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في البلدان العربيةتعزيز الحكومة المفتوحة

التطوير المؤسسي لتعزيز النهج التشاركية من أجل تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة في غربي آسيا

الهدف

ية الشفافاستخدام التكنولوجيا لزيادة ومساعدتهم على البلدان األعضاءدعم 

النفتاح بالق أكثر فعالية وكفاءة وخاصة فيما يتعنهجٍ تشاركية ،  واعتماد والمساءلة

.وإشراك المواطنين بصنع القرار

الواقع العربي

نية في تنفيذ الحكومة اإللكتروحققت المنطقة العربية تقدماً ملحوظاً •

شفافيةتحتاج جهوداً كبيرة من تحسين الالعديد من البلدان العربية ما زالت •

والمساءلة والمشاركة المجتمعية في صنع القرار



مبادئ المشروع األساسية 

تساعد التوجهات التكنولوجية الجديدة، مثل الوصول إلى: التكنولوجيا

ر خدمات المعلومات، والبيانات المفتوحة، ووسائل التواصل االجتماعي على توفي

تشاركية شاملة مبتكرة

ة جديدة إن القضايا المعقدة تحتم على الحكومات إيجاد طرق مبتكر: التشاركية

.افةإلشراك المواطنين في صنع القرار وتحقيق نتائج أفضل للمواطنين ك

اد على تحفز البيانات المفتوحة القطاع الخاص ورواد األعمال واألفر: االبتكار

تطوير تطبيقات مبتكرة تساهم في التنمية االجتماعية واالقتصادية 

يساهم هذا المشروع في تحقيق عدد من أهداف : أهداف التنمية المستدامة

حول أهمية السالم والعدل والمؤسسات القوية 16التنمية المستدامة وأهمها الهدف 



أهداف وأنشطة المشروع 

طار لتطبيق الحكومة المفتوحة مستقى من مجموعة من النماذج عداد إإ•

.المنشورة في األدبيات ويتالءم مع وضع ومتطلبات الدول العربية

مناقشة إطار العمل مع الخبراء العرب خالل اجتماع خاص للخبراء•

إعداد مواد تدريبية حول البيانات الحكومية المفتوحة والتشاركية•

ول تنظيم ورشات عمل تدريبية للمدراء وصناع القرار في القطاع العام ح•

الحكومة المفتوحة، والبيانات المفتوحة، والتشاركية 

مة مع متالئ)تنظيم ورشات عمل تدريبية وطنية في بعض الدول العربية •

(احتياجات هذه الدول

ية تقديم خدمات استشارية للدول العربية تتالءم مع احتياجاتها الوطن•



بيةفي البلدان العرتعزيز الحكومة المفتوحةإطار 



ربيةعمل لتطبيق الحكومة المفتوحة في البلدان العطار إ

المنطلقات األساسية 

أن يكون مستقى من الممارسات الفضلى العالمية•

ً أن يكون • لتطبيقه، بحيث يمكن وضع خطط العمل الالزمةواقعياً وبسيطا

ية المعتمدة أن يكون مرتبطاً ارتباطاً واضحاً بنشاطات الحكومة اإللكترون•

وفّرة، المتباستخدام سلس لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن يسمح •

وبخاصة وسائل التواصل االجتماعي المعروفة وتقنيات الوبّ 

:التاليةمراحلال، وقائماً على يكون قابالً للتكيّفأن •

ة تسلسليةأي تطبيق مراحل التنفيذ المختلفة بصور":العمودي"االمتداد ✓

وّسع أي إمكانية تطبيقه على إدارات محّددة، ثم الت":األفقي"االمتداد ✓

الحقاً إلى إدارات أخرى



ربيةطار عمل لتطبيق الحكومة المفتوحة في البلدان العإ



ي مجال التوعيةف•

في مجال بناء القدرات•

في مجال اإلنترنت وشبكات المعلومات•

في مجال الهياكل التنظيمية•

في مجال إدارة التغيير•

الخطوات التمهيدية

ها   معلنة ترسم بموجب“ وثيقة سياسات”من المفيد أن تضع الحكومة •

لصدد، هذا ااإلطار الوطني العام للحكومة المفتوحة، وتبيّن فيه رؤيتها في

.  قراروالمبادئ التي تستند عليها في التطبيق، والتي توجه اتخاذ ال

:  الوضع في المجاالت التاليةبتهيأةكما يجب أن تقوم الحكومة •



الشفافية: المرحلة األولى

:  مجال التركيز

للمشاركة ضع حجر األساستالتيتعزيز الشفافية، وبخاصة شفافية البيانات▪

.عنيةالمفتوحة والتعاون بين الحكومة والمواطنين وباقي واألطراف األخرى الم

ات الحكومية تعني البيانات الحكومية المفتوحة جميع البيانات التي تضعها اإلدار

ّدمه واحد بناء على طلب يقعلى بوابة أو موقع على الوّب،في تصرف الجمهور

وتكون هذه البيانات أو أكثر من المهتمين إلى إحدى اإلدارات الحكومية ،

.  المطلوبة غالباً مجانية

: التكنولوجيا الداعمة

االت ،يمكن استخدام أي تكنولوجيا متاحة من تكنولوجيات المعلومات واالتص▪

.  قّالةتطبيقات الوّب التقليدية أو التطبيقات المخصصة لألجهزة النمثل 



المشاركة: الثانيةالمرحلة 

عليقات مشاركة المواطنين بتقديم األفكار والمعارف والت: مجال التركيز•

 inclusivenessيؤدي إلى زيادة التشميلية، مما واالقتراحات للحكومة
.وإلى تحسين إسهام المواطن في العمل الحكومي وفي صنع القرار

:المزايا المحققة من تحسين المشاركة المفتوحة •

الحوار المستمر، المبني على التواصل•

الحصول على معلومات راجعة متنّوعة، وبصورة حينية•

تخفيض زمن وكلفة االبتكار•

ي ن قدرة اإلدارات الحكومية على االستفادة من المعلومات الراجعة التإ•

.ةالمواطن، بالسرعة والوقت المناسبين، هي جوهر هذه المرحليقّدمها



التعاون: المرحلة الثالثة

أداة دور وسائل التواصل االجتماعي كتركز هذه المرحلة على : مجال التركيز▪

.لسابقةللـتعاون، في مقابل التركيز على دورها كأداة للـتعبير في المرحلة ا

وتركز اإلدارات الحكومية على التعاون مع المواطن ومع القطاع الخاص ▪

يح بغية توفير خدمات حكومية مبتكرة ذات قيمة مضافة، وعلى نحو يت

.اللمستهدفين، بأي موقع، وفي أي وقت، الوصول إليها والمشاركة فيه

:ينيهدف التعاون في هذه المرحلة إلى تشجيع المساهمة الفعّالة للمواطن▪

oنينتعزيز التواصل وتدفق المعلومات بين الجهات الحكومية والمواط

oالوصول إلى مستويات متقّدمة من التشاركية

اراتتبقى سلطة اتخاذ القرار النهائي منوطة بواضعي السياسات في اإلد▪

الحكومية



اإلشراك الناجز: المرحلة الرابعة

مجال التركيز

الة تعمل اإلدارات الحكومية على إقامة البنى واإلجراءات الحكومية الفع▪

اطن التي تضمن التحسين المستمر واالبتكار في برامج إشراك المو

تعمل اإلدارات مع المواطن والقطاع الخاص وجميع األطراف األخرى ▪

.هذات الصلة على بناء نظام قوي للمشاركة الفعالة وضمان استدامت

التكنولوجيا الداعمة

ً تؤدي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في هذه المرحلة دوراً حاس▪ . ما

لفة، في يمكن االستفادة من شبكات التواصل االجتماعي، بأشكالها المخت▪

، تسمح لجميع المواطنين بإسماعالهرميةدعم اتخاذ القرار بصورة 

.صوتهم



التعاون اإلقليمي 

هذه الدراسة جزءاً من جهود اإلسكوا في إطالق هذا التعاون اإلقليمي، بغية 

بية، الوصول إلى إطار عمل موحّد لسياسات الحكومة المفتوحة في الدول العر

ألجل تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع العام

:والتعاون اإلقليمي هام جداً في

سية تنسيق النشاطات اإلقليمية واالتفاق على المبادئ والمفاهيم األسا•

.  للحكومة المفتوحة، ووضع معايير إقليمية لتقييم األداء

تبادل القصص الناجحة والخبرات•

عة أو االطالع على الحلول المعتمدة لنشر البيانات أو جمع المعلومات الراج•

استخدام األدوات التشاركية والتعاونية 

من قدرأكبر ومع المستخدمين، لتحقيق إطالق حوار مع اإلدارات الحكومية•

.الكفاءة والفعالية



برنامج األنشطة المستقبلية

إعداد مواد تدريبية حول البيانات الحكومية المفتوحة والتشاركية•

2018أبريل / نيسان 

ل تنظيم ورشات عمل تدريبية للمدراء وصناع القرار في القطاع العام حو•

الحكومة المفتوحة، والبيانات المفتوحة والتشاركية 

2018مايو / في تونس أو دولة عربية في شمال            أيار •

2018سبتمبر / في أحد دول الخليج العربي                     أيلول •

تنظيم ورشات عمل تدريبية وطنية في بعض الدول العربية•

، ووفقاً لطلبات الدول األعضاء(2018حزيران )األردن •

تقديم خدمات استشارية للدول العربية تتالءم مع احتياجاتها الوطنية•

وفقاً لطلبات الدول •



تعاون اإلسكوا مع الدول األعضاء 

: اإلسكوا 

إنهاء الدراسات وتعميمها على الدول األعضاء•

تنظيم ورشات العمل اإلقليمية والوطنية •

الدول األعضاء

مية التعاون مع اإلسكوا من أجل استضافة ورشات العمل اإلقلي•

المشاركة الفعالة في ورشات العمل اإلقليمية •

ة تحديد وبيان االحتياجات الوطنية من أجل تطبيق الحكوم•

المفتوحة



شكراً 


