
 ندى خاطر

 رئيس قسم استراتيجيات الحكومة االلكترونية
 مديرية السياسات واالستراتيجيات

 األردنسياسة البيانات الحكومية المفتوحة في 
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 مشروع البيانات الحكومية المفتوحة

 البنية التكنولوجية المعززة  

اطالق سٌاسة •
الحكومٌة البٌانات 
 المفتوحة

8-2017 

اطالق بوابة •
الحكومة االلكترونٌة 

منصة البٌانات  –
 المفتوحة

8-2017 
تشكٌل اللجنة •

المشتركة للبٌانات 
 الحكومٌة المفتوحة

12-2017 

الخطة التنفٌذٌة •
لسٌاسة البٌانات 

 الحكومٌة المفتوحة

5-2018 
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 مشروع البيانات الحكومية المفتوحة

 البنية التكنولوجية المعززة  

 االستبٌان

دراسة اهم •
القطاعات التي 
تهم المستفيدين 

إلعطائها األولوية 
في نشر بيانات 
هذه القطاعات 
على منصة 

البيانات الحكومية 
 المفتوحة

تمٌٌم 
 المنصة

دراسة وتقييم •
منصة البيانات 

الحكومية 
المفتوحة من 
الناحية التقنية 
وتحديد مدى 
توافقها مع 
المعايير 
لمنصات  العالمية 

  البيانات المفتوحة

تمٌم 
 االسكوا

تقييم حالة •
البيانات المفتوحة 
على المستوى 

 الوطني

تم إجراء التقييم •
على منهجية 
  -  البنك الدولي

(ODRA) 

 التعلٌمات

اقرار تعليمات •
نشر البيانات 
الحكومية 

المفتوحة على 
منصة البيانات 

الحكومية 
المفتوحة من 

مجلس الوزراء 
ونشرها في 

الجريدة الرسمية 
في 

17/2/2019.  
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 توصيات تقييم االسكوا للبيانات الحكومية المفتوحة في األردن

 البنية التكنولوجية المعززة  

 مستوى عال من الدعم السٌاسً واإلعالن عنه بشكل صرٌح من خالل رئاسة الوزراء •

 القيادة العليا مراجعة نموذج الحوكمة الدارة تنفٌذ البٌانات الحكومٌة المفتوحة ومتابعة التمٌٌم والرلابة •

تعدٌل لانون حك الحصول على المعلومات لٌصبح داعم لالفصاح االستبالً واعاده •
 اإلطار القانوني االستخدام، وأن ٌحدد المعلومات البٌانات المفتوحة التً ٌجب فتحها وتصنٌفها بشكل واضح

 .تعٌٌن منسك للبٌانات المفتوحة فً كل جهة حكومٌة•

 اشران دائرة االحصاءات العامة . اٌجاد وحدة تمنٌة بتوفٌر الدعم الفنً المتعلك بالبٌانات المفتوحة •

 اعطاء االلولوٌة للجهات الحكومٌة التً لدٌها تصور واضح عن البٌانات المفتوحة•

 تحدٌد برنامج تدرٌبً مكثف لتوعٌة موظفً المطاع العام، خطة تواصل وتروٌج لتثمٌف العامة •

الهيكلية المؤسسية 
 و ادارة التغيير

 .اعداد رخصة إلعادة استخدام البٌانات الحكومٌة المفتوحة•

 .إنشاء مخزون وطنً أو لائمة بالبٌانات الحكومٌة المفتوحة•
االجراءات إلدارة 
 البيانات الحكومية 
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 توصيات تقييم االسكوا للبيانات الحكومية المفتوحة في األردن

 البنية التكنولوجية المعززة  

بشكل دوري وذلن لتشجٌع ( هاكاثون)تنظٌم عدد من النشاطات الستخدام البٌانات المفتوحة •
 .المستفٌدٌن على استخدام مجموعات البٌانات

 تمكٌن المستفٌدٌن من طلب مجموعات البٌانات بشكل الكترونً بالكامل•

الطلب على البيانات 
 المفتوحة

تشكٌل لجنة مشتركة من ذوي الخبرة من المجتمع المدنً واألكادٌمٌٌن والمطاع الخاص •
 والحكومة

اشراك المجتمع 
 المدني

 .تخصٌص مٌزانٌة لبرنامج البٌانات الحكومٌة المفتوحة•

 التمويل .التعاون مع برامج التعاون الدولً فً تحصٌل الدعم لبرنامج البٌانات المفتوحة•

انشاء بوابة مخصصة للبٌانات المفتوحة ومنفصلة عن بوابة الحكومة االلكترونٌة وذلن ضمن •
 .المعاٌٌر العالمٌة وٌفضل استخدام برمجٌات مفتوحة المصدر

التنسٌك فً المجال التمنً بٌن جمٌع مؤسسات المطاع العام لضمان الحد األدنى من الوحدة •
 والتوافك فً مجموعات البٌانات الصادرة ووضع معاٌٌر لتبادل تلن البٌانات لتحمٌك التكاملٌة 

البنية التحتية 
 التقنية 
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 منصة البيانات الحكومية المفتوحة

 البنية التكنولوجية المعززة  

30 

20 

10 

الجهات التً تمت 
 مخاطبتها

الجهات التً تم 
 االجتماع معها 

الجهات التً لامت 
 بالنشر 

77 

103 

2017 2018

عدد مجموعات البٌانات 

التً تم ( التراكمً)

تحمٌلها على المنصة فً 

ممارنة مع  2018العام 
  2017العام 

 اسم الجهة الحكومية  الرقم
عدد مجموعات 

 البيانات
 أمثلة على مجموعات البيانات التي بحوزتها 

 66 وزارة السٌاحة واالثار 1

 المختلفةالسٌاحً النشاط فً عدد العاملٌن  -1

 عدد اللٌالً وعدد النزالء حسب فئة التصنٌف ومجموعة الدول -2

 عدد اللٌالً وعدد نزالء الفنادق المصنفة  حسب المولع ومجموعة الدول-3

2 
وزارة الصناعة و التجارة و 

 التموٌن
4 

 جدول بطالة المستورد-1

 1جدول المؤسسات الفردٌة  -2

 جدول االسماء التجارٌة -3

 10 دائرة االحصاءات العامة 3

 .عٌنات مٌاه الشرب المحللة جرثومٌاً  -1

 .عدد المتعطلٌن عن العمل الجولة الرابعة-2

 .عدد السكان الممدر للمملكة حسب المحافظة آلخر سنة متوفرة -3

                           .المسجلةالشركات  -1 2 دائرة مرالبة الشركات 4

5 
وزارة التخطٌط والتعاون 

 الدولً
 .المساعدات الخارجٌة الممدمة لألردن  -1 1

 5 دائرة األرصاد الجوٌة 6

 .االرشادات الزراعٌة  -1

 .االحتٌاجات المائٌة  -2

 .التمرٌر االحصائً الٌومً للمطر ملم  -3

7 
وزارة االتصاالت و 

 تكنولوجٌا المعلومات
4 

 .اعداد العاملٌن فً لطاع تكنولوجٌا المعلومات -1

 .اعدد العاملٌن فً لطاع االتصاالت -2

 .االستثمار فً لطاع تكنولوجٌا المعلومات -3

 .بٌانات المدارس 1 وزارة التربٌة و التعلٌم 8

 6 وزارة العدل  9

 .جدول اعمال المحاكم حسب تصنٌف الدعوى -1

 .2016جدول اعمال المحاكم  -2

 .2016المعدل الزمنً لمراحل التماضً -3

 4 وزارة الزراعة 10

 .التمارٌر الشهرٌة لألسواق  -1 

 .   أسعار و كمٌات الخضار و الفواكه الطازجة الواردة إلى سوق عمان  -2 

 .التمارٌر الشهرٌة لألسواق  -3 
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 الخطوات المستقبلية

 البنية التكنولوجية المعززة  

نشر مجموعات 
 البٌانات

متابعة تنفٌذ 
تعلٌمات نشر 

البٌانات الحكومٌة 
المفتوحة من لبل 
الجهات الحكومٌة، 

الستمرار برفع وا
مجموعات البٌانات 

من   على المنصة
لبل الجهات 

 الحكومٌة

رخصة للبٌانات  
 الحكومٌة المفتوحة

 مسودة اعدادتم 
رخصة حكومٌة 

بالتعاون  مفتوحة
مع الجمعٌة 

األردنٌة للمصدر 
 المفتوح، بحٌث

الرخصة تسمح 
بإعادة استخدام 

البٌانات الحكومٌة 
 المفتوحة وتوزٌعها

بوابة البٌانات 
 الحكومٌة المفتوحة

ٌتم حالٌا اعداد 
المواصفات الفنٌة 
النهائٌة لتطوٌر 
بوابة متخصصة 
للبٌانات الحكومٌة 
المفتوحة بالتعاون 

مع الجمعٌة 
األردنٌة للمصدر 

 المفتوح

(2)االلتزام رلم   

تنفٌذ االلتزام رلم 
من الخطة ( 2)

الوطنٌة للحكومات 
والذي  الشفافة 

ٌنص على تطوٌر 
وتعزٌز تطبٌك 
سٌاسة البٌانات 

الحكومٌة المفتوحة 
 فً االردن
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 الشفافةالخطة الوطنية الرابعة لمبادرة شراكة الحكومات 

 البنية التكنولوجية المعززة  



تطوير وتعزيز تطبيق سياسة البيانات ( : 2)االلتزام رقم  9

 المفتوحةالحكومية 

 البنية التكنولوجية المعززة  
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 (2)شركاء وزارة االتصاالت في تنفيذ االلتزام رقم 

 البنية التكنولوجية المعززة  

اللجنة المشتركة للبيانات 

 الحكومية المفتوحة
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األسئلة 

 واألجوبة



 شكرا  

 سياسة البيانات الحكومية المفتوحة في األردن


