
عربيةفي البلدان الالسياساتي لتعزيز الحكومة المفتوحةطار اإل

نبال إدلبي. د

ا قسم االبتكار، اإلسكوةرئيس

، نجدمحمد بشير المالدكتورإعداد اإلسكوا بالتعاون مع 

ماترئيس شركة سوفت كاد، وخبير في مجتمع المعلو



مبادرة اإلسكوا

التطوير المؤسسي لتعزيز النهج التشاركية من أجل تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة في غربي آسيا

الهدف

الشفافية دة بناء قدرات البلدان األعضاء في اإلسكوا على استخدام التكنولوجيا لزيا

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 •

شفافية تحتاج جهوداً كبيرة من تحسين الالعديد من البلدان العربية ما زالت •

والمساءلة والمشاركة المجتمعية في صنع القرار



مبادئ المشروع األساسية 

أظهرت تجربة األهداف اإلنمائية لأللفية أنه بدون وجود حكومات تتسم : الحوكمة

بالكفاءة والفعالية والشفافية والخضوع للمساءلة، مقترنة بالملكية الوطنية ألهداف 

2030التنمية، لن يتسنى لنا بلوغ أهداف عام 

إن القضايا المعقدة التي يجب علينا مواجهتها لتحقيق أهداف التنمية : التشاركية

المستدامة تحتم على الحكومات ضرورة إيجاد طرق مبتكرة جديدة إلشراك 

.المواطنين في صنع القرار وتحقيق نتائج أفضل للمواطنين كافة

تساعد التوجهات التكنولوجية الجديدة، مثل الوصول إلى المعلومات، : التكنولوجيا

والبيانات المفتوحة، والخدمات التي تركز على المواطنين، ووسائل التواصل 

االجتماعي، الحكومات على توفير خدمات تشاركية شاملة مبتكرة



 أهمية السالم والعدل والمؤسسات القوية : 16الهدف

التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يُهّمش بها أحد من أجل تحقيق

التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء 

مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات

 عقد الشراكات لتحقيق األهداف: 17الهدف

نمية تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق الت

(التكنولوجيا)المستدامة 



مقدمة

عة إطار لتطبيق الحكومة المفتوحة على مراحل، مستقى من مجمو

ضع من النماذج المنشورة في األدبيات وبشكل خاص ويتالءم مع و

.ومتطلبات الدول العربية
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ربيةعمل لتطبيق الحكومة المفتوحة في البلدان العطار إ

:المنطلقات

أن يكون مستقى من الممارسات الفضلى العالمية•

ً أن يكون • تطبيقه ، بحيث يمكن وضع خطط العمل الالزمة لواقعياً وبسيطا

بسهولة

المعتمدة أن يكون مرتبطاً ارتباطاً واضحاً بنشاطات الحكومة اإللكترونية•

رة، المتوفّ باستخدام سلس لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن يسمح •

وبخاصة وسائل التواصل االجتماعي المعروفة وتقنيات الوبّ 

:التاليةمراحلال، وقائماً على يكون قابالً للتكيّفأن •

سلسليةأي تطبيق مراحل التنفيذ المختلفة بصورة ت":العمودي"االمتداد ✓

ّسع أي إمكانية تطبيقه على إدارات محّددة، ثم التو":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

:اإلطار العام للحكومة المفتوحةصياغة

معلنة ترسم بموجبها   اإلطار الوطني “ وثيقة سياسات”من المفيد أن تضع الحكومة 

عليها التي تستندالعام للحكومة المفتوحة، وتبيّن فيه رؤيتها في هذا الصدد، والمبادئ

. في التطبيق، والتي توجه اتخاذ القرار

:  الوضع في المجاالت التاليةبتهيأةكما يجب أن تقوم الحكومة 



الشفافية: المرحلة األولى

وذلك تعزيز الشفافية:  الغرض الرئيسي

:عن طريق األهداف التالية

نشرها التركيز على البيانات المفتوحة و•

و جودتها

كوميةبناء ثقافة التعاون بين الجهات الح•

اح نشر الوعي لدى الجمهور بأهمية انفت•

الحكومات ومساءلتها

استخدام أي تكنولوجيا متاحة من •

تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت



الشفافية: المرحلة األولى

:  مجال التركيز

لمشاركة يضع حجر األساس لإذ تعزيز الشفافية، وبخاصة شفافية البيانات▪

.عنيةالمفتوحة والتعاون بين الحكومة والمواطنين وباقي واألطراف األخرى الم

ي تصرف تعني البيانات الحكومية المفتوحة جميع البيانات التي تضعها اإلدارات الحكومية ف

ن إلى بناء على طلب يقّدمه واحد أو أكثر من المهتميعلى بوابة أو موقع على الوّب،الجمهور

. وتكون هذه البيانات المطلوبة غالباً مجانيةإحدى اإلدارات الحكومية ،

:  التكنولوجيا الداعمة

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

.  قّالةتطبيقات الوّب التقليدية أو التطبيقات المخصصة لألجهزة النمثل 



الشفافية: المرحلة األولى

:  جراءات التنفيذيةاإل▪

oوهذا يتطلّب إجراء جرد للبيانات المتاحة لدى كٍل من:جرد البيانات

اإلدارات الحكومية المعنية

oت المالية، لبيانااالبيانات االقتصادية، و: تصنّف البيانات إلى فئات مثل

علّقة تانات الملبياعلّقة بالمشتريات الحكومية واإلنفاق العام، وتوالبيانات الم

....بالعمل والعمالة، 

oدى يمكن بواسطتها تقييم مالتي مبادئال: ضمان جودة البيانات المتاحة

نية والحياالكتمال:جاهزية البيانات الحكومية لإلتاحة بالجودة المناسبة

وسهولة الوصول والديمومة



الشفافية: المرحلة األولى

oياتنشر البيانات الحكومية، تدريجياً، وبحسب األولو: نشر البيانات  .

oسّهل تحوي مواقع الوّب الحد األدنى من اإلمكانيات التي تنمن المفّضل أ

ل إمكانية إرساوصفحات المساعدة، واألسئلة المتكررة، : استخدامها، مثل

. التعليقات والمقترحات، وحتى منتديات الحوار

oحديد تخضع عملية نشر البيانات إلى إجراءات محّددة لت: اإلدارة والتقييم

انات المعّدة البنى التنظيمية المسؤولة عن نشر البيانات، وقواعد اختيار البي

. للنشر

o ت، إدارة البيانابتلجأ بعض اإلدارات الحكومية إلى تشكيل لجنة خاصة

.ومساعدين له" مسؤول رئيس عن البيانات"وتعيين 



الشفافية: المرحلة األولى

:مؤشرات القياس

:الممكن استخدامها هناالقياس الكمّي من أهم مؤشرات 

عدد مجموعات البيانات المنشورة•

عدد مرات تحميل البيانات•

نسبة تكرار الزيارات•

:المؤشرات الكيفيةيضاف الى ذلك مجموعة من 

الفهم العام لمبادرات وخدمات الحكومة المفتوحة•

الرضا العام عن التفاعل مع الحكومة•



المشاركة: الثانيةالمرحلة 

يز مشاركة المواطن في العمل تعز: الغرض األساسي 

:الحكومي، وذلك عن طريق األهداف العامة اآلتية

منّظمات وتعزيز التفاعل مع المواطن، •

األهلي، وتلقي المالحظات /المجتمع المدني

واالقتراحات، والتجاوب بتقديم معلومات 

راجعة

ستخدام مكثف لتكنولوجيا المعلومات ا•

واالتصاالت، وبخاصة وسائل التواصل 

االجتماعي، لزيادة الفعالية والحينية

تحسين آليات صنع القرار•

تعزيز التشميلية•

تاحمكافحة الفساد وبناء الثقة وثقافة االنف•



المشاركة: الثانيةالمرحلة 

مشاركة المواطنين بتقديم األفكار والمعارف والتعليقات: مجال التركيز•

وإلى  inclusivenessيؤدي إلى زيادة التشميليةواالقتراحات للحكومة

.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•

اإن قدرة اإلدارات الحكومية على االستفادة من المعلومات الراجعة التي يقّدمه

.المواطن، بالسرعة والوقت المناسبين، هي جوهر هذه المرحلة



المشاركة: الثانيةالمرحلة 

الالوعي

الالمباالة

المشاركة السلبية

المشاركة الضمنية

المشاركة النشطة

المشاركة الموجهة

المشاركة الفعالة

المشاركة المؤثرة

التنفيذ+ 

جدول األعمال/الهدف+ 

الواجهة المخصصة+ 

االتصال/الوعي+ 

العمل+ 

الرعاية+ 
المحتوى/الرأي+ 

المعلومات+ 

صريح

ضمني

عدم مشاركة

تفاعل

عدم تفاعل



المشاركة: الثانيةالمرحلة 

:مؤشرات القياس

:الممكن استخدامها القياس الكمّي من أهم مؤشرات ▪

اعيعدد الزوار، والمعجبين، والمتابعين في وسائل التواصل االجتم•

عدد األفكار المعروضة من قبل المواطن•

نسبة المنشورات إلى المالحظات•

معدل التصويت•

:  المؤشرات الكيفيةيضاف إلى ذلك بعض ▪

تغير ثقافة اإلدارات الحكومية نحو االنفتاح•

الرضا العام عن التفاعل مع الحكومة•



التعاون: المرحلة الثالثة

تعزيز التعاون بين  :الغرض الرئيسي

:المواطن والحكومة، وذلك عن طريق 

ما في: التعامل بين جميع األطراف•

ين بين اإلدارات الحكومية، وفيما ب

الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع

األهلي والعموم/المدني

التداول في السياسات العامة •

والقرارات

اجة التجاوب بتقديم الخدمات وفق ح•

المستفيدين



التعاون: المرحلة الثالثة

دور وسائل التواصل االجتماعي كأداة تركز هذه المرحلة على : مجال التركيز▪

.  قةللـتعاون، في مقابل التركيز على دورها كأداة للـتعبير في المرحلة الساب

وتركز اإلدارات الحكومية على التعاون مع المواطن ومع القطاع الخاص بغية ▪

دفين، بأي توفير خدمات حكومية مبتكرة ذات قيمة مضافة، وعلى نحو يتيح للمسته

.موقع، وفي أي وقت، الوصول إليها والمشاركة فيها

:يهدف التعاون في هذه المرحلة إلى تشجيع المساهمة الفعّالة للمواطنين▪

oتعزيز التواصل وتدفق المعلومات بين الجهات الحكومية والمواطنين

oالوصول إلى مستويات متقّدمة من التشاركية، عن طريق إجراء مداوالت

عامة مفتوحة حول السياسات والبرامج الحكومية المخطط لها

oمساهمة المواطن في صنع القرار الحكومي

حكوميةالتبقى سلطة اتخاذ القرار النهائي منوطة بواضعي السياسات في اإلدارات▪



اإلشراك الناجز: المرحلة الرابعة

ك الوصول إلى اإلشرا: الغرض الرئيسي 

الناجز الكلي للمواطن في العمل 

الحكومي، وذلك عن طريق األهداف 

:العامة اآلتية

اتالوصول الشامل إلى البيانات والخدم•

إشراك جميع األطراف في رسم •

السياسات وصنع القرار

بناء الحكومة المتمركزة في المواطن•

والخاضعة للمساءلة

قيق الوصول إلى اإلسهام الفعّال في تح•

أهداف التنمية المستدامة



اإلشراك الناجز: المرحلة الرابعة

مجال التركيز

، الث السابقةالتطبيق الناجز للحكومة المفتوحة، وذلك استناداً إلى تطبيق المراحل الث▪

.  والتعاون إلى مستوى اإلشراك الكلي للمواطن وانخراطه في العمل الحكومي

ضمن تعمل اإلدارات الحكومية على إقامة البنى واإلجراءات الحكومية الفعالة التي ت▪

التحسين المستمر واالبتكار في برامج إشراك المواطن، 

تعمل اإلدارات مع المواطن والقطاع الخاص وجميع األطراف األخرى ذات الصلة ▪

.على بناء نظام قوي للمشاركة الفعالة وضمان استدامته

التكنولوجيا الداعمة

▪ ً .  تؤدي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في هذه المرحلة دوراً حاسما

م اتخاذ يمكن االستفادة من شبكات التواصل االجتماعي، بأشكالها المختلفة، في دع▪

.، تسمح لجميع المواطنين بإسماع صوتهمالهرميةالقرار بصورة 



تشريعات الحكومة المفتوحة

:، وذلك في1946جاء االعتراف بالحق في المعلومات في المحافل الدولية منذ عام 

حول الحرية في المعلومات/59/قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة ذي الرقم •

والميثاق الدولي للحقوق 1948لعام UDHRاإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان •

ر ، وهي معاهدات ملزمة، تتضّمن الحق في التعبي1976المدنية والسياسية لعام 

الحر، والحق في طلب ونقل المعلومات 

2003اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام •

هو من الحقوق األساسية لإلنسان، ألنه يؤدي إلىحق الحصول على المعلومات 

، ومن ثّم تدعيم الحقوق األخرى المتعلّقة بحرية الرأي والمشاركة في الحياة العامة

اءلة تعزيز الممارسات الديمقراطية؛ إضافة إلى أثره الجوهري على تعزيز المس

رقابة على والشفافية، والكشف عن حاالت الفساد المحتملة، بفضل توسيع دائرة ال

.أداء الحكومات، سواء على المستوى المركزي أم المحلي



حق الوصول إلى المعلومات

مية أو أو إصدار قرارات أو لوائح تنظي/تقوم الدول عادة بسن تشريعات خاصة و•

تعليمات تنفيذية

على ، صدرت عن البرلمان األوربي الالئحة التنظيمية التي نّصت2001في عام ▪

في و، ةضوابط وصول الجمهور إلى وثائق البرلمان األوربي والمفوضية األوروبي

عمال بضوابط إعادة استرشاد متعلّق إ، صدر عن المفّوضية األوربية 2003عام 

معلومات القطاع العام

صول في العالم العربي، أنهت بعض الدول إصدار تشريعات تخّص إتاحة الو•

:  إلى البيانات والمعلومات الحكومية

، ولبنان (2012)، واليمن (2007)األردن : قوانين حق الوصول إلى المعلومات▪

(2017  )

مصر وتونس: مواد من الدستور ▪



الحق في الوصول إلى المعلوماتأهم بنود قانون

الغرض من القانون ونطاق تطبيقه

ضمان حق الوصول إلى أصناف من البيانات والمعلومات الحكومية، بطرق وآليات•

:متعّددة، بغرض 

تعزيز الشفافية والمساءلة-

تحسين كفاءة وفعالية الحكومة وجودة الخدمات المقدمة-

زيادة إشراك المواطن في الشأن العام وإجراءات اتخاذ القرار-

ي تمتلكها قد يتسع نطاق القانون ليضيف إلى البيانات الحكومية بعض البيانات الت•

.  الجهات الخاصة

:انون أهم المصطلحات المستخدمة فيهقويمكن أن يعّرف الالبيانات-

الحكومية-

المعلومات والوثائق والسجالت الحكومية-

اإلدارات الحكومية-



الحق في الوصول إلى المعلوماتأهم بنود قانون

طلبات الحصول على المعلومات ومعالجتها▪

االستباقياإلفصاح ▪

الحق في متابعة االجتماعات العامة▪

إعادة استخدام المعلومات الحكومية▪

االستثناءات ورفض اإلفصاح▪

الرسوم واألجور▪

التدابير التنظيمية والتنفيذية▪



برانية األخرىيالتشريعات الس

.  توحةترتبط بشكل أو آخر بالحكومة المف" التشريعات السيبرانية"معظم ▪

درتها المقارنة مع مجموعة إرشادات اإلسكوا للتشريعات السبرانية، والتي أص▪

:  والتي تتناول2012اإلسكوا في عام 

االتصاالت اإللكترونية وحرية التعبير▪

المعامالت اإللكترونية والتواقيع اإللكترونية▪

التجارة اإللكترونية وحماية المستهلك▪

معالجة وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي▪

الجرائم السيبرانية▪

.والسيبرانيحقوق الملكية الفكرية في المجال المعلوماتي ▪



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

لحكومة تنسيق النشاطات اإلقليمية واالتفاق على المبادئ والمفاهيم األساسية ل•

.  المفتوحة، ووضع معايير إقليمية لتقييم األداء

تبادل القصص الناجحة والخبرات•

االطالع على الحلول المعتمدة لنشر البيانات أو جمع المعلومات الراجعة أو •

استخدام األدوات التشاركية والتعاونية 

كفاءة قدر من الأكبر ومع المستخدمين، لتحقيق إطالق حوار مع اإلدارات الحكومية•

.والفعالية



توصيات ختامية

:في تطبيق الحكومة المفتوحةأهم عوامل النجاح بعض 

ل برنامج مستمر في صلب أعماالتأكيد على أن الحكومة المفتوحة هي •

، وليست مجرد مشروع محدود األمدالحكومة

حكومة لبرنامج التوفّر االلتزام واإلرادة السياسية الداعمة التأكيد على •

المفتوحة، على أعلى مستوى ممكن

ام صدور وثيقة سياسات معلنة ترسم بموجبها الحكومة اإلطار العأهمية •

ي هذا ، وتبيّن فيه رؤيتها فللحكومة المفتوحة على المستوى الوطني

.  تخاذ القرارالصدد، والمبادئ التي تستند عليها في التطبيق، والتي توجه ا



توصيات ختامية

ة لضمان تطبيق الحكومإصدار التشريعات الالزمة إصدار أو استمرار •

عمل المفتوحة، مع ضرورة ضمان تكاملها مع السياسات الوطنية وخطط ال

الخاصة بالحكومة المفتوحة

، على المستوى الوطني ومستوى اإلدارات وضع خطط عمل مفّصلة•

ث تكون الحكومية، لتطبيق الحكومة المفتوحة، وفق المراحل المعتمدة، بحي

.  واقعية، وذات مخرجات واضحة وقابلة للقياس

ي جميع فإشراك الموظفين الحكوميين وجميع فئات المواطنين التأّكد من •

.حةعمليات تصميم وتنفيذ وتقييم برامج ونشاطات الحكومة المفتو



شكراً 


