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ربيةتعزيز احلكومة املفتوحة يف املنطقة الع

إطار سياساتي  لتطبيق احلكومة املفتوحة



الحكومة المفتوحة في البلدان العربيةتعزيز 

اركية التطوير المؤسسي لتعزيز النُُهج التش"ضمن إطار مشروع اإلسكوا •

" لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في غربي آسيا

ام بناء قدرات البلدان األعضاء في اإلسكوا على استخدإلى المشروعيهدف •

ثر فعالية التكنولوجيا لزيادة الشفافية والمساءلة،  واعتماد نهجٍ تشاركية أك

.ارالنفتاح وإشراك المواطنين بصنع القرباوكفاءة وخاصة فيما يتعلق 

حكومة تشارك إدارة التكنولوجيا من أجل التنمية فيه بمكون خاص لتعزيز ال•

. المفتوحة في البلدان العربية



مبادئ المشروع األساسية 

ات أظهرت تجربة األهداف اإلنمائية لأللفية أنه بدون وجود حكوم: الحوكمة

، لن يتسنى لنا بلوغ أهداف عام والمساءلةتتسم بالكفاءة والفعالية والشفافية 

2030

أهداف إن القضايا المعقدة التي يجب علينا مواجهتها لتحقيق: التشاركية

جميع والتنمية المستدامة تحتم إيجاد طرق مبتكرة جديدة إلشراك المواطنين

.في صنع القرارأصحاب المصلحة

المساءلة، تقدم التكنولوجيا فرصاً من أجل زيادة الشفافية و: التكنولوجيا

كنولوجيا ويمكن أن تكون الت. وكذلك تحسين التفاعل بين الحكومة والمواطنين

.  العامل األساسي المحفز للتغيير



دور الحكومة المفتوحة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

السالم والعدل والمؤسسات القوية: الهدف السادس عشر

مةتمكين وتعميق المشاركة المدنية، وضمان عدم فساد الحكو•

ادة القانون تعزيز الشفافية، والمشاركة المدنية، بغية تعزيز سي•

.وبناء المؤسسات الفعالة القابلة للمساءلة

الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية: هدف التاسعال

ة التحتيةتعزيز الصناعة واالبتكار والمساهمة في تحسين البني•

ار تدعيم الوصول إلى المعلومات والخدمات، وتحفيز االبتك•

والنمو االقتصادي



الحكومة المفتوحة

تعريف

،في أداء واجباتها، ويمكن للجميع الوصول إلى خدماتهاكفؤة فعالة وحكومة •

، للمساءلةوخاضعةتتسم أعمالها بالشفافية•

،وخبرتهم ومعرفتهم في صنع القرارالمواطنين ةتثمن مشارك•

.حوكمتهالتعزيز تعتمد على التكنولوجيات الحديثة•

أبعاد التحول نحو الحكومة المفتوحة

األبعاد المؤسسية •

بناء القدرات : األبعاد البشرية •

األبعاد التشريعية والقانونية•

األبعاد التنظيمية•

األبعاد التكنولوجية •

األبعاد االجتماعية واالقتصادية •



التنميةالمفتوحة في تحقيق أمثلة حول أثر البيانات

مليار دوالر الناتجة  3.2إلى توفير كنداأدى تطبيق مبدأ البيانات المفتوحة في ➢

.  عادة من االحتيال والتهرب الضريبي

دات إلى معرفة آليات تقديم المساعالسويد في " مساعدة مفتوحة"أتاح مشروع ➢

والحاصلين على هذه المساعدات، ومكن المشروع من تحسين كفاءة اإلدارة 

ً 1.6وتقليص الفساد بقيمة  .  مليار دوالر سنويا



التنميةالمفتوحة في تحقيق أمثلة حول أثر البيانات

:  مناالتحاد األوربي سياسات البيانات المفتوحة في مكنت ➢

بالنسبة 2020و 2016خالل الفترة بين مليار يورو1.7وفير كلفة تناهز ت▪

لإلدارات العامة ببلدان اإلتحاد األوروبي

ألف فرصة 100ألف فرصة عمل بشكل مباشر، وستمكن من خلق 75خلق ▪

.2020عمل بحلول 

مليار يورو 325سيبلغ الحجم التراكمي لسوق البيانات المفتوحة حوالي ▪

.                                                     2020-2016للفترة 



نماذج الحكومة المفتوحة

وحة تتوفر في األدبيات العديد من النماذج وأطر عامة خاصة بالحكومة المفت•

Lee and Kwak: نموذج تطبيق الحكومة المفتوحة •

وآخرون Giglerوضعه " : Nessبحيرة "نموذج •

Denhardtوضعه : نموذج الخدمة العامة الجديدة •

من Open Government Partnershipشراكة الحكومة المفتوحة وتعتبر •

.  أهم العوامل التي دفعت بتطوير الحكومة المفتوحة عالميا  

مة أساسيا  من أجل الحكوقانون الحق في الوصول إلى المعلومات ويعتبر •

المفتوحة 



بيةفي البلدان العرإطار سياساتي للحكومة المفتوحة 



ةتطبيق الحكومة المفتوحة في البلدان العربيطار إ

المنطلقات

مستقى من الممارسات الفضلى العالمية•

واقعي وبسيط، بحيث يمكن وضع خطط العمل الالزمة لتطبيقه بسهولة•

مرتبط ارتباطاً واضحاً بنشاطات الحكومة اإللكترونية المعتمدة •

يسمح باستخدام سلس لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المتوفّرة•

:التاليةمراحلالقابل للتكيّف في كل دولة، وقائماً على •

يةأي تطبيق مراحل التنفيذ المختلفة بصورة تسلسل":العمودي"االمتداد ✓

قاً إلى أي إمكانية تطبيقه على إدارات محّددة، ثم التوّسع الح":األفقي"االمتداد ✓

إدارات أخرى



ةطار تطبيق الحكومة المفتوحة في البلدان العربيإ



الخاصة بالحكومة توضيح المفاهيم"هامة جدا  للمنطقة العربية من أجل ❖

:وكذلك "  المفتوحة

التوعية للجمهور حول الحكومة المفتوحة وأهميتها •

وخاصة للعاملين في الحكومةبناء القدرات  •

اطق تحسين اإلنترنت في جميع المن: اإلنترنت وشبكات المعلومات•

مات وبخاصة قانون حق الوصول إلى المعلو: التشريعات والقوانين•

مع ضمان حماية البيانات الشخصية 

، تعاون تعاون بين األقسام في المؤسسات: تطوير الهياكل التنظيمية•

بين اإلدارات

"  وثيقة سياسات"إعداد :اإلطار العام للحكومة المفتوحةضرورة صياغة❖

ترسم الحكومة بموجبها اإلطار الوطني للحكومة المفتوحة

الخطوات التمهيدية



االنفتاح لتعزيز الشفافية: المرحلة األولى

لك عن تعزيز الشفافية وذ:  الغرض الرئيسي

:طريق األهداف التالية

شرها التركيز على البيانات المفتوحة ون•

جودتهاضمانو

اح نشر الوعي لدى الجمهور بأهمية انفت•

الحكومات ومساءلتها

كوميةبناء ثقافة التعاون بين الجهات الح•

استخدام أي تكنولوجيا متاحة من •

تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت



المشاركة: الثانيةالمرحلة 

يز مشاركة المواطن في تعز: الرئيسيالغرض 

العمل 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

ة تعزيز ثقافة االنفتاح من أجل الشفافي•

والمساءلة 

 inclusivenessالتشميليةتحسين •



المشاركة: الثانيةالمرحلة 

مشاركة المواطنين بتقديم األفكار والمعارف والتعليقات: مجال التركيز•

وتحسين inclusivenessوكذلك زيادة التشميلية. واالقتراحات للحكومة

.مساهمة المواطن في العمل الحكومي وفي صنع القرار

:من تحسين المشاركة المفتوحةالمزايا المحققة •

الحوار المستمر، المبني على التواصل•

الحصول على معلومات راجعة متنّوعة، وبصورة حينية•

ال بد من تدريب العاملين في القطاع العام على آليات التفاعل البناء مع•

المواطنين باستخدام وسائل التواصل االجتماعي

مهاإن قدرة اإلدارات الحكومية على االستفادة من المعلومات الراجعة التي يقد  •

.المواطن، بالسرعة والوقت المناسبين، هي جوهر هذه المرحلة



التعاون: المرحلة الثالثة

تعزيز التعاون بين  :الغرض الرئيسي

:المواطن والحكومة، وذلك عن طريق 

التعامل بين جميع األطراف، •

وباألخص فيما بين اإلدارات 

طاع الحكومية، وفيما بين الحكومة والق

الخاص والمجتمع األهلي والعموم

التداول الدائم في السياسات العامة •

والقرارات

التجاوب بتقديم الخدمات وفق حاجة•

ين المستفيدين، والتعاون مع المواطن

لتصميم وتقديم الخدمات



التعاون: المرحلة الثالثة

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

.  بقة، في مقابل التركيز على دورها كأداة للـتعبير في المرحلة الساللـتعاون

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

.توفير خدمات حكومية مبتكرة ذات قيمة مضافة

:يهدف التعاون في هذه المرحلة إلى تشجيع المساهمة الفع الة للمواطنين▪

oالوصول إلى مستويات متقّدمة من التشاركية، عن طريق إجراء مداوالت

عامة مفتوحة حول السياسات والبرامج الحكومية المخطط لها

oتحسين مساهمة المواطن في اختيار وتصميم الخدمات الحكومية

حكوميةالتبقى سلطة اتخاذ القرار النهائي منوطة بواضعي السياسات في اإلدارات▪



اإلشراك الناجز: المرحلة الرابعة

الوصول إلى اإلشراك: الغرض الرئيسي 

ي، الناجز الكلي للمواطن في العمل الحكوم

:  وذلك عن طريق األهداف العامة اآلتية

ماتالوصول الشامل إلى البيانات والخد•

ارإشراك جميع األطراف في صنع القر•

ي بناء الحكومة الشفافة المتمركزة ف•

المواطن والخاضعة للمساءلة

قيق الوصول إلى اإلسهام الفعال في تح•
أهداف التنمية المستدامة 



اإلشراك الناجز: المرحلة الرابعة

:مجال التركيز

ل الثالث ، وذلك استناداً إلى تطبيق المراحالتطبيق الناجز للحكومة المفتوحة▪

عمل والتعاون إلى مستوى اإلشراك الكلي للمواطن وانخراطه في ال، السابقة

. الحكومي

لمالية، البيانات ا)زيادة الشفافية في البيانات تعمل اإلدارات الحكومية على ▪

. لرأيوزيادة الحرية في التعبير عن ا( الموازنات العامة، ضبط اإلنفاق العام

تعمل اإلدارات مع المواطن والقطاع الخاص وجميع األطراف األخرى ذات ▪

.بناء نظام قوي للمشاركة الفعالة وضمان استدامتهالصلة على 



التعاون اإلقليمي 

ة هذا المشروع هو جزء من جهود اإلسكوا في تحفيز التعاون اإلقليمي، بغي

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•

معلومات االطالع على الحلول المعتمدة على الشبكة لنشر البيانات أو جمع ال•

.الراجعة أو استخدام األدوات التشاركية والتعاونية



توصيات ختامية

:في تطبيق الحكومة المفتوحةأهم عوامل النجاح بعض 

برنامج مستمر في صلبالتأكيد على أن الحكومة المفتوحة هي •

، وليست مجرد مشروع محدود األمدأعمال الحكومة

امج لبرنتوف ر االلتزام واإلرادة السياسية الداعمة التأكيد على •

الحكومة المفتوحة، على أعلى مستوى ممكن

ار صدور وثيقة سياسات معلنة ترسم الحكومة بموجبها اإلطأهمية •

رؤيتها ، وتبيّن فيهالعام للحكومة المفتوحة على المستوى الوطني

التي توجه في هذا الصدد، والمبادئ التي تستند عليها في التطبيق، و

.  اتخاذ القرار



توصيات ختامية

طبيق لضمان تإصدار التشريعات الالزمة وتنفيذها إصدار أو استمرار •

الحكومة المفتوحة، 

لة• ت ، على المستوى الوطني ومستوى اإلداراوضع خطط عمل مفص 

حيث الحكومية، لتطبيق الحكومة المفتوحة، وفق المراحل المعتمدة، ب

.  تكون واقعية، وذات مخرجات واضحة وقابلة للقياس

في ن إشراك الموظفين الحكوميين وجميع فئات المواطنيالتأّكد من •

مة جميع عمليات تصميم وتنفيذ وتقييم برامج ونشاطات الحكو

.المفتوحة



الستماعكم  شكرا  

نبال إدلبي : للتواصل

idlebi@un.org
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