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م  ي دع كنولوجية الجديدة ودورها ف التوجهات الت
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التوجهااااااااااااات التكنولوجيااااااااااااة الجدياااااااااااادة ودورهااااااااااااا فااااااااااااي دعاااااااااااام الحكومااااااااااااة 
ي المنطقة العربية  ف الواقع واآلفاق: المفتوحة 

الحكومة المفتوحة 

  اااااا  بظ ااااااور الع ياااااا  ماااااا  املفااااااا ي  ال  ياااااا املرتبطااااااة نعااااااوم اليااااااوح فااااااي عصاااااار التاااااااول التكنولااااااو ي الملاااااارلج، والاااااا   يتمي 
ر اإلنترنا،، ملال ، (IoT)، إنترنا، اششايا  الحوسابة الحاحابية، البياناات الكبيار : بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطو 

. إلخ ...(AI)ال كا  االصطناعي 

 ر التكنولو ي بالغ اشثر على جميج أوجه حياتنا ما ثا تغييرات كبير  في الع ي  م .امل االتكان ل  ا التطو 

 تاقياا  سااع، الحكومااات علاار العااال  إاااى االقتااراو أكياار ماا  املااواانين علاار تقاا ي  عاا مات  ات مملااتو  وجااو   عاليااة و
ة بأن تصبح  ح الخ مات بطرق أسرع وأنجج" حكومات إلكترونية"نقلة نوعي  . تق  

 ار  واملاواانين وفي إاار اإلصالحات الضرورية التي ما انفكا، الا ول تنفا  ا فاي  ا ا امل اال أصابح التج يا  فاي عالقاة اإل 
. م  أ   العناصر التي تؤ   إاى تاقي  اش  اف الملياسية في كل  ولة

 ااا   بااا"الحكوماااة المفتوحااااة"ومااا   ناااا بااارز مف ااااوح ة واململاااا لة واململاااااركة ماف   لك النظاااااح ، التاااي ت باااج مبااااا ة الملااافا ي 
.ال يمقرااي املنملو  م  قبل جميج املواانين علر العال 



:مبادئ الحكومة المفتوحة 

 النترنا، ومبااا ر  إتاحاة املعلوماات والبياناات لكاال لاخا علاى ا: البياناات الحكومياة املفتوحااة : الشافافيةة

لتع ي  الحك  القائ  على اململاركة 

 ااااااا  مااااااا  تملااااااامح للماااااااواانين برصااااااا  البياناااااااات وبالتاااااااااي تا: البياناااااااات الحكومياااااااة املفتوحاااااااة : المساااااااا لة مل 

اململائلة والملفا ية في الحكومة

 اااة صااان: البياناااات الحكومياااة املفتوحاااة : المشااااركة ج القااارار تملااامح للماااواانين أن يكوناااوا جااا  ا مااا  عملي 

(اململاركة االلكترونية)ملعال ة القضايا الملياسية 

التوجهااااااااااااات التكنولوجيااااااااااااة الجدياااااااااااادة ودورهااااااااااااا فااااااااااااي دعاااااااااااام الحكومااااااااااااة 
ي المنطقة العربية  ف الواقع واآلفاق: المفتوحة 



والملااااافا ية آثاااااار اساااااتن اح البياناااااات املفتوحاااااة م ماااااة و مفيااااا   للتنمياااااة اململااااات امة و  ات تاااااأثير إيجاااااا ي علاااااى االبتكاااااار ،
واململا لة والحك  القائ  على اململاركة 

 يمك  للبيانات املفتوحة الحكومية مملاع   البل ان على تاملين برامج التنمية ومنج الفملا

 كفلااااه اشماااا  النفااااا  للمعلومااااة  ااااو حاااا  انملاااااني ت) وائاااا  البيانااااات املفتوحااااة صااااي تاملااااين الوصااااول إاااااى املعلومااااات العامااااة
الساااا م : 16الهااااد  : 2030و اك ملاااااو امل ياااا  ماااا  ويااااو  الرقيااااة فااااي إاااااار تاقياااا  أ اااا اف التنميااااة اململاااات امة ( املتااااا  

والعدل والمؤسسات القوية

التوجهااااااااااااات التكنولوجيااااااااااااة الجدياااااااااااادة ودورهااااااااااااا فااااااااااااي دعاااااااااااام الحكومااااااااااااة 
ي المنطقة العربية  ف الواقع واآلفاق: المفتوحة 

تع ي  سيا   القانون على الصعي ي  الواني وال واي ويمان تكا ؤ  رص وصول ال ميج إاى الع الة: 16.3الغاية 
الح  ب رجة كبير  م  الفملا  والرشو  بجميج أشكال ما: 16.5الغاية 
إنملا  مؤسملات  عالة وشفا ة وعايعة للمملا لة على جميج اململتويات16.6الغاية 
ملتوياتيمان اتنا  القرارات على ناو مملتجيب لالحتياجات وشامل لل ميج وتملاركي وتمليلي على جميج امل: 16.7الغاية 
توسيج وتع ي  مملاركة البل ان النامية في مؤسملات الحوكمة العاملية: 16.8الغاية 
 لل ملرلعات الوانية واالتف: 16.10الغاية 

ً
اقات ال وليةكفالة وصول ال م ور إاى املعلومات وحماية الحريات اشساسية، و قا



البيئة التمكينيةة للحكومة المفتوحة 
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ي الدول العربية  ف حكومة المفتوحة  ع ال واق
البيانات المفتوحة موشةر

 مؤشار البياناات املفتوحاة“يها ف ”Open Data Barometer الا   أالقتاه مؤسملاةWorld Wide Web  عا
.حقيقة ان ملار مبا رات البيانات املفتوحة وتأثير ا حول العال 

  مؤشاار البيانااات املفتوحااة“ياا ر ”Open Data Barometerواقااج مبااا رات البيانااات املفتوحااة وتأثير ااا علااى
ييماااااات الفنياااااة اإل ار  الملياساااااية وامل تماااااج واالبتكاااااار، ولعتمااااا  منا ياااااة تجماااااج باااااين البياناااااات الملاااااياقية والتق

ؤشرات اللانوية
ُ
وامل

 يالل أ ا  ال ول على ثالث مملتويات  :

 ال ا  يةReadiness

  التنفيImplementation

 االثار وعل  القيمة املضا ةImpact 



 ولاااة عربياااةض وباإلياااا ة إااااى  ول تناول اااا التقريااار املا ااا ي وصاااي 11أ ا  ” مؤشااار البياناااات املفتوحاااة“مااا  (  2016سااانة )حللااا، النحاااخة الرا عاااة 
. املغرو وتونس ومصر واشر ن والملعو ية واليم  واإلمارات والباري  وقطر، شمل التاليل لبنان و لملطين للمر  اشواى

تراجج أ ا  ال ول العربية عالل   ه النحخة، وتأعر ترتيبها جميًعا باستثنا  تاملنات افيفة في مؤشرات  رعية

التأثير  ح التنفيذ نجا هزية  الجا جة  الدر كز المر الدول 

22% 32% 45% 32% 50-39 تونس 

12% 23% 47% 26% 59-47 اإلمارات 

2% 18% 41% 19% 74-60 قطر

12% 15% 37% 19% 74-50 الملعو ية 

7% 20% 22% 19% 57-74 الباري  

7% 12% 38% 17% 79-62 املغرو 

6% 14% 27% 14% 85-75 مصر 

6% 11% 28% 13% 87-70 اشر ن

2% 7% 23% 8% 100 *  لملطين

0 7% 17% 6% 104 * لبنان

0 6% 0 0 املرك  اشعير 115-92 اليم 

ي الدول العربية  ف حكومة المفتوحة  ع ال واق
البيانات المفتوحة موشةر



حكومة  ال

المفتوحة
التحدةيات



نشر : الشفافية 

المعلومات 

صول إليها والو

اإلبتكار 

ي  التكنولوج

جة العديد  معال

ن المشك ت  م

ن أهمها  م

الفساد 

ر التكنولو ي يمك  أن تملا   في الح  م  الفملا  وتاقي  مملاعي الحكومة املف :توحة أر عة عناصر للتطو 

 ر عنه .  البيانات الكبيرةنمل   اليوح ثور  كبير  في مجال البيانات، و و ما يعل 

 ر أ وات التاليل تطو 

 ر ال ائل لتطبيقات ة التطو  ر االبتكار التكنولو ي وعاص  الهوات  الجوةالة تطو 

   ة ة ال نائي 
 
أ وات اش ل

حكومة المفتوحة  ي تنفيذ مبادئ ال ف كنولوجيا  دور الت



حكومة المفتوحة ي تنفيذ مبادئ ال ف كنولوجيا  دور الت

ضخمة/ البيانات الكبيرة   Big Dataال

 نعوم اآلن في عصر املعلومات التي تؤثر على جميج القرارات  ملكل كبير

 االنترن،، الحواسوب، ال واتف املحمولة: يمك  الوصول إاى كميات  ائلة م  البيانات ع  اري  الوسائط التكنولوجية

 ظ ور مف وح ج ي  ل  ا الك  ال ائل م  املعلومات و و البيانات الضخمةBig Dataة وصي تعتلر م  أ   التقنيات اململتقبلي 

الساااااؤال المطاااااروح هاااااو كيااااا  يمكااااان لهاااااذت البياناااااات الضاااااخمة أن تسااااااهم فاااااي تكاااااري  الحكوماااااة 
المفتوحة ؟

  ر البيانات  ات ال و   وس لة النفا  إاى تاملين القرارات الملياسية
 
يؤ   تو 

 ،ت نوع مجاالت االستفا   م  البيانات الضخمة ل ململ الع ي  م  امل االت كالصحة والتجار  والضرائب وغير ا

  ة لر ع ا واتنا  اإلجرا ات الض....( الغم، التوااؤ، إلخ )ُيملتن ح التاليل ال قي  وال كي ل  ه البيانات الك ملاف حاالت الفملا روري 

 ال بين اش وات التكنولوجية والبيانات الضخمة في مجال الحكومة اإللكترونية إاى اتنا  القرارات و تاملين: يؤ   التكامل الفع 
لة 

 
تو ير أكلر ق ر م  الملفا ية وتبمليط العمليات واالجرا ات إاى جانب حقوق كل اشاراف املت ع

ل ُممارسات االحتيايؤ   إن ملار العمليات الرقمية والبيانات الضخمة مما أ   إاى أساليب ج ي   في إ ار  البيانات  وبالتااي يملا   في منج
.وسو  االستن اح في القطاع العاح

ٍ   ائاااال مااااا  بتالياااال البيانااااات الضااااخمة للباااااا  وسااااط عاااا ” مكتااااب الضاااارائب اشساااااترااي“يملااااتعين : ماااالال 
طاب  الب ياناات الك ملااف الح الت، في مااولة للعلور على أ لة ل و  البعض إاى مال ات يريبية، كما يُ

.تهرو صغار تجار التج ئة علر اإلنترن، م  الو ا  بالت اماته 



: بالنسبة للدول العربية 
الخطيار  وبالتاااي به ف تع ي  الكفا   بالنملبة للحكومة املفتوحة وم  أجل اململاا مة فاي إك ملااف الفجاوات واالعاالالت

: تو ير أكير حظوط ملعال ة اململاكل لفائ   الصالح العاح وتع ي  مبا ة الحكومة املفتوحة يجب 

و تها اشع   عين االعتبار ثور  البيانات  مج االستعانة بالوسائل التكنولوجية لتاملين مملتو   قتها وج

كاااليف إنتاااج العماال علااى توظيااف ااارق ج ياا   لتطااوير البيانااات وُمملاااركتهاض بهاا ف تاملااين جااو   املعلومااات وعفااض ت
البيانات العامة وبالتااي اململا مة في الوصول إاى رق  مملتقبلية ناجعة

 جياة املبتكار  علاى ويج كال االمكانياات والتعااون باين كال اشااراف لةساتفا   ما  البياناات الضاخمة والتوج اات التكنولو
جميج اشصع   

رتبطاة بهاا ماج الع
ُ
ر  امل مال علاى تطاوير الكفاا ات تع ي  االس لمار في مجال البيانات الضخمة والبنية التكنولوجية املتطاو 

في امل ال

حكومة المفتوحة ي تنفيذ مبادئ ال ف كنولوجيا  دور الت

ضخمة/ البيانات الكبيرة   Big Dataال



ااار ا عاااالل الملااانوات اشعيااار ، وتملاااتن ح مااا  أجااال اإلساااتفا   مااا
 
را مط ال تطاااو    البياناااات عر ااا، تطبيقاااات ال ااااتف ال اااو 

ل إاى املعلومات امل مة  ملرعة .والتوص 

ال واننفاااااب تكلفتااااه وتكلفااااة  اااا ه التطبيقااااات أصاااابح االعت مااااا  عللهااااا لتوملااااير ونظاااارا الن ملااااار اسااااتعماالت ال اااااتف ال ااااو 
وصول املواانين إاى الخ مات واملعلومات  أمرا في غاية المل ولة 

ال وتطبيقاتاااه، أصااابح ماا اااة، ونظااارا إاااى النملااابة املرتفعاااة الساااتعمال ال اااتف ال اااو    الملااا ل توظياااف  ااا ا فااي املنطقاااة العربي 
االن ملار والنجا  في التص    إاى كا ة أنواع الفملا  واالبالغ عنها 

 صاااااة للتصاااا   إااااااى كا اااااة التجاااااوزات اال اااااة لتطااااوير تطبيقاااااات منص  ارياااااة وتع يااااا  وجااااب العمااااال علاااااى غاااارار اشمللاااااة العاملي 
الملفا ية والن ا ة في العمل الحكومي املوجه للمواانين

حكومة المفتوحة ي تنفيذ مبادئ ال ف كنولوجيا  دور الت

ه الهات  الجوال وتطبيقات

I Paidأو ” ، رشاو   عا“تجاارو االساتفا   ما  التطبيقاات توظيف اا فاي ماارباة   اج الرشااو  فاي ال نا  ما  عاالل موقاج اإلنترنا، وتطبيقاات : مالال  A 
Bribe  ون نملار اسا  ، ويُ يح للمواانين اإلبالغ ع    ع ا  رشاو  فاي أحا  املكاتاب الحكومياة، وتحا يل شاكو  علار املوقاج2011ال   تأسس في عاح 

ومااة فين ومملااؤواي الحكاملوظااف ملنااج ال ملاا ير باشبريااا  وتجنااب البالغااات الكا بااة، وتتضاام  أ اا اف املوقااج التأكياا  علااى  ور املااراقبين و شااعار املااوظ
. بنضوع   للمراقبة العامة

Integrity” تطبيا  الن ا اة” “البناك الا واي“أصا ر  App  غ عماا يروناه الا   ُيطلاج اململاتن مين علاى اململاروعات التاي ُيمول اا البناك، ولملامح ل ا  بااإلبال
” البناك الا واي“ول اا وما  عاالل التطبيا  ُيمكا  للمملاتن مين  عا  بالغااته  بصاور ملال مملاروعات إلنملاا  ما ار  ُيم. م  شبهات لالحتيال والفملا 

. ون أن يكتمل بناق ا، أو   ج رشاو  



 والغااااام كلناااااا نعلااااا  أن التكنولوجياااااا ساااااال   و حااااا ي   حاااااي ال تقااااا ح  قاااااط الحلاااااول ملكا ااااااة الفملاااااا
جاوزاتوالتجاوزات،  م  املمك  أن تفتح الطري  شساليب مبتكر  للقياح بالع ي  م  الت

ب  التعاااون بااين يجااب العماال علااى تع ياا  االساا لمارات املاليااة فااي مجااال االبتكااار والتكنولوجيااا إاااى جاناا
القطاعين العاح والخاص 

يمقرااياة ويبقى ال انب اش    و توا ر العا ح الصاا ق علاى ماارباة الفملاا  واآللياات اشساساية لل 
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