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البيانات التي يمكن الوصول إليها بحرية، واستخدامها أو إعادة استخدامها 

أو إعادة توزيعها من قبل أي شخص وفي أي مكان وألي غرض، والمتاحة 

من خالل شبكة االنترنت بصيغة مفتوحة دون عوائق قانونية أو فنية، وال 

تحتوي عل بيانات محمية بموجب التشريعات النافذة ذات العالقة 
(الرخصة األردنية)



http://data.gov.uk/

improve public services

empower citizens to make data-driven 
decisions

boost the economy

help businesses

hold the government to account
https://www.computerworld.com/article/3427838/what-is-the-uk-government-s-open-
data-strategy.html

https://www.computerworld.com/article/3427838/what-is-the-uk-government-s-open-data-strategy.html


“The local government body claims that more than 600 apps used by 
42 percent of Londoners are now being powered by its selection of 
over 80 open data feeds, which are available through a unified API.” 
https://www.computerworld.com/article/3427838/what-is-the-uk-government-s-open-data-strategy.html

https://www.computerworld.com/article/3427838/what-is-the-uk-government-s-open-data-strategy.html


unified and integrated long-term plan

principles, rules and 
regulations

UK
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:األهداف والغايات

لسياسات تهدف هذه السياسة إلى استكمال الوفاء بالتعهدات الحكومية وخاصة تلك الواردة في أجندة ا

كما تهدف .الوطنية والخطط االستراتيجية القطاعية والممارسات الفضلى وأهداف التنمية المستدامة

قطاعات إلى رفع مستوى األداء الحكومي وزيادة كفاءته وزيادة التنسيق بين الجهات الحكومية وال

ثمارات األخرى وتحسين الخدمات الحكومية والتنمية االقتصادية واالجتماعية من حيث جذب االست

تعزيز الثقة والتمكين الريادي والريادة المجتمعية المدفوعة بالبيانات والمشاركة المجتمعية وزيادة و

ات األخرى وكذلك تشجيع القطاع( صحافة البيانات)بين الحكومة والمواطن والبحث العلمي واإلعالم 

مية وخلق على نشر ومشاركة واستخدام البيانات وبناء القدرات في هذا المجال مما يشكل رافعا للتن

نشر ومن هذا المنطلق، فال بد من تنظيم عملية. فرص العمل وزيادة الوعي والمشاركة المجتمعية

ة دون البيانات الحكومية والعامة وإعادة استخدامها بما يسهل الوصول إليها ويخدم التوجهات الوطني

.اإلضرار بمصالح األفراد والمؤسسات والمصلحة العامة

:  اإلطار التنظيمي العام

نات والمعلومات، تطبق هذه السياسة بما يتماشى مع القوانين والتشريعات والقرارات ذات العالقة بالبيا

حصول على مثل قانون حق ال)السارية في فلسطين، وبما يتماشى مع أية تشريعات قد تصدر الحقا 

مع ، وفي حالة التعارض تعطى األولوية لنص القانون، كما تنسجم(المعلومات في حال صدوره

كامنة في الممارسات الفضلى والتوجهات العالمية في سياسات االنفتاح الحكومي وإطالق الطاقات ال

.البيانات الوطنية والبيانات الضخمة



(1)المبادئ التوجيهية واالسترشادية 

ب من الجمهور دون طل)تتيح الجهات الحكومية كافة ما لديها من البيانات بمبادرة ذاتية اختيارية أو استباقية 1.

ا لم يتم بحيث تكون كافة البيانات مرشحة للنشر، ويتم نشرها، م( أو جهات حكومية أخرى أو إلزام قانوني

.تصنيفها خارج إطار البيانات المفتوحة وفق التعريف أعاله

أية بيانات قد تستثنى البيانات الشخصية والبيانات المحمية بحقوق فكرية أو تجارية والبيانات األمنية و2.

.ةتعرض األمن الشخصي أو الوطني أو المصالح المشروعة من هذه السياسة وال يتم نشرها على المنص

ة وفقا تقوم الجهات الحكومية، ومن يقدم بيانات مفتوحة من القطاعات األخرى، بإتاحة البيانات المفتوح3.

ما لم تكن )الستباقي االنفتاح التلقائي أو ا: للمعايير الدولية المنصوص عليها في ميثاق البيانات المفتوحة وهي

ون الشمول وتقديم كل ما هو متوفر بصيغة أولية أو خام د)، االكتمال (مستثناة حسب التعريف أعاله

لبيانات تعديالت أو تجميع أو معالجة تؤثر على الجوهر باستثناء البيانات الشخصية أو الحساسة، مع ا

يمكن إيجادها )وليست أرشيفية فقط، سهولة الوصول واالستخدام" في حينها"وأن تكون البيانات ( الوصفية

روني أو بسهولة وقراءتها آليا والحصول عليها دون مقابل أو تقديم طلبات أو تسجيل في الموقع اإللكت

رنة بين ، قابلية المقا(الوصول من خالل تطبيقات محددة؛ مع ترخيص مفتوح مثل رخص المشاع اإلبداعي

نظمة المختلفة من خالل األ)والتشغيل البيني ( زمنيا أو بين المؤسسات من خالل االلتزام بالمعايير)البيانات 

الريادة ، من أجل تحسين الحوكمة والتفاعل المجتمعي؛ ولخدمة التنمية االقتصادية و(والعالقات البينية

.واإلبداع بال حدود

خدمي البيانات تكون منصة البيانات المفتوحة هي الواجهة الوطنية الرئيسية لالستخدام من قبل ناشري ومست4.

.المفتوحة، وإدارة عملية النشر والصيانة والتحديث



(2)المبادئ التوجيهية واالسترشادية 

لعربي وال يتم تستخدم اللغة العربية في البيانات الوصفية الخاصة بمجموعات البيانات ذات المحتوى ا5.

ا البيانات باللغة المزج بين اللغتين العربية واإلنجليزية إال في حالة عدم توفر مصطلح عربي معتبر، أم

ا الوصفية اإلنجليزية أو الموجهة لجمهور يستخدم اإلنجليزية أو لغرض البحث العلمي فتكون بياناته

.باإلنجليزية

مستخدمين يبقى الوصول إلى كافة مجموعات البيانات المنشورة على المنصة واالستفادة منها متاحا لل6.

ددة أو النهائيين دون إجراءات تسجيل أو تعريف بالهوية أو استخدام مواقع أو أدوات أو تطبيقات مح

مشاهدة إعالنات تجارية أو تسديد رسوم مالية، ويمكنهم التسجيل بمحض إرادتهم إن أرادوا ذلك 

ة تعليق في للحصول على ميزات إضافية غير أساسية مثل تفضيل أو متابعة مجموعة بيانات أو إضاف

.حال السماح بذلك من قبل إدارة النظام

نجوم 3عيار تلتزم الجهات الحكومية وكل من يقدم بيانات مفتوحة من خالل منصة البيانات المفتوحة بم7.

لمنصة، ألي من مجموعات البيانات التي يتم نشرها على ا( حسب تصنيف النجوم الخمسة)على األقل 

بما في ذلك عمليات التحديث واإلضافة

يف وترتيب وإتاحة تتوخى كافة الجهات التي تقدم البيانات المفتوحة أعلى درجات الدقة فيما يتعلق بتصن8.

ي البيانات البيانات لغرض النشر على المنصة وتلتزم بتصحيح أية أخطاء أو نقصان أو عدم وضوح ف

.في أقرب فرصة ممكنة عند اكتشاف أية إشكاالت أو إعالمها بذلك



(3)المبادئ التوجيهية واالسترشادية 

الحيوية تبدأ عملية إعداد ونشر مجموعات البيانات الحكومية المفتوحة بالبيانات المتعلقة بالمجاالت9.

تخدمة في البحث كالتعليم والصحة والزراعة واالقتصاد والسكان والنقل والبيانات المس)المرتبطة بالتنمية 

البنية والبيانات الخاصة ب( مثل توزيع مراكز الخدمات المختلفة)وتحسين الخدمات الحكومية ( العلمي

لمؤكد أو المتوقع وأية بيانات من ا( مثل نظم المعلومات الجغرافية والبيانات الديموغرافية)التحتية البيانية 

.و الكبيرة منهاكثرة الطلب عليها من قبل المستخدمين النهائيين ويتوقع االستفادة المباشرة أو السريعة أ

رجعية تقوم الجهات الحكومية بالتنسيق فيما بينها من أجل توحيد الرموز والمصطلحات واألسماء الم10.

انات والتصنيفات الموضوعية واعتماد ما تم إنجازه في هذا المجال لزيادة كفاءة وجودة مجموعات البي

.المنشورة على المنصة، كما تراعى المعايير الدولية أو اإلقليمية المعتمدة

متوافقة فيما تبذل الجهات المقدمة للبيانات المفتوحة جهدها في اختيار صيغ وبرمجيات مفتوحة المصدر و11.

مع وزارة بينها في عمليات إنتاج ونشر وتحليل البيانات المفتوحة وتقوم اللجنة المكلفة بالتعاون

توفير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والمسؤول الوطني بالدور التنسيقي والتوجيهي في ذلك و

.اإلرشادات الخاصة بذلك

سسات تتعاون الجهات الحكومية واألهلية والقطاع الخاص والمؤسسات األكاديمية ومراكز التدريب والمؤ12.

وية في هذا المجال اإلعالمية في تعميم ثقافة وآفاق استخدام البيانات المفتوحة وبناء القدرات الفنية والتوع

.بالتنسيق مع اللجنة المكلفة



(1)اإلجراءات الفنية 

انات وطريقة تتألف عملية إتاحة البيانات المفتوحة على المنصة من عدة خطوات تعتمد على طبيعة البي-أ

:تخزينها وجودتها والهدف من نشرها، وبشكل عام تمر العملية بالمراحل التالية

يانات في الجهة الحكومية أو الجهة المقدمة للب( الموجودة فعليا أو الممكنة)حصر البيانات المفتوحة 1.

المفتوحة من خالل منهجية تعدها اللجنة المكلفة

الحصول على البيانات غير المتوفرة والضرورية الكتمال مجموعة البيانات المحددة2.

أو األرشفةPDFاستخراج البيانات من األنظمة المغلقة مثل قواعد البيانات أو ملفات 3.

تنظيف وتدقيق ومراجعة البيانات4.

البيانات الشخصية أو السرية أو المستثناة إن وجدت( أو تغيير)إزالة أو حجب 5.

ة عن الرخصة استيفاء معايير النشر وتحديد رخصة االستخدام إذا كانت مختلف)التأكد من إمكانية النشر 6.

(التلقائية للمنصة

(البيانات الوصفية، التصنيفات الموضوعية والوسوم الداللية)التوثيق 7.

(النشر واإلتاحة ضمن المعايير المحددة)مشاركة البيانات على المنصة 8.

لزمني أو تصحيح األخطاء، إضافة مجموعات بيانية أخرى أو التوسع في الشمول ا)التحديث والصيانة 9.

(الجغرافي



(2)اإلجراءات الفنية 

يانات المرشحة للنشر تقوم الجهات الحكومية، بالتنسيق مع المسؤول الوطني للبيانات المفتوحة، بتقديم قائمة أولية بالب. ب

ت في المرحلة األولى مع وصف مختصر لكل مجموعة ومرحلة جاهزيتها للنشر حسب الخطوا( مجموعات البيانات)

لتي أنتجت أعاله ويراعى عدم نشر نفس البيانات من قبل أكثر من جهة حكومية حيث يعطى االختصاص بالنشر للجهة ا

لبيانات وذلك حسب ما يقرره المسؤول الوطني ل( أو التي بإمكانها اإلبقاء عليها محدثة)البيانات او حصلت عليها أوال 

. المفتوحة في هذا الصدد

بما في )انات بالتواصل ووضع أولوية وترتيب زمني لنشر البي( الجهة الحكومية والمسؤول الوطني)يقوم الفريقان . ج

(.ذلك النواحي الفنية التحضيرية

ة مجموعات تعطى الجهة الحكومية صالحية رفع البيانات على المنصة بعد التدريب األولي وتأخذ على عاتقها إضاف. د

.البيانات األخرى وصيانتها

ذه السياسية أو تراعي الجهات الحكومية المقدمة للبيانات المفتوحة كافة المعايير والترتيبات واإلجراءات الواردة في ه. ه

ها وكذلك التي تنشأ لغرض تنفيذها بما في ذلك تعليمات استخدام المنصة لغرض نشر المجموعات البيانية وإدارت

.التصنيفات والتسميات والوسوم الداللية المعتمدة

كاختيار أول ثم CSVتقتصر صيغ تخزين البيانات لغاية النشر على فئة الثالثة نجوم فما فوق وهي تنسيق الملفات . و

XML  أوJSON ثمSHP أوGeoJSONللمعلومات الجغرافية.

وهي من فئة النجمة الواحدة من خمس، وإن احتوت على ملفات ( ZIP, RARمثل )ال تستخدم الملفات المضغوطة . ز

دون ضغط، كأن يكون حجم الملف كبيرا جدا ب)نجوم في الداخل، إال في الحاالت االستثنائية وعدم توفر وسيلة أخرى 3

1GBأو أكثر.)

هذا الرابط تخصص المنصة رابطا محددا لكل جهة تتيح بيانات مفتوحة على المنصة وينبغي للجهة المعنية وضع. ح

.على موقعها للترويج للمنصة وخدمة للجمهور



(1)األدوار والمهام والمسؤوليات 

ياسة باعتبارها تتولى وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الدور التنسيقي القيادي في تنفيذ هذه الس1.

ولها ح.ر/و.م/07/222/17مقرر اللجنة الخاصة للبيانات المفتوحة استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 

.أن تستعين بأية جهة حكومية أو أهلية أو خاصة أو قانونية باإلضافة إلى أعضاء اللجنة

انات المفتوحة تعين وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع اللجنة المكلفة، مسؤول البي2.

كومية وتحدد مهامه ويكون مسؤوال عن التنسيق مع الجهات الح( المسؤول الوطني)على المستوى الوطني 

تدريب األخرى وإدارة منصة البيانات المفتوحة ووضع آلية لنشر مجموعات البيانات واإلشراف على ال

كنولوجيا وبناء القدرات في هذا المجال، وله أن يستعين بخبرات اللجنة المكلفة أو وزارة االتصاالت وت

.المعلومات أو أية مصادر أخرى بموافقة اللجنة المكلفة

مدير )ض تعين الجهات الحكومية التي تمتلك بيانات قابلة للنشر على المنصة منسقا خاصا لهذا الغر3.

وال عن ويكون مسؤ( تكنولوجيا المعلومات أو مدير اإلدارة ذات العالقة، أو من يتم تفويضه لهذا الغرض

.يمثلهاالتنسيق مع المسؤول الوطني للبيانات المفتوحة وإعداد ونشر البيانات الخاصة بالجهة التي

ية الخاصة تقوم وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بتعميم التعليمات واإلرشادات الفنية واإلدار4.

بإعداد ونشر البيانات المفتوحة على الجهات الحكومية

نشر وإدارة تقوم وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بتنسيق التدريب على تصنيف وتحضير و5.

قطاع الخاص البيانات على المنصة بالتعاون مع اللجنة الخاصة للبيانات المفتوحة ومن تراه مناسبا من ال

.أو األهلي أو األكاديمي



(2)األدوار والمهام والمسؤوليات 

لحكومية تتواصل اللجنة المكلفة مع كافة الجهات الحكومية من أجل تعميم تصنيف ونشر البيانات ا6.

لترويج المفتوحة، كما تتواصل مع الجهات اإلعالمية واألكاديمية والمؤسسات االستثمارية والريادية ل

.للبيانات المفتوحة والتدريب في هذا المجال وتوفير البيئة المحفزة على ذلك

انات المفتوحة تعمل اللجنة المكلفة على حشد الموارد الالزمة لتشغيل وإدارة وصيانة وتحديث منصة البي7.

.وضمان استمرارية وجودة الخدمات المقدمة من خاللها

الءمة البيانات للنشر تفصل اللجنة في األمور الفنية الخالفية المتعلقة بالبيانات المفتوحة كالتصنيف وم8.

.ما لم تكن هناك مرجعية قانونية أو فنية معتبرة

لفضلى تعمل اللجنة على إبقاء هذه السياسة محدثة تبعا للتطورات الفنية والقانونية والممارسات ا9.

.العالمية

ييم فيما يخص تقوم وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع اللجنة، بدور المتابعة والتق10.

ير سنوي عملية إعداد ونشر البيانات المفتوحة وصيانتها واألثر الذي تحدثه في المجتمع وإعداد تقر

.بذلك



:شروط االستخدام وإخالء المسؤوليات واالستثناءات

 Creative Commons Attribution 4.0" )دولي4نسب المصنف "تحدد رخصة المشاع اإلبداعي 1.

International – CC BY 4.0 )وضوح كوثيقة لشروط استخدام البيانات المنشورة على المنصة ويشار لذلك ب

ول إلى على المنصة تحت كل مجموعة بيانات ويعتبر المستخدم النهائي موافقا على هذه الشروط منذ لحظة الوص

ة يتم جمعها إلبالغ المستخدم بأية بيانات تحليلي)المنصة إضافة لسياسة الخصوصية الخاصة بالموقع إن وجدت 

والصفحات المرئية ووقت الزيارة وبيانات غير IP Addressإلكترونيا مثل نوع المتصفح وعنوان اإلنترنت 

(.شخصية أخرى

ه الجهة أية ال تتحمل اللجنة الخاصة للبيانات المفتوحة أو الجهة المقدمة لهذه البيانات أو األشخاص العاملون لدى هذ2.

ي مسؤوليات أو مساءلة قانونية أو مالية، ألي طرف كان، بسبب نقص أو عدم وضوح أو أخطاء غير مقصودة ف

كان البيانات المنشورة على المنصة أو حذف أجزاء منها أو وجود مشاكل فنية فيها، إال إذا أثبت القضاء أن ذلك

ر على الفساد كالتزوير والتست)متعمدا وبهدف التسبب بخسائر أو أضرار للمستخدمين أو للجهة المقدمة للبيانات 

ات دون موافقة وال يجوز نسب ما يستنتجه أو يشتقه المستخدم النهائي للجهة المقدمة للبيان(  وهدف اإلضرار بالغير

.خطية من الجهة صاحبة العالقة

ول إيجاد أو ليس هناك ما يلزم مقدم البيانات المفتوحة، أو إدارة المنصة، بتوفير الدعم الفني للمستخدم النهائي ح3.

يار في ذلك استخدام أو تحليل البيانات المنشورة على المنصة أو االستجابة لطلب توفير بيانات أخرى، وله االخت

.، ما لم ينص القانون على غير ذلك(دون تبعات مالية على طالب الخدمة)

ضلى والقواعد بالممارسات الف( المنتجة والناشرة والمستهلكة للبيانات المفتوحة على المنصة)تلتزم كافة األطراف 4.

ويعتبر الولوج إلى المنصة بطريقة مباشرة أو غير ( Data Ethics)األخالقية الخاصة بالتعامل مع البيانات 

.مباشرة موافقة مسبقة على هذه األخالقيات

نشطة من شأنها يلتزم المستخدمون النهائيون بسياسة االستخدام العادل والبناء للبيانات المنشورة وال يقومون بأية أ5.

.التأثير على محتوى المنصة أو قدرتها على خدمة اآلخرين أو أية أنشطة أخرى يستثنيها القانون



تعريفات 

.لغايات تطبيق هذه السياسة تعتمد التعريفات التالية للمصطلحات الواردة أدناه

غير المعالجة، )هي مجموعة من المشاهدات أو الحقائق المجردة حول موضوع معين وهي المادة الخام (: Data)البيانات 

باط أو سياق بعد ترتيبها أو إعطائها معنى أو ارت)التي تتكون منها المعلومات ( باستثناء المحتوى الخصوصي أو السري

.أو وسائط متعددة( نصوص)وقد تكون على شكل أرقام أو كلمات ( معين

أرقام وجداول أو غير مهيكلة مثل النصوص )حزمة من البيانات الوصفية والفعلية (: dataset)مجموعة البيانات 

وي على تحت( ديموغرافيا أو موضوعيا أو زمنيا أو أي ارتباط منطقي آخر)مرتبطة منطقيا ( والصور والوسائط المتعددة

.ملف أو أكثر

ختلفة في البيانات التوضيحية التي تقدم وصفا لمجموعة البيانات مثل معاني الحقول الم(: metadata)البيانات الوصفية 

.جدول البيانات وكيفية جمعها واستخدامها

النشر البيانات المتاحة فنيا وقانونيا من أجل االستخدام وإعادة االستخدام واالشتقاق و(: Open Data)البيانات المفتوحة 

من بحرية من قبل أي شخص في أي زمان أو مكان ألي غرض مشروع بما في ذلك االستخدام التجاري، دون االنتقاص

صادية أو حقوق الملكية الفكرية أو تعريض أمن وخصوصية األفراد والمجتمعات للمخاطر األمنية أو السياسية أو االقت

.الحكومية، وال تقتصر على بيانات الجهات(مثل األسرار التجارية والمعلومات األمنية والبيانات الشخصية)االجتماعية 

هي البيانات الصادرة عن المؤسسات والجهات الحكومية (: Open Government Data)البيانات الحكومية المفتوحة 

سة رسمية أو ويقصد بالجهة الحكومية أية وزارة أو دائرة أو مؤس. المختلفة بغرض إتاحتها ضمن ميثاق البيانات المفتوحة

.  عامة تتبع للحكومة أو تعمل تحت إشرافها المباشر

ية التي تصف الخصائص الفنية والقانون( ستة)مجموعة من المبادئ (: Open Data Charter)ميثاق البيانات المفتوحة 

.للبيانات المفتوحة وأغراض استخدامها



درجات لمدى انفتاح البيانات من 5إطار تقييمي مبسط من (: Star Rating 5)تصنيف النجوم الخمسة للبيانات المفتوحة 

.الناحية الفنية

انات أخرى هي البيانات التي تمكن من التعرف على هوية الشخص مباشرة أو من خالل الربط مع بي: البيانات الشخصية

ة بالشخص مثل االسم الكامل ورقم إثبات الشخصية أو أية وثيقة رسمية أو خدمية تعرف بالمستخدم والبيانات المرتبط

ها، وكذلك أية بيانات الحالية والمستحدثة الحقا وغيرالبيومتريةالطبيعي مثل رقم الهاتف وتاريخ الميالد والعنوان والبيانات 

.يحددها القانون الساري لهذا الغرض

اقي هي الخصائص الحيوية الفريدة، منفردة أو مجتمعة، التي تميز شخصا عن ب(: Biometric Data)البيومتريةالبيانات 

واألنماط الحيوية غير ( DNA)األفراد وتشمل سمات الوجه واألصابع والصوت والنبض والسمات الوراثية مثل دي ان ايه 

.اآلنية

االستخدام هو الشخص الطبيعي أو االعتباري المستفيد من البيانات المفتوحة وفق شروط(: End User)المستخدم النهائي 

.وترخيص مجموعات البيانات

أو تشمل االستخدام المباشر واالشتقاق والتلخيص والتحليل وإعادة النشر(: Open Data Reuse)إعادة االستخدام 

.المشاركة من قبل المستخدم النهائي بما يتماشى مع القانون وبنود الترخيص الخاصة بمجموعة البيانات

انات بوابة إلكترونية على شبكة اإلنترنت تتيح نشر وإدارة البي(: Open Data Platform)منصة البيانات المفتوحة 

.المفتوحة وإتاحتها للمستخدمين النهائيين وتكون تحت إدارة اللجنة المكلفة بذلك من قبل مجلس الوزراء

هي اللجنة التي أنشئت بقرار مجلس الوزراء رقم (: اللجنة الخاصة للبيانات المفتوحة)اللجنة المكلفة 

.2018لعام ح.ر/و.م/07/222/17

اللجنة المكلفة، شخص تعينه وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع: المسؤول الوطني للبيانات المفتوحة

لنشر لغرض إدارة منصة البيانات المفتوحة والتنسيق مع الجهات الحكومية ومقدمي البيانات المفتوحة ووضع آلية

.  مجموعات البيانات واإلشراف على التدريب وبناء القدرات في هذا المجال





https://www.statista.com/chart/17879/global-freedom-of-information-laws/





http://www.freedominfo.org/?
p=18223

http://www.freedominfo.org/?p=18223


https://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/ICT4D-Legislation/eCom-Data-
Protection-Laws.aspx

https://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/ICT4D-Legislation/eCom-Data-Protection-Laws.aspx


https://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/ICT4D-Legislation/eCom-Cybercrime-
Laws.aspx

https://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/ICT4D-Legislation/eCom-Cybercrime-Laws.aspx


https://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/ICT4D-Legislation/eCom-Transactions-
Laws.aspx

https://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/ICT4D-Legislation/eCom-Transactions-Laws.aspx


https://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/ICT4D-Legislation/eCom-Consumer-
Protection-Laws.aspx

https://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/ICT4D-Legislation/eCom-Consumer-Protection-Laws.aspx


http://www.opendata.ps/dataset/tourism-offices

http://www.opendata.ps/organization/gpc

http://www.opendata.ps/dataset/tourism-offices
http://www.opendata.ps/organization/gpc




• http://www.opendata.ps/api/3/
• http://www.opendata.ps/api/3/action/package_list
• http://www.opendata.ps/api/3/action/group_list
• http://www.opendata.ps/api/3/action/package_sho

w?id=tourism-offices
• www.opendata.ps/api/3/action/package_search?q

= &المدارس rows=10
• Code (Python): 

https://colab.research.google.com/drive/1j1Izh9U
O3e-
qzkX9WdmZM_qb9dZk96s2#scrollTo=WnhpumN
Sfc17

http://www.opendata.ps/api/3/
http://www.opendata.ps/api/3/action/package_list
http://www.opendata.ps/api/3/action/group_list
http://www.opendata.ps/api/3/action/package_show?id=tourism-offices
http://www.opendata.ps/api/3/action/package_search?q=المدارس&rows=10
https://colab.research.google.com/drive/1j1Izh9UO3e-qzkX9WdmZM_qb9dZk96s2#scrollTo=WnhpumNSfc17




















https://www.europeandataportal.eu/

https://www.europeandataportal.eu/




https://data.gov.sa/

https://data.gov.sa/


https://data.gov.om/



http://www.data.gov.tn/



https://knoema.com/atlas/Palestine



http://zinnar.pna.ps/InteroperabilityPortal/databaseofdatabases/



http://zinnar.pna.ps/InteroperabilityPortal/entityServer/listOfServices.jsp?TableName=%20gov
ernorates





https://web.archive.org/web/20190516095905/https://www.palpost.ps/ar_post/index.php?p=
edges

https://web.archive.org/web/20190516095905/https:/www.palpost.ps/ar_post/index.php?p=edges






https://office-of-digital-innovation.github.io/data-training/publishing/

https://office-of-digital-innovation.github.io/data-training/publishing/


https://ckan.publishing.service.gov.uk/

https://docs.publishing.service.gov.uk/manual/data-gov-uk-supporting-ckan.html





http://www.palestinecabinet.gov.ps/portal/GovService

http://www.palestinecabinet.gov.ps/portal/OrgStructure

https://demo.ckan.org/ not

They delete all accounts and data every few weeks

https://www.youtube.com/watch?v=Iu1K95tqfH4 for all 

https://www.youtube.com/watch?v=PFe3Gv_-1wY
https://www.youtube.com/watch?v=Iu1K95tqfH4&list=PLVrFPUehH1Cda4LI
hVw9KpeaJ8JG9GJm6

https://5stardata.info/en/

https://opendatahandbook.org/

http://opendatatoolkit.worldbank.org/en/essentials.html
example topics

https://www.europeandataportal.eu/elearning/en/#/id/co-01

http://www.palestinecabinet.gov.ps/portal/GovService
http://www.palestinecabinet.gov.ps/portal/OrgStructure
https://demo.ckan.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Iu1K95tqfH4
https://www.youtube.com/watch?v=PFe3Gv_-1wY
https://www.youtube.com/watch?v=Iu1K95tqfH4&list=PLVrFPUehH1Cda4LIhVw9KpeaJ8JG9GJm6
https://5stardata.info/en/
https://opendatahandbook.org/
http://opendatatoolkit.worldbank.org/en/essentials.html
https://www.europeandataportal.eu/elearning/en/#/id/co-01





