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عشرة دول عر�ية 
لد�ها مباد�ات 

لل�يانات المفتوحة.

احتلت تونس 
واإلما�ات العر�ية المتحدة 

الم�ا�ب األولى عر�يًا 
من حيث االستعداد 

لمباد�ات ال�يانات 
المفتوحة.

تخطت 
تسع دول عر�ية 

المعدل العالمي 
للمشاركة اإللكت�ونية.

ينبغي على الحكومة صياغة وثيقة سياسات توضح فيها المفاهيم األساسية 
وال�ؤية للحكومة المفتوحة.

أهمية إعداد خطة عمل مفصلة، وواضحة، وعلى م�احل، و�تضمن مخرجات 
قابلة للقياس.

ينبغي على المسؤولين الحكوم�ين وجميع المواطنين المساهمة 
في تحفيز الحكومة المفتوحة.

إن اإل�ادة السياسية ض�و��ة للتحول الفعال 
نحو الحكومة المفتوحة.

التوصيات

الحكومة المفتوحة هي برنامج مستمر في جوهر العمل الحكومي

وضعت أربع دول عر�ية 
قوانين أو تش��عات 

متعلقة بحق 
الوصول للمعلومات 
وهي األردن وتونس 

ولبنان واليمن.

الحكومة المفتوحة

تدعم الحكومة المفتوحة المؤسسات العامة 
في التحول نحو الحوكمة الرشيدة، 

كما تساعدها في تحسين ثقة المواطنين 
بالحكومة، وبناء ش�اكة حقيقية �ين المواطن 

والحكومة، مما �ؤدي إلى تحقيق 
مستقبل أفضل للجميع.

إطار عمل اإلسكوا لتط�يق الحكومة المفتوحة في المنطقة العر�ية

المرحلة ال�ابعة: اإلش�اك الناجز
- ضمان النفاذ الكامل للمعلومات والخدمات لجميع المواطنين. 

- مشاركة جميع أصحاب المصلحة في صنع الق�ار: حكومة، مواطنين، 
   مؤسسات غير حكومية، قطاع خاص.

- بناء حكومة شفافة وخاضعة للمساءلة محورها المواطن.

المرحلة الثالثة: التعاون
- تشجيع مساهمة المواطنين في صنع الق�ار.

- تقديم خدمات حكومية مبتكرة وذات قيمة مضافة، وإ�احة الوصول إليها 
  بأي وقت ومكان.

- استخدام منصات وأدوات تشاركية.

المرحلة الثانية: المشاركة
- تحفيز مشاركة المواطن بالعمل الحكومي.

- تع��ز التفاعل مع المواطن وتلقي االقت�احات والمالحظات.
- تكثيف استخدام وسائل التواصل االجتماعي وتكنولوجيات التواصل �نائية االتجاه 

   ووسائل التواصل االجتماعي.

المرحلة األولى: االنفتاح
- تطو�ر و�نفيذ مباد�ات ال�يانات المفتوحة من أجل تحسين الشفافية.

- ضمان جودة ال�يانات، ونشرها، وإدارتها وتق�يمها.
- استخدام التكنولوجيات المناسبة والمتاحة مثل الويب وتط�يقات الها�ف المحمول.

الخطوات التمهيدية
- ��ادة الوعي �ين المواطنين حول مفاهيم الحكومة المفتوحة .

- صياغة التش��عات واللوائح التنظيمية األساسية الالزمة.
- تحسين البنى التحتية التكنولوجية والبنى التنظيمية.


