
2017-سياسة البيانات الحكومية املفتوحة 



ةاتاسيييامها ح االتيييحازةيييجهاااالحييي  ااا  ج ةيييالوصةةةول ااةةةا البيانةةةات هيييياسة سيييةاتتيةيييةا  ييية ا: سياسةةةة البيانةةةات الحكوميةةةة املفتوحةةةة•
 حاعنهييي ا يييبا ايييخااوايييرضاتدوا يييفةاتاتلا  كنيييةا ييي اليييرا  يييباتييياالاالاة  ييي  اسيييف ةااتا  ا ييي اا   يييواعةةةااس اسةةةت واماا وتعةةةااس  و   اةةةا 

اللر جصةة
ً
.ا ته ك 

:اصورت سياسة البيانات الحكومية املفتوحة استنااا ااا ما يلي

2007لسية(47)ر رامل كج   علىاا  جلاحقضم ل   جلا•

الشن  ةاا  ج   شفاكةملا ارا،2018-2016لألعجامالث لثةادرا ةةالجتيةةاارطة•

2022-2018ا  ا  اواليمج ةنيزخطة•
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ةسياسة البيانات الحكومية املفتوح



اا  ج ةح  ماك التحامل كج   علىاا  جلافياملجاتييلحقعلىالاأكةهفي سي ته 2007ال  م ياالح شمةةا را ةةاملم كةزها •
ك لحةث2007لسية(47)ر رامل كج   علىاا  جلاحقضم للق  جلااتال ح خالل بك ل فة وتاسامها ح عكيه تا تالع
.القجا يل باليجعتاا اخا ف التحال فبةةالهتلااتائخ با رال

ا30خاللاملجاتيجلايطكبه التحاا  ج ةةامل كج   عبا    حضفتراعلىامل كج   علىاا  جلاحق   جلاييض•
ً
  ر خ بيج  

ابه أتسف ة  بلر  امل كج   تاالتكب
ً
.للر جصةةا ته ك 

الهتلةتتث ئقسفاراحم ية   جلافياملاكجراالا نةن  حسبلحراملمكجكةامل كج   زا نةفالقة ماا  ج ةةاالح  علىياججب•
.ع او ةهتا،لكغ ية،سفواسفو،:تهيا 1971لسية(50)ر ر

امل كج   حنظامل كج   ،  نةف  ي تلاتالتح2008لسيةامل كج   تحم يةد بالجتيةةالسة س  اصهار2008ال  مفي ر•
تاجا  تاامل كج    ؤ مبتاتراامل كج    سؤتلتاجا   اضمبامل كج   تحم يةأ بت سؤتلةةتا    ح،تا ال ح ت هاتلح 
امل كج   ا بض زط

اال مخيجفوا•
ً
 يا ففيلثةث اترافيال   ةلإلس ش راالق  جلا سجااتفح رحةثالشر ةةالاة    حم ية   جلااع ااعلىح لة 

.ادصجلاحسبالق  جلاإل فارالهساجر ةز ملفاحخالسي ثرت ب2018سبام  أيكجلاشحف

5-Oct-18 3

االطار التشر عي



الجهراء جكسص اقحةث2011ع م بأيكجلاشحففيرسمحبش خاملا ارافي ش ركاهادرالزهأ•
املرا ةج ةةاا  االحةهيالهتليتالا  تلاالامطةطتهاراتت ا  ز ملش ركةاا  ج ة ةةعلىادراني
 عالح شمةةا را ةةةاملمك ا   لض زطت ا  التحاالحةتهياملا ارافيادرالالتزا    ينةاملا ب ة
.املا ارا

ا  حة نه  جاضةععهاحجلا مةجر التزا   10 ضميت:2018–2016الث لثةالجتيةةاارطة•
الاة    ي لاج سة سة ينةاعلىال  شفا لتزام ضحةثالشن  ةة،ته  ااامل كج ةالىالجصجلا
ال مخن  ةةشته  اااا  ج ةةامل كج   الىالجصجلاإل  حةالا يجلججة اسامهامتف قعباملناجحة
اا  ج ي
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مباارس شراكة الحكومات الشفافة
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ابشحففيججس "املناجحلكم هرادرا ةةاالم ةة عز لا  تلااا  ج ةةلللح  املناجحةالاة    زمنحجم جعج ةعمخترشعقه•
ت ساجىااجحةاملنالاة    فياا ضجرااتام     ةكةخفيالجهارا"ججس "املناجحلكم هرادرا ةةاالم ةةش ركتحةث،2016

 ئ   أكةهعلىالجهارا عز ل مخ   تذلكالىز  ض  ةتاملطكجبة،ال  ا ةاملناجحةالاة     جمجع  ملش ركةاسا هااتر
.النفعةةتالا نةن  املناجحةالاة    ملي ةالفئيسةةالا نةن  

ا س ش راعبلتاإلعالالكجهارااإلل ت تنياملج ععلىال امةستشارسلل تتفحح املناجحة،اا  ج ةةالبياناتسياسةمسواسإعهاا•
الهتلةةامليظم  تاملهنيامللامع يظم  تاار صتال  مالقط عفيال   كةلللح  ا ل ت تنيال  يهتع  ،الفسمةةالص ففي

.%10ال   ةلالس ش راا ساج زةنساةزكغتحةثجحة،576زمجمخالفبةةة ي 

.8/1/2017بتاريخالو راءرئاسةقبلمناملناجحةاا  ج ةةالاة    لسة سةالنه ئةةالجثةقةاعام ا•

اعواا سياسة البيانات الحكومية املفتوحةمنهجية 
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ة األهواف ال امة لسياسة البيانات الحكومية املفتوح

اا  ج يز دااءالثقةتت ز زالشن  ةة1.

تأص  بم لادعتر  ايياد فاااحاة ج   كبحالتحااره    ج ي  ج لفياإلزا  رتشلةع2.

.امل ل ة

.اا  ج ةةالقفارا ا م ذتالسة س  رسرعمكةةفياملهنيامللامع ش ركةه  اا3.

  االحزيل شت كةز جراال   ةتااره   السكعإ ا ج ةنيزجها، س ثمف بجاب4.

الهراس  في نه ا سان االكهخخ،جهيها   اراساةهاثاا  ج ةة،ت ي اا  ج ةة

اإلح  ئةةتالاةكةال 
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مباائ البيانات املفتوحة

جضجع حجلاحنظه ر  جمةعتت  سا    ل هر  امكةاا  ج ةعبال  اراالاة     جمجع    جلاال:ا كام ل.1

االح  إل:امل هرأتلج ة.2لك مجمالجصنةةالاة    تالاة     جمجع  تادتلةةامل كج   ا  حةكالكيارألت  يل،

.لكنشفت ةضي ت الاة    جمعكةنةةعب ن صةخإعط ءت م بلكاة    ،ادتليامل هرهياا  ج ةة

 جم حسفعةزاا لك   ة ا حة  جلاالاواملالئر،الج تفي نشجراتحهيثةالاة      جلاأل:ذا هالج تفي.3

االز ب  هالتحلكاة    ادتلج ةإعط ءت فاعىت ة ةكح ،
ً
اع  ال

ً
. نه ا سان اافيحس س 

.اإلل ت ت ةةأتامل ايةز لجس ئخسجاءا    ل هرسحكةلكاة    الجصجلا  زكةة  جلاأل:الين ذ.4

االقفاءا  زكةة.5
ً
لة 
ّ
،لكقفاءا  زكةالاة      جلاأل:ا

ً
ال ت ت ة    الاهيم ب كفز ةغةت مز نه ,الة 
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مباائ البيانات املفتوحة

أتسه نعبلكا ف فاا  جةتاتلات تأوفياليه ز لجصجلايرضدو سم  ةجعلىلكنشفالاة    ا  حة: مةيزية ي .6

.املساقال سلةخ اطكا   ثخزالكلكقة م   يفأو قهير

ك ةةُ سلخ ي .7
ُ
علىةينفاالاتلااسامها ح يم بأ هأواملناجحة،ال ةغةز سامهاملكنشف  هاالاة      جلاأل:املييي

.اسامهامرخ ة اطكب  ةيةزفا جاسامهاماليه الجصجلاياطكب الاوككنةاوذلك

.الاج ر ةادسفارأتالاج ر ةال ال   أتا خت اعأتالطاعحقجقاد ظمةالاة     مضع أل:الت خةض.8

. اجاصخبش ختأرشنته املراكنةا صهارا لا اعالق زكةة عالهتامعلى(تث زاة) ا حةالاة     اقىال:الهيمج ة.9

.الاة    ةتهةئلق ءرسجم فةيار هت   الته ،ت نزيكح امل كج   تهةئة  كنةفياليظفيناغي:اإلسامهام   لةف.10
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الحوكمة في سياسة البيانات الحكومية املفتوحة

 
ا
:امل لوماتلتكنولوجياالتنفيذييناملوراءمجلس:أوال

  يجلججة تحها هراء تب ضج ةامل كج   ،لا يجلججة الاينةاواملهيف/اإلل ت ت ةةاا  ج ةزف   ج هيفيت أسه ينةاو جكس

.عال ةذا  ةهااح ج ةةجح  فيامل كج   

 
ا
:الحكوميةالجاات:ثانيا

أتج ةلل  ز ل   خ مكجكةشفكةأتزكهيةأتسكطةأت جكسأتتةئةأتع  ة ؤسسةأتع  ةرسمةة ؤسسةأتاائفاأتتهاراأو

.اا  ج ة يه تس ترالتح

 
ا
:اإللكترونيةللحكومةالتوجيهيةاللجنة:ثالثا

ح ج ةجح  فيلامل يةيال   يلاد ي ءتالجهراءعضج ته فيت ضرامل كج   ،ت  يجلججة ا      ته فيت أسح تهار ةالية

.عال ةذا  ةهاا

 
ا
املفتوحةالحكوميةللبياناتاملشتركةاللجنة:راب ا
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للبيانات الحكومية املفتوحة اللجنة املشتركة

سياسيات و استرا يجيات امن امل لومات

البنية التكنولوجية امل ز س  

التاليةالجااتمن3/12/2017بتاريخاملفتوحةالحكوميةللبياناتاملشتركةاللجنةتشكيل

 هيف ةاالسة س  اتاا ست ا ةجة  –تهارااا      ات  يجلججة اامل كج   ا

زف   جااا  ج ةاا ل ت ت ةة-تهارااا      ات  يجلججة اامل كج   

 مثخاعباتهارااالامطةطاتالا  تلاالهتليا

 مثخاعبا فكزا  يجلججة اامل كج   االجتنحا

 مثخاعبااالم ةةاال كمةةااملك ةة

 مثخاعبااائفااا ح  ءا اال   ةا

ج   ةااد ي ااسمةةالكا يجلججة – مثخاعباالقط عاادك ايمح

جم ةةاا ا ج/  مثخاعباالقط عااار ص

راصه- فكزااا ة االايمةةاامللامعااملهني– مثخاعباامللامعااملهني

 س ش راالق  جني
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 نفيذ سياسة البيانات الحكومية املفتوحة

:  اللجنة املشتركة–خطوات  نفيذ سياسة البيانات الحكومية املفتوحة 

موافقة املشتركة و الحصول علاللجنة ( الخطة التنفيذية لسياسة البيانات الحكومية املفتوحة)وضع اطار استرا يجي •
.6/5/2018بتاريخ 2022-2018ال ليا، ونشرها من خالل خطة  حفيز النمو االقتصااي االاارس 

ة البيانات نشر استبيان البيانات الحكومية املفتوحة والذي يهوف ااا اراسة القطاعات الضرورية لتوفير بياناتها علا منص•
.2018/ 7/23 حليل استبيان البيانات الحكومية املفتوحة بتاريخ ،  م28/2/2018الحكومية املفتوحة بتاريخ 

.2018/ 5/3املفتوحة مع الوول املجاورس و ال املية بتاريخ للوضع الحااي ملنصة البيانات الحكومية اعواا مقارنة م يارية •

حكومية بهوف عقو ورش  وريبية لضباط االر باط من خالل برنامج الحكومة اإللكترونية مع الشركو املنفذه ملنصة البيانات ال•
البيانات اعواا و أهيل ضباط االر باط من الناحية التقنية الست وام منصة البيانات الحكومية املفتوحة و حميل مجموعات

.2018/ 7/5-2018/ 6/24الخاصة بمؤسساتهم خالل الفترس 



12 الحملة التوعوية  

سياسيات و استرا يجيات امن امل لومات

البنية التكنولوجية امل ز س  

برنامجوفقاملفتوحةبالبياناتللت ريفعمليةخطوات تضمن وعويةلحملة وصياتباعواااللجنة قوم
:خاللمنوذلكالت ليمات،مناالنتهاءب وعامملوس

ر  اييتاك ايميل بال ال ةأص  باا  ج ةة،االح   جظنيال  م،القط عفيالقفاردص  ب: وعويةعملورش•
 هارستتالب هني جامعتاار ص ط عتأعم ل

تاسامهامةإعال ةلجح  أتت نشجرا تكايا  ،زفتشجرا ، ثخ فت جةة جاااعهاا:املناجحةالاة    عبالترويج•
اإلجام عيالاجاصخ جا ع

الاة    في ام ض ةت فشح ااااراجا    ةةاراسةال   ة،ا اارا  حهفي هر بةةاتراااراج:ت ليمو  وريب•
املي هجفيمةةت كة س    اض  ةا    ةةتاراسةإ ا ج،تجم ةةال  ليالا كةرتهارا عز لا  تلااملناجحةاا  ج ةة
الهراسةة

لكاميزالث نيعاههللااملككج ئزا اطكا  ت  ئمةضمباملناجحةالاة    ااراج:التحفيز•

 ق شةةحكق  ت ناجحةتأي مت س زق  ججائز ثخاملناجحةالاة    حجلامبااراتتطالق•



:فيمايليللمساهمةوذلكاإلسكوامعالت اون 

املشجرا قهير–املشات كةاللليةأعم لفيملس عهاا1.

الاكهال  م رس أ ضخياضمبزةةثاملناجحة،لكاة    ادرالج تز ةاراسة يه يارلألرالخ صةاراسةعمخ2.

املناجحةاا  ج ةةالاة    سة سةزأتهاف ف اطتالتحاملناجحة،الاة    فيتالي  ةةاملاقه ة

الللية جف هالاوا سابة ل ا ئجعلىزي ءادرالفي ما رالقط ع  املناجحةالاة     قةةر3.

.املناجحةاا  ج ةةلكاة    (املناجحةلكاة    تتنح ؤ مف)الجتيةةعمخترشةفياملش ركة4.

13

"  االسكوا"الت اون مع لجنة االمم املتحوس االقتصااية واالجتماعية 

البنية التكنولوجية امل ز س  



:رئيسةة ط ع  ثالثعلىح لة  ةاجوات،2017ع م يا ففياملي ةاتالق ر
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منصة البيانات الحكومية املفتوحة

البنية التكنولوجية امل ز س  

http://Data.Jordan.gov.jo

http://data.jordan.gov.jo/
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 صنيف البيانات 

سياسيات و استرا يجيات امن امل لومات

البنية التكنولوجية امل ز س  

الق  جنياملس ش ر عز لا  تلاادرالفيالاة    لا نةفالق  جنيا ت راراسة1.

الاة      نةففيلكهتلااملاا ةامليهلةةاراسة:  ة ر ة ق ر   2.

اس ش ر ةشفك   عز لا  تلااملاج عتالج تاملاج  ةالا كنةتاملا حةالاقيةةالاطاةقتتس ئختفقااراسة3.

الاة      نةففيا ا عح اا  ج ةعلىالتحز مليهلةةلاجصة  الجصجلا4.



شكرا


