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الحكومة المفتوحةتعريف

ثقافةهيالمفتوحةالحكومة":OECDاالقتصاديوالتعاونالتنميةمنظمة▪

لمعنيةاالجهاتمشاركةوالمساءلةوالنزاهةوالشفافيةمبادئتعززالتيالحوكمة

."الشاملةوالتنميةللديمقراطيةدعما
(ةالمفتوحالحكومةبشأناالقتصاديةوالتنميةالتعاونمنظمةمجلستوصية:المصدر)

World)العالميّةالوابشبكةمؤسسة▪ Wide Web foundation):"فيالتفكيرإعادة

اإلداراتهابتكيّفأنينبغيالتيالكيفيةفيالتفكيروإعادةالحكم،كيفية

.المواطنينوحاجياتمتطلباتلتلبيةإجراءاتها

."المسائلة+المشاركة+النجاعة+الشفافية=المفتوحةالحكومة▪

http://www.webfoundation.org/projects/open-government-data-feasibility-studies: المصدر 

موالمفاهيالمصطلحهذامعنىأنإذالمفتوحةللحكومةواحدتعريفيوجدال

.جديدةوغاياتورؤىأفكارتبنيمعمستمر،تحولفيهيبهالمرتبطة

http://www.webfoundation.org/projects/open-government-data-feasibility-studies/


(2018تقرير تعزيز الحكومة المفتوحة في المنطقة العربية -اإلسكوا : المصدر )



الحكومة المفتوحةالتشريعات التي تخص تركيز

وهيالمفتوحةالحكومةمبادئتعزيزتهمالتيالتشريعاتباألساسهي▪

.والمسائلةوالشفافيةالمشاركة

وحةالمفتالحكومةمجالفيالدوليالبنكلدىللخبيرمنشورةغيردراسةفي▪

بتركيزصلةذاتقانونا44قرابةبتعداداألخيرهذاقام،«ماندايلتوبي»

.العموميةالبياناتونشرالمفتوحةالحكومة

ةسريالمعلومة،الىالوصول:عديدةمجاالتوتغطيمتنوعةهيالقوانينهذه▪

دنية،مالفساد،مكافحةاقتصادية،جرائماألحداث،والنشر،الصحافةالمعلومات،

ف،التأليحقوقتجارية،عام،أمن،سيبرنيةجرائمأمنية،عسكرية،جنائية،

حمايةإحصاء،،إنتخابيةدينية،شخصية،أحوالالجمعيات،بنكية،مالية،

...الشخصيةالمعطيات

التيالجوانبعلىهامتأثيرلهاالتيالقوانينعلىالّدراسةهذهفيالتّركيزسيتمّ ▪

.والمسائلةوالمشاركةالشفافيةوهيالمفتوحةالحكومةبمبادئصلةلها



الحكومة المفتوحةالتشريعات التي تهم مباشرة تركيز

:في مجال المسائلة 

ادالفسحاالتعنالمبلغينوحمايةالفسادمكافحةالنزاهة•
والممتلكاتبالمكاسبالتصريح•

:في مجال المشاركة 

االستشارات•
العرائض•

:في مجال الشفافية 

العالقةذاتوالقوانينالمعلومةالىالنفاذفيالحق•
المفتوحةالبيانات•
المعلومةالىالوصولبحقصلةلهاإضافيةقوانين•



صيغبطضإلىالفسادحاالتعنالمبلغينوحمايةالفسادمكافحةقوانينتهدف•

يستكرفييساهمبماالمبلغينحمايةوآلياتالفسادعناإلبالغوإجراءات

فيافحتهومكالفسادومنعالرشيدةوالحوكمةوالمساءلةوالنزاهةالشفافيةمبادئ

.والخاصالعامالقطاعين

منعنظموسياساتبإرساءتكلفمستقلةرقابةهيئاتالقوانينهذهتنشأكما•

.ثقافتهاونشرتنفيذهاومتابعةمواطنه،وكشفومكافحتهالفساد

منأوريضالعملبهاالجاريوالتراتيبللقانونمخالفتصرفكلهوالفساد•

يفةالوظأوالنفوذأوالسلطةاستخداموسوءالعامة،بالمصلحةاإلضرارشأنه

.شخصيةمنفعةعلىللحصول

لطاتالسبإبالغنيةحسنعنيقوممعنويأوطبيعيشخصكلهوالمبلّغ•

أعمالجودبوجديااالعتقادعلىتبعثأوجديةقرائنتمثلبمعلوماتالمختصة
.مرتكبيهاعنالكشفقصدفساد

قوانين النزاهة ومكافحة الفساد وحماية المبلغين عن حاالت الفساد



قوانين التصريح بالمكاسب والممتلكات

الحكومةقيقلتحالقوانينأهممنوالممتلكاتبالمكاسبالتصريحقوانينتعتبر•

.توحةالمفالحكومةشراكةفيللدخولالمسبقةالشروطأوكدمنوهيالمفتوحة،

.بالقانونحديدهاتيتمّ مستقلةهيئةأوحكوميةهيئةلدىبالمكاسبالتصريحيتمّ •

إليهمعهدت  الذيوالمنتخبينالمعيّنيناألشخاصالقوانينهذهألحكاميخضع•

هلمنوكلعموميةمؤسسةأوالدولةلدىيعملأوالعموميةالسلطةصالحيات

.عموميمأمورصفة

بنكيةوأرصدةوسياراتعقاراتمنالممتلكاتكافةالتصريحيشمل•

.غيرهاالحياة،علوتأمينومجوهراتماليةوسنداتشركات،فيومساهمات

.القصرواألبناءالقرينممتلكاتوجوباالتصريحيشمل•

للعمومةالدولفيالمسؤولينكبارتصاريحنشروجوباالدولعديدفييتمّ •

.القانونأحكامحسب



قوانين االستشارات العمومية

حيثالمدنيةالمشاركةأشكالأهممنالعموميةاالستشاراتتعتبر•
سياساتاليخصفيماالمواطنيناستشارةإلىالقرارأصحابيسعى

بهدفكوذلوغيرها،الكبرى والمشاريعالقوانينومشاريعالعمومية
.المواطنمعالثقةتوطيد

تشاراتاإلسمجالتنظيمإلىالعموميةاإلستشاراتتشريعاتتسعى•
القياميةوكيفباالستشارات،المعنيةوالمجاالتالقطاعاتتحديدمثل

االستشارة،بنتائجاألخذوكيفيةاالستشارة،فتحومدةباالستشارات،
.نتائجهانشروضرورة

أوامرتكون ميةالعمو لالستشاراتبالنسبةالتشريعيةالنصوصطبيعة•
هذاتنظمقوانينالدولمنعددسنتكماحكوميةتعليماتأو

.والبرتغالالمتحدةالوالياتغرارعلىالمجال
•



قوانين العرائض

أومطالبتتضمنكتابيةمطالبهي(petition)العرائض•
أشخاصمجموعةأوشخصيوجههاتوصياتأومقترحات

.شأنهافياجراءاتاتخاذبهدفلحكوماتهم
عددويكون المقّدمة،العريضةأخرى أشخاصيدعمأنيمكن•

ذهاتأخالتياالجراءاتومدىنوعيةتحديدفيأساسياالداعمين
.العموميةالسلط

.جالالمفيقرارتأخذبهدفالعلياالسلطلدىالعرائضتودع•
للعريضةالموقعينعددحسباالحالةتتمأنويمكن



هي جزء هام من التوجه قوانين الحق في الوصول الى المعلومة •

العالمي نحو مزيد من الحكومة المفتوحة 

اء يمكن اعتبار قوانين الوصول إلى المعلومة حجرة األساس لبن•

الحق مما يفسر تهافت الدول على سن قانون يعطي. حكومة مفتوحة

في الوصول إلى المعلومة

تشرط شراكة الحكومة المفتوحة على الدول الراغبة في دخول•

الشراكة أن تقوم باعتماد قانون يعطي الحق في الوصول إلى

المعلومة، في صورة عدم توفره، 

قوانين الحق في الوصول إلى المعلومة



محتوى قوانين النفاذ إلى المعلومة

oوجمعيةوالديمقراطيةللقانونالكنديالمركزقامAccess Info

معلومةالالىالوصولحققوانينلتقييممنهجيةبوضعاألوروبي

.مؤشرا61علىوتحتويمعاييرتسعةعلىتعتمد

oالىولالوصقوانيننجاعةلمدىكمقاييسالمؤشراتهذهوت عتَمد

قوانينرتطويأوجديدةقوانينلبلورةكمرجعت عتَمدكماالمعلومة،

.موجودة

oالعالمفيالموجودةالقوانينلكافةتقييماأصدراكما« RTI

Rating وانينالقلهذهدولياوترتيباالمؤشرات،هذهعلىباالعتماد«

.التقييمهذاعلىباالعتماد



ةاإلطار التشريعي للبيانات المفتوح



اإلطار التشريعي للبيانات المفتوحة

الحق في النّفاذ إلى المعلومة•

الحق في إعادة استعمال البيانات•

ترخيص إعادة االستعمال•

إطار ترتيبي يخص البيانات المفتوحة•

قوانين تنظم نشر البيانات•

قوانين حماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة•

تصنيف البيانات•



اإلطار التشريعي للبيانات المفتوحة

لومةالمعإلىالنّفاذفيالحقيضمنقانونوضعضرورة•

علومةللمالتلقائيالنشرضمنتدخلالمفتوحةالبيانات•

شربنمعنيةأيضاهيللمعلومةبالنفاذالمعنيةالهياكل•

المفتوحةالبيانات

توحةالمفالبياناتعلىتنطبقالنفاذفياالستثناءات•

مفتوحةالالبياناتلطلبالنّفاذطلبآلياتاستعماليمكن•

فاذالنّ قانونضمنالبياناتاستعمالإعادةفيالحقإدراج•

للمعلومة



توحةقوانين لها صلة بحق الوصول الى المعلومة والبيانات المف

النفاذحقمنتحدقوانين•

oالخاصةوالحياةالشخصيةالمعطياتحمايةقوانين

oوالصناعيةالفكريةالملكيةقوانين

oالمعلوماتسريةقوانين

oالسبرانيةالجرائمقوانين

النفاذحقعلىتساعدقوانين•

oوالصحافةوالتعبيرالرأيحريةقوانين

oاألرشيفقوانين

oاالحصاءقوانين

oالبياناتتصنيف



حماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة

oفيالحقمجالفياالستثناءاتأهممنالشخصيةالمعطياتحمايةتعتبر

ل،المجاهذافيمحظوراإليهاالوصولويعتبر.وأوكدهاالمعلومةالىالوصول

oيضردقممالهمرخصالغيرولالستعمالللسرقةالشخصيةالبياناتتتعرض

.لألفرادالشخصيةبالحياة

oالحديثةياتللتكنولوجالسريعالتطوراثرالشخصيةالبياناتتداولخطرارتفع

لالجواالهاتفوخدماتاالجتماعيالتواصلشبكاتاستعمالعلىواالقبال

األنترنت،وتطبيقات



الفكريةالملكية

حق المؤلف 
يشمل المصنفات االدبية 

د والفنية من روايات وقصائ

شعرية ومسرحيات واعمال 

ية موسيقية، واللوحات الزيت

والصور الشمسية 

والمنحوتات والتصاميم 

العمرانية والبرامج 
.المعلوماتية

الحقوق المجاورة 

تشمل حقوق فناني 

ي األداء في أدائهم ومنتج

ة في التسجيالت الصوتي

بث تسجيالتهم وهيئات ال
في برامجها االذاعية 

.والتلفزية

الملكية االدبية والفنية

الرسوم والنماذج الصناعية

براءات االختراع

العالمات التجارية 

المعلومات الجغرافية

الملكية الصناعية



سرية المعلومات

االستعمالعلىتعتمدوالتيالعالمتهددأصبحتالتيالمخاطرظلفي•

بسنالدولعديدبادرتاالرهابمنهاوخاصةاالتصالوشبكاتالمعلومات

الحساسةالبياناتإلىالنفاذحمايةإلىخاللهامنسعتالمعلوماتلسريةقوانين

.واالستراتيجية

الحكومةادئلمبالمتبينةللدولبالنسبةخاصةالقوانينلهذهاألولالرهانويبقى•

لشفافية،اودعمالمعلومةإلىالنفاذفيالحقبينالتوازنتحقيقهوالمفتوحة،

.واالستراتيجةالحساسةالبياناتإلىالوصولوحمايةناحية،من

فيناءاتاالستثأوكدمنالوطنيوالدفاعالعامباألمنالصلةذاتالبياناتتمثل•

.المعلومةإلىالوصولفيالحققوانين

»المعلومةإلىالنفاذقوانينتقييممعاييرمن29رقمالمؤشر• RTI Rating »:

ءاتاالستثنا.العالميةوالمواصفاتتتماشىالوصوللحقاالستثناءات»

«...الدوليةالعالقاتالعام،األمن:المسموحة



السبرانيةتشريعات الجريمة 

منتحدلتياالتشريعاتبينمنالسبرانيةالجريمةتشريعاتتعتبر•

بياناتالحمايةإلىالتشريعاتهذهتسعىحيثالمعلومةإلىالنفاذ

إلىعىتسوبالتاليمرخص،الغيروالنفاذوالقرصنةاالعتداءاتمن

.يةقانونغيربطرقخاصةالمعلومةإلىالوصولأمامالمنافذغلق

يانات،البوتزويرالمفتوحة،البياناتعلىاالعتداءتقاومأنهاكما•

ة،السريوالبياناتالشخصيةالبياناتبياناتعنواإلفصاح

ىمحتو)ممنوعةمعلوماتونشرالفكرية،الملكيةعلىواالعتداء

ساعدتبالتاليوهيالمعلوماتية،النظماستخداموإعاقة،(عنصري

المفتوحةالحكومةترسيخعلى



السيبرانيةوظائف تشريعات الجريمة 

.الحاسوبأجهزةالستخدامواضحةسلوكيةمعاييروضع•

المواطنينوحمايةالجناةردع•

حمايةمعالتحقيقاتإجراءمنالقانونإنفاذسلطاتتمكين•

.الفرديةالخصوصية

.الجنائيةللعدالةومنصفةعادلةإجراءاتتوفير•

فالتصرمثلمجاالتفيالحمايةمعاييرمناألدنىبالحدااللزام•

.عليهاوالتحفظالبياناتفي

علىويتنطالتيالجنائيةالمسائلفيالدولبنيالتعاونتمكين•

.اإللكترونيةواألدلةسبرانيةجرائم
.مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: المصدر



تصنيف البيانات

عموميةالالبياناتلتصنيفوطنيةمنظومةلتركيزالدولتحتاج•

:ـبتسمح

،إستعمالهاوإعادةالبياناتإلستغاللإطاروضع•

المعلوماتي،مخزونهاوحمايةتنظيم•

الحكومية،البياناتلحوكمةإطارخلق•

أنظمةمعوالتناسقوالتشريعاتالقوانينمعالتناغم•
.البياناتفيالتصرف



ن المتابعة شكرا على حس


