االستنناس بتوصيات تقارير التقييم .وقد
تضمنت هذه اخلطة مخس تعهدات متعلقة بالبيانات املفتوحة.
ويلخص اجلدول املوايل مجلة هذه االلتزامات اليت ادرجت خبطط العمل الوطنية املنجزة :
خطة العمل الوطنية االولى
تعهد  .5تطوير بوابة وطنية للبيانات املفتوحة،
ّ
تعهد.14تطوير
ّ

منظومة

(،)mizaniatouna

للميزانية

خطة العمل الوطنية الثانية
تعهد  .3استكمال االطار القانوين والتنظيمي للبيانات املفتوحة
ّ

املفتوحة على املستوى الوطين،

تعهد  .4دعم شفافية وانفتاح االدارة احمللية،
ّ

تعهد  .5دعم شفافية القطاع الثقايف" :الثقافة املفتوحة"،
تعهد  .18تطوير بوابة للمعطيات املفتوحة اخلاصة بقطاع ّ
ّ
الطاقة واملناجم،
تعهد  .6دعم احلوكمة والشفافية يف جمال التنمية املستدامة،
ّ

تعهد  .7دعم شفافية قطاع النقل من خالل تطوير بوابة
ّ
للبيانات املفتوحة،

جدول  : 1جملة التعهدات المدرجة بخطط العمل المنجزة والمتعلقة بالبيانات المفتوحة.
كما جتدر االشارة ان خطة العمل الثانية جاءت ملمة مبختلف اجلوانب املتعلقة بالبيانات املفتوحة على عكس خطة
العمل االوىل اليت ركزت بصفة اساسية على اجلانب الفين وذلك من خالل استكمال االطر القانونية واملؤسسية والتنظيمية
اليت من شاهنا تدعيم مناخ البيانات املفتوحة يف تونس .حيث ت وضع تعهد قصد استكمال االطار القانوين والتنظيمي
للبيانات املفتوحة على املستوى الوطين مكن من اجناز عدة اعمال على غرار ارساء شبكة من املسؤولني على البيانات
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املفتوحة مبختلف الوزارات ووضع رخصة اعادة استعمال البيانات إىل جانب القيام جبرد للبيانات العمومية اليت ميكن فتحها
للعموم يف شكل مفتوح على مستوى ستة ( )06قطاعات على أن يتم استكمال هذا اجلرد على بقية القطاعات خالل فرتة
تنفيذ خطة العمل الوطنية الثالثة.

 .2خطة العمل الوطنية للبيانات المفتوحة
تعترب خطة العمل الوطنية للبيانات املفتوحة أحد اهم النتائج االجيابية وامللموسة لربنامج شراكة احلكومة املفتوحة يف
تونس ،اذ وقع اعدادها بالتعاون مع البنك الدويل يف إطار دعم تنفيذ خطة العمل الوطنية الثانية لشراكة احلكومة املفتوحة
اخلاصة بالفرتة  2018-2016وذلك يف إطار تنفيذ التعهد الثالث "استكمال اإلطار القانوين والتنظيمي للبيانات املفتوحة
على املستوى الوطين " .وهتدف هذه الدراسة إىل حتديد مدى استعداد وجاهزية تونس ملبادرة البيانات املفتوحة .كما تسلط
الضوء على التحديات اليت حالت دون حتقيق األثر االقتصادي واالجتماعي املنتظر لفتح البيانات يف تونس وذلك هبدف
وضع وتنفيذ برنامج وطين لتعزيز تأثري فتح البيانات العمومية يف تونس.
ولتحقيق ذلك ت القيام بتشخيص للمناخ العام لفتح البيانات من خالل تشريك كل االطراف املعنية للوقوف على
اهم االشكاليات اليت تعيق هذا املسار .وت يف نفس السياق ،حتديد عدد من املشاريع ذات االولوية واليت يتوجب على
االدارة وضعها وتنفيذها لتعزيز جناح برنامج البيانات املفتوحة .ومن أبرز هذه املشاريع ،جتدر االشارة إىل مشروع جرد البيانات
العمومية ،اعداد االطار القانوين لفتح البيانات العمومية إضافة إلعداد وتنفيذ برنامج تكوين يف جمال البيانات املفتوحة لفائدة
إطارات الدولة.

 .3مشروع جرد البيانات العمومية
يعترب مشروع جرد البيانات العمومية أحد التعهدات الواردة ضمن خطة العمل الوطنية الثانية لشراكة احلكومة
املفتوحة (تعهد عدد  )3وأحد العناصر االولية الواجب استكماهلا ضمن برنامج فتح البيانات العمومية .حيث يهدف
هذا املشروع إىل متكني اهلياكل العمومية من ضبط قائمة البيانات اليت ميكن فتحها للعموم وفقا للمواصفات الفنية
للبيانات املفتوحة ليتسىن النفاذ اليها وإعادة استعماهلا يف شىت اجملاالت خاصة فيما يتعلق بتكريس الشفافية من جهة
وتطوير خدمات جديدة مبتكرة وذات قيمة مضافة من جهة أخرى.
وقد وقع االنطالق يف تنفيذ القسط األول من هذا املشروع موىف شهر جانفي  2018مع ستة هياكل منوذجية وهي على
التوايل وزارة الشؤون الثقافية ،وزارة النقل ،وزارة الفالحة والصيد البحري واملوارد املائية ،وزارة الشؤون احمللية والبينة،
والصندوق الوطين للتأمني على املرض.
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وقد ت خالل أكثر من مثانية أشهر من العمل املتواصل جرد أكثر من  900وحدة بيانات وكذلك العمل على
حتسني جودة البيانات املدرجة و ذلك قصد االعداد للمرحلة الالحقة هلذا القسط واملتعلقة بالعمل على نشر البيانات
االكثر جاهزية سواء على البوابة الوطنية او على مستوي البوابات القطاعية.
ويلخص اجلدول املوايل بعض االحصائيات املتعلقة بتنفيذ هذا املشروع على مستوى اهلياكل النموذجية املذكورة
آنفا باالعتماد على النتائج الواردة يف التقرير النهائي جلرد البيانات العمومية اخلاص هبا وذلك حىت موىف نوفمرب : 2018
الهياكل تحت االشراف

مجموع وحدات البيانات

الوزارة  /الهيكل العمومي
وزارة النقل

17

515

وزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري

08

73

وزارة الشؤون احمللية والبينة

02

19

وزارة الصناعة واملؤسسات الصغرى واملتوسطة

22

180

وزارة الشؤون الثقافية

15

97

الصندوق الوطين للتأمني على املرض

09

54

المجموع

73

938

جدول  : 2بعض االحصائيات المتعلقة بتنفيذ جرد البيانات على مستوى الهياكل النموذجية المذكورة

 .4االطار القانوني للنفاذ للمعلومة ومشروع أمر البيانات المفتوحة
بذلت تونس جمهودات كربى يف إطار ارساء ثقافة انفتاح االدارة وتكريس حق النفاذ للمعلومة الذي اصبح مبدأ
دستوريا مبقتضى دستور ،2014ليصدر يف مرحلة الحقة القانون االساسي عدد  22لسنة  2016واملتعلق باحلق يف النفاذ إىل
املعلومة كنص فعلي مكرس هلذا املبدأ .مع االشارة ان القانون التونسي متميز من حيث ترتيبه على املستوى العاملي يف هذا
اجملال .ويف هذا السياق ،ويف إطار تنفيذ خطة العمل اخلاصة بالبيانات املفتوحة ،ت االنتهاء من اعداد مشروع امر البيانات
املفتوحة كنص تطبيقي للقانون االساسي للنفاذ للمعلومة وملزيد تدعيم مسار فتح البيانات العمومية .ويهدف هذا النص
الرتتييب إىل تنظيم وتأطري عمليات فتح البيانات العمومية من خالل توضيح مسؤوليات والتزامات اهلياكل العمومية وحتديد
املواصفات واملرجعيات التنظيمية واالجرائية والفنية املوحدة اليت جيب أن حترتمها هذه اهلياكل قصد حتقيق األهداف املرجوة
من فتح البيانات ولتمكينها من االضطالع مبهامها بصورة منظمة ومتسقة وبصورة ناجعة وفعالة.
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 .5قراءة في نتائج بارومتر البيانات المفتوحة
ميثل تقرير “مؤشر البيانات

المفتوحة” الذي تصدره منظمة  Web Foundationسنويا منذ سنة  2013أحد

أهم املراجع يف جمال البيانات املفتوحة حيث حيلل واقع مبادرات فتح البيانات يف الدول اليت مشلها التقييم وتأثريها على
اجملاالت السياسية ،االقتصادية واالجتماعية .ويعتمد منهجية جتمع بني البيانات السياقية والتقييمات الفنية واملؤشرات
ُ
الثانوية.
وقد مشل االصدار الرابع 2لسنة  2016هلذا املؤشر أداء  115حكومة من بينها تونس ،حيث ت الرجوع اليه لتقييم مبادرة
البيانات املفتوحة يف تونس ضمن هذا التقرير .وباالعتماد على بيانات سنة  ،2016درس "مؤشر البيانات املفتوحة" أداء الدول
استنادا إىل املبادئ الستة مليثاق البيانات املفتوحة (فتح البيانات هو املبدأ ،نشر بيانات حمينة ومفهومة ،سهولة النفاذ واستعمال
ً
البيانات  ،امكانية املقارنة بني البيانات والتخاطب بينها ،احلوكمة وتشريك املواطن ،حتقيق التنمية والتجديد).

ويلخص اجلدول املوايل تطور ترتيب تونس حسب بارومرت البيانات املفتوحة خالل الفرتة املمتدة ما بني  2013و.2016
الترتيب

السنة

الحاصل الجملي
ODB Score

الجاهزيّة
)(35%

التنفيذ

األثر

)(35%

)(30%

2016

50 ième

32.2

45

32

22

2015

39 ième

33.4

46

34

21

2014

45 ième

28.6

58

19

30

2013

50 ième

21.02

63

11

26

جدول  :3تطور ترتيب تونس حسب بارومتر البيانات المفتوحة خالل الفترة الممتدة ما بين  2013و2016
وجتدر اإلشارة أن "مؤشر البيانات املفتوحة" لسنة  2016حيلل أداء تونس على مستوى املؤشرات الفرعية الثالثة .ويف هذا السياق،
يالحظ ما يلي:

أ) على مستوى الجاهزيّة
قدرت جاهزية تونس يف جمال البيانات املفتوحة بنسبة  %45حيث أشار التقرير إىل وجود نص قانوين يضمن حق النفاذ
إىل املعلومة 3يف تونس لكنه نبه إىل غياب سياسة واضحة للبيانات توضح (املسارات واملسؤوليات واهلياكل واملوارد واآلجال)
ومرجعية للتصرف فيها (جرد البيانات وفهرستها ،مراقبة جودهتا ،منوذج فين لوصف البيانات  )...،Métaكما دعا إىل ضرورة
تطوير الكفاءات املختصة وتأهيل مناخ مالئم ( )Ecosystèmeلتطوير استعمال البيانات وتوفري الدعم السياسي الالزم لذلك.
2ضم اإلصدار اخلامس من “مؤشر البيانات املفتوحة” تقييما لثالثني ( )30حكومة وقع اختيارها وفقا ملعايري حمددة.

 3صنف مركز القانون والدميقراطية القانون التونسي املتعلق حبق النفاذ إىل املعلومة يف املركز  12عامليا http://www.rti-rating.org/country-data
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ب) التنفيذ Implementation /
يتم يف هذا احملور تقييم جانب نشر البيانات احلكومية ،حيث تقوم منظمة  Web Foundationبتقييم مدى مطابقة
البيانات املنشورة على الواب حسب القطاعات للمواصفات العاملية املعتمدة على غرار جودة البيانات ودقتها ومدى حتيينها
والشكل الذي نشرت به ،ومدى توفر رخصة إعادة االستعمال .ويذكر يف هذا الصدد أنه وباستثناء البيانات اإلحصائية (موقع
املعهد الوطين لإلحصاء) والبيانات حول اجلرائم (موقع البيانات املفتوحة لوزارة الداخلية) ،والبيانات اخلاصة بقطاعات الثقافة،
والفالحة وبدرجة أقل وزارة النقل ووزارة الرتبية ووزارة املالية ووزارة الصناعة واملؤسسات الصغرى واملتوسطة ،فإن بقية القطاعات ال
تقوم بنشر البيانات وفقا للمواصفات املعمول هبا.

ت) اآلثار وخلق القيمة
بالنسبة إلعادة استعمال وتثمني البيانات ،يشري نفس التقرير إىل ضعف األثر وخلق القيمة املضافة من البيانات املنشورة يف
تونس على الرغم من إشارة عديد الدراسات لإلمكانيات الكبرية اليت ميكن أن يوفرها تثمني البيانات ،من ذلك ،دراسة لالحتاد
األورويب تفيد أن فتح البيانات ميكن أن يوفر لوحده ما بني  20و 100مليون يورو /السنة لالقتصاد التونسي (اإلحتاد األورويب،
.)2012
ومن جانب آخر ،يوضح اجلدول املوايل تقييم تونس يف جمال البيانات املفتوحة لسنة  2016حسب القطاعات:

رسم توضيحي  : 1تقييم تونس في مجال البيانات المفتوحة لسنة  2016حسب القطاعات
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يدرس الرسم التوضيحي اعاله أهم التحديات واالشكاليات اليت حتول دون تعزيز مبادرات فتح البيانات العمومية على
غرار اتاحة البيانات يف صيغة قابلة للقراءة اآللية ويف شكل مفتوح ،جمانية البيانات املتاحة ،عدم نشر البيانات باالعتماد على
رخصة اعادة استعمال ،غياب بيانات وصفية ( )métadonnéesحول وحدات البيانات املنشورة ،وغياب املعرفات الرئيسية
اخلاصة بالبيانات باإلضافة إىل ضعف حتيني البيانات املنشورة .وهو ما يستوجب ضرورة النظر يف اإلجراءات املمكنة للحد من
هذه النقائص.
ويف نفس السياق ،يظهر الرسم التوضيحي عدد  1تأخر تونس يف نشر البيانات يف اجملاالت التالية:
 الصفقات العمومية ،
 البينة ،
 الصحة ،
 النقل ،
 التشريعات،
 تسجيل املؤسسات،
 اإلنفاق احلكومي ،
 ملكية األراضي،
 اخلرائط.

سياسات الحكومة
100
80
60
40
مؤشر االستعداد
المعدل

20
العمل الحكومي

-

المواطنين والحقوق
المدنية

رسم توضيحي  : 2مؤشر االستعداد في مجال البيانات المفتوحة
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منظمى األعمال واألعمال

مؤشر التأثير

المعدل

االثر السياسي
100
80
60 37
36
40
20
0
8

10
35

39
األثر االقتصادي

األثر االجتماعي

رسم توضيحي  : 3مؤشر تأثير البيانات المفتوحة
ميكن الرمسني التوضيحيني عدد  2و 3من مقارنة مؤشر االستعداد و مؤشر التأثري اخلاصني بالبيانات املفتوحة ،وقد ت اعتماد
معدل للتمكن من حتديد النقائص .حيث يالحظ ،حسب الرسم التوضيحي عدد  ،2وجود نقص على مستوى االستعداد يف
جمال السياسات اخلاصة بالبيانات املفتوحة وعلى مستوى االستعداد اخلاص بالقطاع لتطوير إعادة استعمال البيانات املفتوحة
وخلق أثر على املستوى االقتصادي .ويبني الرسم التوضيحي عدد  3نقصا على مستوى األثر االجتماعي واالقتصادي علما أن
هذا النقص يرجع باألساس نتيجة لضعف مؤشر االستعداد.
وميثل الرسم توضيحي املوايل مقارنة لتونس مع بقية دول الشرق األوسط ومشال أفريقيا .ويالحظ ان جمموع النقاط الذي حتصلت
عليه تونس ما بني سنوات  2013و 2016يتجاوز املعدل بالنسبة هلذه الدول :

رسم توضيحي  : 4مقارنة لتونس مع بقية دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا

4

 4المصدر https://opendatabarometer.org/4thedition/compare/?_year=2016&indicator=ODB&open=TUN :
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 .6تقرير تقييم االدارة االلكترونية الصادر عن األمم المتحدة لسنة 2018
تصدر إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية كل سنتني تقرير تقييم االدارة االلكرتونية الذي يقيس
مستوى االدارة االلكرتونية يف  193دولة باالعتماد على ثالث مؤشرات رئيسية (مؤشر اخلدمات االلكرتونية ،مؤشر
البنية التحتية لالتصاالت ومؤشر رأس املال البشري) .ويوفر هذا التقرير لوحة قيادة ملختلف الدول لتحديد نقاط القوة
وفرص التحسني يف اخلدمات االدارية اإللكرتونية وكذلك لتعزيز إعداد وتنفيذ سياسات واسرتاتيجيات االدارة
اإللكرتونية.
ويف هذا اإلطار ،تطرق تقرير تقييم االدارة االلكرتونية لسنة  2018للتوجهات العاملية يف البيانات احلكومية املفتوحة نظرا
لدورها اهلام يف حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام  2030باإلضافة لدورها يف حتسني الشفافية واملساءلة وتطوير
اخلدمات االدارية وخلق قيمة مضافة.
ويدرس تقرير  2018مستوى إتاحة البيانات احلكومية املفتوحة للعموم من خالل البوابات احلكومية املخصصة للبيانات
املفتوحة واليت يقدر عددها ب 139مقارنة ب 46بوابة سنة  2014و 106بوابة سنة  .2016وجتدر االشارة أن %84

من هذه البوابات لديها قاموس البيانات أو البيانات التعريفية ،كما أن حوايل  %74من الدول اليت لديها بوابات
للبيانات املفتوحة توفر توجيهات حول استخدام وحدات البيانات املعقدة والتنقل فيها.
ويوضح الرسم املوايل أهم الوظائف اليت توفرها البوابات احلكومية للبيانات املفتوحة حسب تقرير االمم املتحدة لتقييم
االدارة االلكرتونية لسنة : 2018

رسم توضيحي  : 5وظائف البوابات الحكومية للبيانات المفتوحة2018 ،
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وتُعترب البيانات يف حد ذاهتا مفتوحة عند نشرها يف هيكلة تتيح قراءهتا بشكل آيل أي شكل قابل لالستعمال .حيث أن نشر
وحدات البيانات يف شكل مفتوح أو يف صيغة قابلة للقراءة اآللية يدعم اعادة استخدامها واالستفادة منها.
ويف نفس السياق ،حيلل هذا التقرير البوابات احلكومية للبيانات املفتوحة من حيث نشر البيانات يف أشكال قابلة وغري قابلة
للقراءة اآللية يف بعض القطاعات ذات األولية كما هو مبني بالرسم البياين املوايل:

رسم توضيحي  : 6االتجاهات في البيانات الحكومية المفتوحة حسب القطاع 2016 ،و2018
ويقدم الرسم اعاله مقارنة لتطور نشر البيانات احلكومية املفتوحة يف صيغ قابلة وغري قابلة للقراءة اآللية يف مخس قطاعات
وهي الصحة ،التعليم ،التشغيل ،الشؤون االجتماعية والبينة .ويالحظ تطور عدد وحدات البيانات املتاحة على البوابات
احلكومية للبيانات املفتوحة بصرف النظر عن صيغة النشر ،حيث تضاعفت البيانات املتاحة يف صيغة غري قابلة للقراءة اآللية
خالل السنتني املاضيتني يف خمتلف القطاعات املذكورة؛ يرافقها تطور ملحوظ لنشر البيانات يف صيغة قابلة للقراءة اآللية.
وباالعتماد على النتائج اليت قدمها تقييم االدارة اإللكرتونية لسنة  2018حول اتاحة البيانات العمومية يف اجملاالت املذكورة،
حيلل هذا التقرير مدى امتثال اهلياكل العمومية التونسية وتوافقها مع التوجهات العاملية فيما يتعلق بنشر البيانات العمومية
املتعلقة هبذه القطاعات 5وذلك من خالل املقارنة مع االحصائيات املوجودة على البوابة الوطنية والبوابات القطاعية للبيانات
املفتوحة واليت تضمنت عند اعداد هذ التقرير  882وحدة بيانات .حيث يوضح الرسم التايل مدى توافق اهلياكل العمومية مع
االجتاهات العاملية :

 5تتمثل هذه القطاعات يف  :الرتبية ،الصحة ،التشغيل ،البينة والشؤون االجتماعية
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عدد وحدات البيانات العمومية المنشورة حتى موفى سنة 2018
0

الشؤون االجتماعية

0

البيئة
الصحة

4

التشغيل

10

التربية

34
40

35

30

الشؤون االجتماعية
0

25
البيئة
0

20

10

15

الصحة
4

0

5

التربية
34

التشغيل
10

القطاع

رسم توضيحي  : 7عدد وحدات البيانات العمومية المنشورة في بعض القطاعات حتى موفى سنة 2018
وبدراسة اجلدول أعاله ،نتبني ضعفا ملحوظا أو غيابا تاما لنشر البيانات يف هذه اجملاالت اليت تكتسي أمهية قصوى .وهو ما
يستوجب ضرورة االملام بأسباب ذلك وحث القطاعات املعنية لنشر املعطيات مع الدفع لضمهم مبشروع جرد البيانات وضع خطة
تكوين حول البيانات املفتوحة وأمهية نشر البيانات.
ويف املقابل ،تسعى العديد من اهلياكل اىل تعزيز اخنراطها يف هذا التمشي وذلك من خالل النشر االستباقي للبيانات يف صيغ
مفتوحة على البوابة الوطنية للبيانات املفتوحة؛ كما جند ان بعض الوزارات توجهت حنو تطوير بوابات قطاعية لتكريس هذا
االنفتاح .وجيسد الرسم املوايل النتائج اليت احرزهتا بعض القطاعات من حيث نسبة نشر البيانات حىت موىف : 2018
عدد وحدات البيانات المنشورة استباقيا في بعض القطاعات حتى
موفى سنة 2018
الثقافة

63

النقل
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الشؤون البلدية

135

الفالحة

239
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200
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50
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239

0
عدد وحدات البيانات

رسم توضيحي  : 8عدد وحدات البيانات العمومية المنشورة استباقيا في بعض القطاعات حتى موفى سنة 2018
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تقييم بوابات البيانات المفتوحة

.II

 .1منهجية التقييم
تتم عملية التقييم وفقا ملنهجية ت إعدادها بالتعاون مع خرباء لدى البنك الدويل يف اطار مشروع جرد البيانات العمومية،
حيث وقع يف مرحلة أوىل تطوير املنهجية وتقييم بوابات البيانات املفتوحة مع اعداد تقرير قصد تقدمي نتائج التقييم االولية وت يف
مرحلة ثانية حتيني املنهجية من طرف وحدة اإلدارة االلكرتونية للقيام بالتقييم النهائي جلميع بوابات البيانات املفتوحة اليت ت
تطويرها .
وارتكزت املنهجية املعتمدة يف هذا التقرير على  30معيارا لكل منها ضارب تثقيلي ( Coefficient de

 )pondérationمن  1إىل  3حسب أمهيته ،وأسندت لكل موقع واب ت تقييمه نقاط من  0إىل  3على أساس كل معيار
معتمد .ويتم احتساب جمموع النقاط للتعرف على احلاصل اجلملي لبواية البيانات املفتوحة.
وتتميز عملية املتابعة موضوع هذا التقرير والذي ت إعداده خالل الثالثية االوىل لسنة  2019بالرتكيز على احملاور التالية:
 املواصفات العامة للبوابة؛
 املشاركة على مستوى البوابة؛
 سهولة النفاذ للبوابة واستغالل البيانات؛
 املواصفات العامة لوحدات البيانات املتوفرة بالبوابة؛
ويستعرض الرسم البياين التايل توزيع معايري التقييم حسب احملاور:

توزيع معايير ال ّتقييم حسب المحاور
المواصفات العامة للبوابة ( 5معيار)

17%

سهولة النفاذ واستغالل البيانات (7
معيار)
المشاركة على مستوى البوابة (5
معيار)

43%
23%

مواصفات وحدات البيانات المتوفرة
بالبوابة ( 13معيار)
17%

رسم توضيحي  : 9توزيع معايير التّقييم حسب المحاور
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 .1نتائج التقييم  /ابرز النتائج وترتيب الوزارات
يعرض اجلدول التايل الرتتيب العام لبوابات البيانات املفتوحة :

جدول  4ترتيب بوابات البيانات المفتوحة حسب المؤشر الجملي (فيفري )2019
ويف مستوى ادق ،نتبني اجملموع اجلملي الذي حتصلت عليه كل بوابة بالنسبة لكل حمور من احملاور االربعة املعتمدة يف عميلة
التقييم :
بوابة البيانات بوابة البيانات بوابة البيانات
بوابة
المفتوحة قطاع المفتوحة قطاع المفتوحة قطاع
mizaniatouna
النقل
الصناعة والطاقة
الفالحة
المواصفات
العامة
سهولة النفاذ
واستغالل
البيانات
المشاركة على
مستوى البوابة
المواصفات
البيانات
المتوفرة بالبوابة
المجموع

بوابة البيانات
المفتوحة للبلديات

بوابة البيانات
المفتوحة
لإلحصاء

بوابة البيانات بوابة البيانات بوابة الوطنية
للبيانات
المفتوحة وزارة المفتوحة وزارة
المفتوحة
الثقافة
الداخلية

67%

97%

90%

90%

97%

73%

60%

70%

60%

10%

73%

68%

73%

60%

51%

41%

73%

78%

17%

6%

17%

6%

6%

17%

0%

56%

33%

18%

41%

38%

33%

51%

38%

56%

59%

54%

28%

54%

53%

50%

53%

45%

39%

64%

56%

جدول  : 5الترتيب العام لبوابات البيانات المفتوحة حسب التّقييم الجملي وحسب المحاور
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بوابة البيانات المفتوحة الخاصة
بوزارة الثقافة

بوابة البيانات المفتوحة وزارة
الدخلية

البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

بوابة "ميزانيتنا"

بوابة البيانات المفتوحة الخاصة
بقطاع الفالحة

بوابة البيانات المفتوحة الخاصة
بقطاع الصناعة والطاقة

بوابة البيانات المفتوحة لإلحصاء

بوابة البيانات المفتوحة الخاصة
بقطاع النقل

بوابة البيانات المفتوحة الخاصة
بالبلديات

الخصائص العامة الستعمال البوابة

المواصفات العامة للبوابة

المشاركة على مستوى البوابة

سهولة النفاذ للبوابة واستغالل البيانات

المجموع

المواصفات العامة لوحدات البيانات المتوفرة بالبوابة

رسم توضيحي  : 10ترتيب العام لبوابات البيانات المفتوحة حسب التّقييم الجملي وحسب المحاور

 .2المالحظات واالستنتاجات
أظهرت نتائج التقييم أن املؤشر اجلملي لتقييم بوابات البيانات املفتوحة متثل يف  %49كما هو مبني باجلدول عدد .4
وتراوح بني  %64بالنسبة لبوابة البيانات املفتوحة اخلاصة بوزارة الثقافة وبـ  %28بالنسبة لبوابة امليزانية املفتوحة "ميزانيتنا" اخلاصة
بوزارة املالية.
ويف هذا اجلزء سيتم عرض خمتلف نتائج التقييم بالنسبة لكل حمور وحتليلها هبدف الوقوف على خمتلف النقائص واالشكاليات .مما
يتيح يف مرحلة الحقة حتديد اخلطوات املستقبلية والتوصيات اليت يتعني االخذ هبا وخاصة حتديد برنامج عمل للفرتة القادمة
وتضمينه املشاريع ذات االولوية.
16

ويف هذا اخلصوص وبالرجوع لنتائج التقييم الذي مشل احملاور االربع للمنهجية ،لوحظ تفاوت بني جودة بوابات البيانات املفتوحة
وتواجد عدد من النقائص من أبرزها :
 نقص على مستوى املواصفات العامة لبوابات البيانات املفتوحة اليت متثل عنصرا مهما يف استقطاب مستعملي البوابات.وقد قدر املعدل العام ملقياس املواصفات العامة لبوابات البيانات املفتوحة بـ ،%74وتراوح هذا املؤشر بني %60
و.%97

ومن أسباب تراجع هذا املؤشر :
 oنقص يف املعلومات اخلاصة حبوكمة والتصرف يف البيانات املفتوحة،
 oنقص يف املعلومات اخلاصة باملنصة املستعملة الستغالل البيانات املفتوحة،
 oاستعمال لغة وحيدة يف اغلب األحيان على مستوى البوابة،
 oصعوبة امكانية اإلحبار على البوابة باستعمال اهلاتف اجلوال.
60%

بوابة البيانات المفتوحة وزارة الداخلية

60%

بوابة الوطنية للبيانات المفتوحة
بوابة mizaniatouna

67%

بوابة البيانات المفتوحة وزارة الثقافة

70%

بوابة البيانات المفتوحة لإلحصاء

73%
90%

بوابة البيانات المفتوحة قطاع النقل

90%

بوابة البيانات المفتوحة قطاع الصناعة والطاقة

97%

بوابة البيانات المفتوحة قطاع الفالحة

97%

بوابة البيانات المفتوحة للبلديات

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
بوابة البيانات المفتوحة قطاع الفالحة

بوابة البيانات المفتوحة للبلديات

بوابة البيانات المفتوحة قطاع النقل

بوابة البيانات المفتوحة قطاع الصناعة والطاقة

بوابة البيانات المفتوحة وزارة الثقافة

بوابة البيانات المفتوحة لإلحصاء

بوابة الوطنية للبيانات المفتوحة

بوابة mizaniatouna
بوابة البيانات المفتوحة وزارة الداخلية

رسم توضيحي  : 11النتائج المتعلقة بتقييم مؤشر المواصفات العامة لبوابات البيانات المفتوحة

17

 نقص على مستوى سهولة النفاذ واستغالل البيانات يف حني يعترب النفاذ للبوابة واستغالل البيانات عنصر هام يف تقييمالبيانات املفتوحة واعادة االستعمال ،وهو أحد األهداف اليت جيب تطويرها .حيث قدر املعدل العام ملؤشر سهولة النفاذ
واستغالل البيانات بوابات البيانات املفتوحة ب ـ  .%59وتراوح هذا املؤشر بني  %10و .%78يف حني تتلخص أهم
أسباب تراجعه يف :
 oعدم توفر فضاء خاص لنشر التطبيقات وامثلة خاصة بإعادة استعمال املعطيات املنشورة بالبوابة،
 oنقص على مستوى حمرك البحث اخلاص بالبوابة،
 oنقص على مستوى واجهة تطبيقة الربجمة ) (APIالذي يتمثل يف عدم توفر الواجهة اليت متكن من استغالل
املعطيات أو عدم توفر دليل الستعماهلا .وهو ما حيول دون إعادة استغالل املعطيات املتوفرة بالبوابة،
 oنقص على مستوى فضاء املستعمل،

سهولة النفاذ واستغالل البيانات
بوابة mizaniatouna

10%

بوابة البيانات المفتوحة وزارة الداخلية

41%

بوابة البيانات المفتوحة لإلحصاء

51%

بوابة البيانات المفتوحة للبلديات

60%

بوابة البيانات المفتوحة قطاع الصناعة والطاقة

68%
73%

بوابة البيانات المفتوحة قطاع النقل

73%

بوابة البيانات المفتوحة قطاع الفالحة
بوابة الوطنية للبيانات المفتوحة

78%

بوابة البيانات المفتوحة وزارة الثقافة

73%
90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

بوابة الوطنية للبيانات المفتوحة

بوابة البيانات المفتوحة وزارة الثقافة

بوابة البيانات المفتوحة قطاع النقل

بوابة البيانات المفتوحة قطاع الفالحة

بوابة البيانات المفتوحة للبلديات

بوابة البيانات المفتوحة قطاع الصناعة والطاقة

بوابة البيانات المفتوحة وزارة الداخلية

بوابة البيانات المفتوحة لإلحصاء
بوابة mizaniatouna

رسم توضيحي  :12النتائج المتعلقة بتقييم مؤشر سهولة النفاذ واستغالل البيانات
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 نقص على مستوى آليات املشاركة اإللكرتونية علما أن املشاركة اإللكرتونية عنصر هام يف تقييم البيانات املفتوحة وحافزالعادة االستعمال ،وهو أحد األهداف اليت جيب تطويرها .وقدر املعدل العام ملؤشر املشاركة اإللكرتونية ببوابات
البيانات املفتوحة ب ـ  .17%وتراوحت نتائج التقييم املتعلقة به بني  %10و.%56
وميكن حوصلة أسباب ضعف النسب املسجلة على مستوى هذا املؤشر كالتايل :

 oنقص اآلليات املخصصة للمشاركة اإللكرتونية ،على غرار منتدى حوار ،جذاذة طلب بيانات مفتوحة،
 oنقص خدمة مساعدة للمستخدم ) (aideواألسنلة املتوترة )،(FAQ
 oنقص استعمال شبكات التواصل االجتماعي.

المشاركة على مستوى البوابة اإللكترونية
0%

بوابة البيانات المفتوحة وزارة الداخلية

6%

بوابة البيانات المفتوحة للبلديات

6%

بوابة البيانات المفتوحة قطاع النقل

6%

بوابة البيانات المفتوحة قطاع الفالحة

17%

بوابة mizaniatouna

17%

بوابة البيانات المفتوحة لإلحصاء

17%

بوابة البيانات المفتوحة قطاع الصناعة والطاقة
بوابة الوطنية للبيانات المفتوحة

33%

بوابة البيانات المفتوحة وزارة الثقافة

56%
بوابة الوطنية للبيانات المفتوحة

بوابة البيانات المفتوحة وزارة الثقافة

بوابة البيانات المفتوحة لإلحصاء

بوابة البيانات المفتوحة قطاع الصناعة والطاقة

بوابة البيانات المفتوحة قطاع الفالحة

بوابة mizaniatouna

بوابة البيانات المفتوحة للبلديات

بوابة البيانات المفتوحة قطاع النقل
بوابة البيانات المفتوحة وزارة الداخلية

رسم توضيحي  :13النتائج المتعلقة بتقييم مؤشر المشاركة اإللكترونية
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 نقص على مستوى مواصفات البيانات املتوفرة بالبوابة علما مواصفات البيانات املفتوحة متثل عنصر هام على مستوىبوابة البيانات املفتوحة  ،وهو أحد األهداف اليت جيب تطويرها .ولقد قدر املعدل العام ملؤشر املشاركة اإللكرتونية
بوابات البيانات املفتوحة ب ـ  %43وتراوح هذا املؤشر بني  %59 %18ومن أسباب تراجع هذا املؤشر :
 oنقص على مستوى تقدمي البيانات املفتوحة حيث تبني أن يف أغلب األحيان يتم نشر البيانات بدون إضافة
تعريف مبسط للمعطى،
 oنقص على مستوى نشر اإلدارة واجلهة الناشرة للمعطي على مستوى البوابة ،نشر تاريخ هناية املعطى وتريخ
التحديث ،نشر معطى اخلاص بالتغطية اجلغرافية للمعطى ،إخل....

مواصفات وحدات البيانات المتوفرة بالبوابة
بوابة mizaniatouna

18%

بوابة البيانات المفتوحة قطاع النقل

33%
38%

بوابة البيانات المفتوحة لإلحصاء

38%

بوابة البيانات المفتوحة قطاع الصناعة والطاقة
بوابة البيانات المفتوحة قطاع الفالحة

41%

بوابة البيانات المفتوحة للبلديات

51%

بوابة الوطنية للبيانات المفتوحة

54%

بوابة البيانات المفتوحة وزارة الداخلية

56%

بوابة البيانات المفتوحة وزارة الثقافة

59%
70%

60%

50%

40%

30%

10%

20%

0%

بوابة البيانات المفتوحة وزارة الداخلية

بوابة البيانات المفتوحة وزارة الثقافة

بوابة البيانات المفتوحة للبلديات

بوابة الوطنية للبيانات المفتوحة

بوابة البيانات المفتوحة قطاع الصناعة والطاقة

بوابة البيانات المفتوحة قطاع الفالحة

بوابة البيانات المفتوحة قطاع النقل

بوابة البيانات المفتوحة لإلحصاء
بوابة mizaniatouna

رسم توضيحي  :14النتائج المتعلقة بتقييم مؤشر مواصفات البيانات المفتوحة
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.III

إعادة استعمال البينات المفتوحة
سيتم يف هذا اجلزء تقدمي بعض املبادرات يف جمال إعادة استعمال البينات املفتوحة واليت تعترب من أهم أهداف مشروع
بوابات البيانات املفتوحة:
 تطبيقة تتعلق مبتابعة حالة السدود يف تونس  :حتليل بياين من طرف  Targaحول وضع السدود يف تونس باستخدامبيانات من بوابة البيانات املفتوحة لوزارة الفالحة.

رسم توضيحي  : 15تحليل بياني من طرف  Targaحول وضع السدود في تونس
 تطبيقة  : Djerba Busت تطويرها باستخدام بيانات من بوابة البيانات املفتوحة لوزارة النقل وهي متكن مستعملياحلافلة يف جزيرة جربة من متابعة وحتديد أسرع مسار للوصول للوجهة اليت يرغبون يف الذهاب إليها.
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.IV

برنامج العمل للفترة القادمة

وبالنظر هلذه النتائج ،يتجه العمل يف الفرتة القادمة:
على المستوى التنظيمي والقانوني:
 تأكيد اإلرادة السياسية لالنفتاح، دعوة خمتلف اهلياكل العمومية  ،خاصة منها اليت مل تقم باالخنراط يف سياسة نشر البيانات بطريقة مفتوحة ،إىل اإلسراعيف اّتاذ اإلجراءات الالزمة لتاليف النقائص،
 خلق ثقافة من التعاون مع اجملتمع املدين والقطاع اخلاص يف جمال تثمني البيانات املفتوحة، حث الوزارات واهلياكل العمومية على التعاون مع الباحثني اجلامعيني ومراكز البحث اجلامعية ومتكينهم من البياناتالالزمة ألعماهلم وحبوثهم،
 جتاوز االشكاليات القانونية والرتتيبية والتنظيمية اليت ميكن أن تطرح جراء نشر البيانات ومن أبرزها عدم احرتامخصوصية األفراد ومعطياهتم الشخصية أو الطابع السرى واألمين هلذه البيانات،
 اصدار امر البيانات املفتوحة الذي سيمكن من مزيد تكريس االطار التنظيمي والقانوين لنشر البيانات.على مستوى التكوين والتواصل:
 تكوين الصحافيني يف جمال استغالل البيانات اإلحصائية واعتماد الرسوم البيانية عند استغالل البيانات (صحافةالبيانات)،
 مزيد التعريف مبفهوم البيانات املفتوحة والتطبيقات والبوابات احلكومية املتوفرة على الواب، التشجيع على االبتكار وعلى إعادة استعمال البيانات لتطوير تطبيقات ذات قيمة مضافة ،وذلك مثال من خالل تنظيمأو املشاركة يف تنظيم مسابقات  Hackathonلتطوير تطبيقات على اهلواتف الذكية،
 تطوير الكفاءات لتقليص مقاومة التغيري من قبل عدد من اإلطارات اليت ّتشى من التأثريات السلبية لالنفتاح والشفافية، العمل على غرس ثقافة البيانات املفتوحة من خالل تكثيف القيام حبمالت حتسيسية ودورات تكوينية عامة حولالبيانات املفتوحة وامهيتها على املستوى املركزي واجلهوي،
على مستوى التنفيذ:
 تعميم مشروع جرد البيانات العمومية من خالل إدراج جمموعة ثانية من اهلياكل ويوصى باعتماد مراجع التقييم الدوليةاملعتمدة يف اختيار القطاعات ذات االولوية .وتتمحور هذه القطاعات حول الصحة والصفقات العمومية
 متابعة مدى استجابة اهلياكل العمومية للتوصيات املدرجة يف هذا التقرير إىل جانب التقارير الدولية االخرى املعتمدةوالعمل على حتسني البوابات البيانات املفتوحة باالعتماد على التقييم والتوصيات املدرجة يف التقرير.
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