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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

لوغ أهداف عام ، لن يتسنى لنا بوالمساءلةتتسم 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



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

:  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 



التنميةالمفتوحة في تحقيق أمثلة حول أثر البيانات

مليار  3.2إلى توفير كنداأدى تطبيق مبدأ البيانات المفتوحة في ▪

.  دوالر الناتجة عادة من االحتيال والتهرب الضريبي

يم آليات تقدمن بيان السويد في " مساعدة مفتوحة"أتاح مشروع ▪

المساعدات والحاصلين على هذه المساعدات، ومكن المشروع من 

ً 1.6تحسين كفاءة اإلدارة وتقليص الفساد بقيمة  . مليار دوالر سنويا



نماذج الحكومة المفتوحة

تتوفر في األدبيات العديد من النماذج وأطر عامة خاصة بالحكومة المفتوحة•

Lee and Kwak: نموذج تطبيق الحكومة المفتوحة •

وآخرون Giglerوضعه " : Nessبحيرة "نموذج •

Denhardtوضعه : نموذج الخدمة العامة الجديدة •

من أهم Open Government Partnershipشراكة الحكومة المفتوحة وتعتبر •

.  العوامل التي دفعت بتطوير الحكومة المفتوحة عالميا  

:  أسس الحكومة المفتوحة •

تالحق في الوصول إلى المعلوما-التشاركية –االنفتاح 



بيةفي البلدان العرإطار سياساتي للحكومة المفتوحة 

تم إعداده بالتعاون مع األستاذ الدكتور محمد بشير المنجد 

وزير االتصاالت والتقانة سابقاً في الجمهورية العربية السورية



ةطار تطبيق الحكومة المفتوحة في البلدان العربيإ



ةتطبيق الحكومة المفتوحة في البلدان العربيطار إ

المنطلقات

مستقى من الممارسات الفضلى العالمية•

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



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

:وكذلك "  المفتوحة

التوعية للجمهور حول الحكومة المفتوحة وأهميتها •

وخاصة للعاملين في الحكومةبناء القدرات  •

جميع المناطق تحسين اإلنترنت وشبكات المعلومات في •

وبخاصة قانون حق الوصول إلى: صياغة القوانين والتشريعات•

المعلومات مع ضمان حماية البيانات الشخصية 

تعاون بين اإلدارات: تطوير الهياكل التنظيمية•

"  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



الشفافية: المرحلة األولى

: مجال التركيز

اس للمشاركة تضع حجر األسوالتيتعزيز 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 



المشاركة: الثانيةالمرحلة 

يز مشاركة تعز: الرئيسيالغرض 

المواطن في العمل الحكومي، وذلك عن 

:طريق األهداف العامة اآلتية

تعزيز التفاعل مع المواطنين،•

مع منّظمات المجتمع و

األهلي، وتلقي المالحظات/المدني

.واالقتراحات

ستخدام مكثف لتكنولوجيا ا•

ة المعلومات واالتصاالت، وبخاص

وسائل التواصل االجتماعي

التشميليةتحسين •

inclusiveness 



المشاركة: الثانيةالمرحلة 

:من تحسين المشاركة المفتوحةالمزايا األساسية  •

الحوار المستمر، المبني على التواصل•

الحصول على معلومات راجعة متنّوعة، وبصورة حينية•

لبناء ال بد من تدريب العاملين في القطاع العام على آليات التفاعل ا•

مع المواطنين باستخدام وسائل التواصل االجتماعي

التي االستفادة من المعلومات الراجعة إن قدرة اإلدارات الحكومية على 
.المواطن، بالسرعة والوقت المناسبين، هي جوهر هذه المرحلةيقّدمها



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



التعاون: المرحلة الثالثة



التعاون: المرحلة الثالثة

تركز هذه المرحلة على دور وسائل التواصل االجتماعي كأداة : الغرض 

.  السابقةللـتعاون، في مقابل التركيز على دورها كأداة للـتعبير في المرحلة

:ق تهدف هذه المرحلة إلى تعزيز التعاون بين المواطن والحكومة، وذلك عن طري

ة، التعامل بين جميع األطراف، وباألخص فيما بين اإلدارات الحكومي•

وفيما بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع األهلي والجمهور

ي والتداول الدائم فتعزيز مساهمة المواطن في صنع القرار الحكومي•

السياسات العامة والقرارات

الوصول إلى مستويات متقّدمة من التشاركية، عن طريق إجراء •

مداوالت عامة مفتوحة حول البرامج الحكومية المخطط لها

مواطنين التجاوب بتقديم الخدمات وفق حاجة المستفيدين، والتعاون مع ال•

لتصميم وتقديم خدمات مبتكرة 



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 التطبيق الناجز للحكومة المفتوحة، وذلك استناداً إلى تطبيق المراح▪

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

. الحكومي

مر إقامة البنى واإلجراءات الحكومية الفعالة التي تضمن التحسين المست▪

واالبتكار في برامج إشراك المواطن، 

نهاضبط مبادرات الحكومة المفتوحة القائمة وتحسينها لزيادة االستفادة م▪

تعمل اإلدارات مع المواطن والقطاع الخاص وجميع األطراف األخرى ذات ▪

.الصلة على بناء نظام قوي للمشاركة الفعالة وضمان استدامته

▪.



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



ةارتباط الحكومة المفتوحة بأهداف التنمية المستدام



دور الحكومة المفتوحة في تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة

فهي الحكومة المفتوحة وسيلة هامة لتحسين الخدمات الوطنية المقدمة للمواطنين

:تساهم في 

ة البيانات عن طريق زيادة شفافيخدمات فعالة وأكثر قابلية للمساءلة تقديم •

. المتعلقة بهذه الخدمات وتحسين أنظمة المساءلة العامة

نموية نحو في صنع القرار في توجيه المشاريع التمشاركة المواطنين تساعد •

.  األولويات الوطنية أو المحلية، في جميع القطاعات

ةتحقيق جميع أهداف التنمية المستداموللحكومة المفتوحة أثر إيجابي في 



دور الحكومة المفتوحة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

السالم والعدل والمؤسسات القوية: الهدف السادس عشر

مة، تمكين وتعميق المشاركة المدنية، وضمان عدم فساد الحكو•

نولوجيا تحقيق المساءلة وفقاً ألعلى المعايير، وتسخير التك•

الجديدة لتعزيز الحكم 

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



دور الحكومة المفتوحة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

الصحة الجيدة والرفاه: الهدف الثالث

تقديم خدمات صحية فعالة وأكثر قابلية للمساءلة•

.تحسين أنظمة المساءلة العامة في تقديم الخدمات الصحية•

المساواة بين الجنسين: لهدف الخامسا

الت النهوض بالمساواة بين الجنسين عن طريق الكشف عن حا•

. عدم المساواة في مجموعة من القضايا والقطاعات

العمل الالئق ونمو االقتصاد: الهدف الثامن

نتجات دعم االبتكار في مجال األعمال والنمو االقتصادي لتقديم م•

.  وخدمات تجارية جديدة

.  االقتصاديتسهم الشفافية والمساءلة في تعزير االستقرار والنمو•



ربيةتعزيز الحكومة المفتوحة في المنطقة الع

طقةالحكومة المفتوحة في المنوضع : الجزء الثاني 



الحكومة المفتوحة في البلدان العربيةوضع 

:باالعتماد على 

(  مكونات داعمة للحكومة المفتوحة)المرجعيات والتقارير العالمية المعتمدة •

انتشار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ₋

مؤشر تطور الحكومة اإللكترونية ₋

المشاركة اإللكترونية ₋

البيانات المفتوحة ₋

:سبعة محاوروالذي تضمن استبيان خاص بالحكومة المفتوحة لدول اإلسكوا•

حة؛ سياسات سياسات واستراتيجيات الحكومة المفتوحة؛ البيانات الحكومية المفتو

دام الحكومة واستراتيجيات االنفتاح والشفافية؛ بوابات الحكومة المفتوحة؛ استخ

المفتوحة؛ محور التشريعات وأنظمة الحكومة المفتوحة؛ تحديات الحكومة 

.المفتوحة

دولة عربية على استبيان اإلسكوا 12أجابت •



الحوكمة في المنطقة العربية
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في المنطقة العربيةالحوكمة

الصوت والمساءلة فعالية الحكومة السيطرة على الفساد

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

المساءلة التعبير وو



لحكومة المفتوحةلوضع مكونات داعمة

تطور الحكومة اإللكترونية 

خطت معظم الدول العربية خطوات هامة في تطبيق الحكومة اإللكترونية 
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لحكومة المفتوحةلوضع مكونات داعمة 
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لحكومة المفتوحةلوضع مكونات داعمة

البيانات المفتوحة

كومة المفتوحة تشكل البيانات المفتوحة عنصراً أساسياً في االنفتاح المطلوب في الح•

قت بإطالق مبادرات للبيانات المفتوحة وحق( ثمان دول)قامت بعض الدول العربية •

.  بعض النجاحات، إال أنها ما زالت تحتاج المزيد من الجهود لتحقيق االنفتاح
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2016مؤشر مقياس البيانات المفتوحة لعام  الدول التي لديها بوابات 

للبيانات المفتوحة 

األردن•

اإلمارات العربية المتحدة•

البحرين•

تونس •

السعودية•

عمان •

قطر •

المغرب•



قياس مستوى النضج في الحكومة المفتوحة

مؤشر الحكومة 

المفتوحة 

2018

الترتيب العالمي 

2018

مؤشر 

الحكومة 

المفتوحة 

2016

الترتيب 

العالمي 

2016

الدولة

0.88 1 0.87 1 النرويج

0.85 4 0.84 5 السويد

0.77 13 0.78 12 الواليات المتحدة

0.62 34 0.61 35 جنوب أفريقيا

0.54 47 0.58 37 اندونيسيا

0.50 57 0.51 60 تونس

0.45 79 0.43 94 األردن

0.44 84 0.47 76 المغرب

0.44 89 0.43 93 لبنان

World Justice Project, 2016 & 2018



سياسات واستراتيجيات الحكومة المفتوحة-1

نتائج استبيان اإلسكوا

: همهاالوثائق المتوفرة تشمل عدة مواضيع مرتبطة بالحكومة المفتوحة أ•

.  القطاع العامالشفافية، البيانات الحكومية المفتوحة، إدارة البيانات، وتحديث



تونس: قصة نجاح عربية 

مجال تعتبر تونس تجربة ناجحة عربيا  في•

الحكومة المفتوحة 

حة انضمت تونس إلى شراكة الحكومة المفتو•

2014عام 

ة بما تتميز تونس عن غيرها من الدول العربي•

:  يلي

ة وضع ومتابعة تنفيذ خطط عمل وطني₋

للحكومة المفتوحة 

تتوفر لدى العديد من المؤسسات ₋

ة الحكومية منصات للبيانات المفتوح

وجود حزمة من التشريعات المرتبطة ₋

بالحكومة المفتوحة

مؤشرات ذات قيم عالية نسبيا  ₋
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الحكومة المفتوحةتشريعات : الجزء الثالث

نبال إدلبي . د

مديرة  قسم االبتكار



تشريعات الحكومة المفتوحة

حق الحصول على المعلومات 

هو من الحقوق األساسية لإلنسان، ألنه يؤدي إلى تدعيم الحقوق األخرى•

المتعلّقة بحرية الرأي والمشاركة في الحياة العامة،

رة الرقابة له أثر جوهري على تعزيز المساءلة والشفافية، بفضل توسيع دائ•

.على أداء الحكومات سواء على المستوى المركزي أم المحلي



تشريعات الحكومة المفتوحة

، وذلك 1946جاء االعتراف بالحق في المعلومات في المحافل الدولية منذ عام 

:في

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

المعلومات

والميثاق 1948لعام UDHRاإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان •

، وهي معاهدات 1976الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 

ل ملزمة، تتضّمن الحق في التعبير الحر، والحق في طلب ونق

المعلومات 

2003اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام •



لمحة تاريخية لحق الحصول على المعلومات

ً تسنالتيالعالمفياالولىالدولةهيكانتالسويد• ولالوصحقيضمنقانونا

عامفنلنداوتلتها،1766سنةأيعام253قبلذلكوداريةاإلاتالمعلوملىإ

القانونذاهتضعالتيالثالثةالدولةاالمريكيةالمتحدةالوالياتلتكون،1951

.1978عاموفرنسا،1966سنة

ذههتبنتالتيالدولعددخاللمنالمعلوماتإلىالوصولحقهميةأوتبرز•

سنةدولة13كانتبينما2019سنةدولة124الىعددهاارتقىحيثالفكرة
1990.



تشريعات الحكومة المفتوحة

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

تعليمات تنفيذية

، 1049، صدرت عن البرلمان األوربي الالئحة التنظيمية ذات الرقم 2001في عام ▪

وضية ضوابط وصول الجمهور إلى وثائق البرلمان األوربي والمفالتي نّصت على 

األوروبية

، المتعلّق EC/2003/98، صدر عن المفّوضية األوربية اإلرشاد 2003وفي عام ▪

بضوابط إعادة استعمال معلومات القطاع العام

لحق أحكامها ذات صلة بالحكومة المفتوحة باإلضافة إلى اثمة تشريعات أخرى•

:في الوصول إلى المعلومات

(cyber spaceقوانين تنظيم فضاء اإلنترنت )القوانين السيبرانية ▪

قوانين حماية الملكية الفكرية والصناعية والتجارية▪

قوانين حرية التعبير واإلعالم▪



تشريعات الوصول إلى المعلومات في المنطقة العربية

ل إلى في العالم العربي، أنهت بعض الدول إصدار تشريعات تخّص إتاحة الوصو

:  البيانات والمعلومات الحكومية

حول حق الوصول إلى المعلومات2007لعام 47أصدرت القانون رقم : ردناأل•

2016و تحديث القانون في 2011الحق في النفاذ إلى المعلومة : تونس•

لحق الوصول إلى المعلومات2012لعام 13أصدرت القانون ذا الرقم : اليمن•

2015قانون الحق في الحصول على المعلومات : السودان•

19/1/2017قانون الحق في الوصول إلى المعلومات بتاريخ : لبنان•

2018لعام 31.13قانون الحق في الحصول على المعلومات : المغرب•

من الدستور المصري الجديد المتعلق بالمعلومات والبيانات( 68مادة ): مصر•

اطنينتكفل الدولة توفيرها وإتاحتها للموالتيواإلحصاءات والوثائق الرسمية 



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 

تحسين كفاءة وفعالية الحكومة وجودة الخدمات المقدمة-

زيادة إشراك المواطن في الشأن العام وإجراءات اتخاذ القرار-

تعزيز الشفافية والمساءلة-

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

.  الجهات الخاصة

:انون أهم المصطلحات المستخدمة فيهقويمكن أن يعّرف ال•

البيانات الحكومية-

المعلومات والوثائق والسجالت الحكومية-

اإلدارات الحكومية-



الوثائق والبيانات 

العمومية

البيانات التي يمكن الوصول إليها 

االستثناءات

الوثائق والبيانات العمومية المتاحة للنفاذ

الهياكل الخاضعة ألحكام القانون
نطاق 

تطبيق 

القانون

تحديد 

المعلومات 

المتاحة

للنفاذ

ضمانات 
الوصول إلى 
المعلومة

االستثناءات

اتقوانين الحق في الوصول إلى المعلوم



:اإلفصاح عن المعلومات الى الحد األقصى 1.

oفصاحاإلواجبالىالعامةاإلداراتبهاتحتفظالتيالمعلوماتجميعتخضع

،محدودةاستثناءاتمع

oأراضيعلىيوجدمنكلعلىالمعلوماتالىالوصولفيالحقينطبق

الدولة،

oبهذهاهتمامهيبررانمعلوماتعلىالحصوليطلبمنعلىيفرضال

.المعلومات

مبادئ يجب توفرها في قوانين حق الوصول الى المعلومات



:واجب النشر 2.

oعاملوتتالمعلوماتعلىالحصوللطلباتباالستجابةالعامةاإلداراتتقوم

ة،يوحيادبسرعةالطلباتهذهمع

oللجمهوراألهميةذاتوالوثائقالمعلوماتبنشرالعامةاإلداراتتقوم.

مبادئ يجب توفرها في قوانين حق الوصول الى المعلومات



:الترويج للحكومة المفتوحة 3.

oتالمعلوماعلىالوصولفيبحقوقهمالمواطنينتثقفانالحكومةعلى

االنفتاح،لثقافةوترّوج

oىعلالحصولحقلتطبيقالالزمةالمواردجميعتوفّرانالحكومةعلى

المعلومات،

oتخليوالاالنفتاحممارسةعلىالحكوميينالموظفينتدربانالحكومةعلى

.السريةثقافةعن

مبادئ يجب توفرها في قوانين حق الوصول الى المعلومات



:تضييق نطاق االستثناءات 4.

oفيعنهاشفالكيمكنالالتيبالمعلوماتالمتعلقةاالستثناءاتتبقىأنيجب

ممكن،نطاقأضيق

oمثال)القانونفينطاقهاعلىينصوأنمبررةاالستثناءاتتكونأنيجب:

المصالحالعامة،المصلحةأوالوطنياألمنتهديدالخصوصية،خرق

،(التجارية

oرنشرفضهاعندملحوظضررهنالكأنتبينأنالحكوميةاإلداراتعلى

المعلومات،

oدةالفائكانتحالفيالمعلوماتنشروجوبعلىالقانونينصانيجب

.حصولهالمتوقعالضررتفوقالنشرمنالمتوخاة

مبادئ يجب توفرها في قوانين حق الوصول الى المعلومات



:إجراءات الوصول الى المعلومات 5.

oطالبيمنالخاصةالفئاتلمساعدةخاصةتدابيرعلىالقانونينصانيجب

األمنيين،أوالخاصةاالحتياجاتذويمثلالمعلومات

oلىعالحصولطلباتلمعالجةواضحةزمنيةمهلعلىالقانونينصانيجب

المعلومات،

oالحصوللطلباالستجابةبشأنللقرارمستوياتعلىالقانونينصانيجب

امأماالعتراضومستوىالمعنية،الحكومةاإلدارةمستوى:المعلوماتعلى

.القضاءأمامالطعنومستوى،(والرقابةلإلشراف)مستقلةإداريةجهة

مبادئ يجب توفرها في قوانين حق الوصول الى المعلومات



:التكاليف 6.

oالعامةاإلداراتلدىالمتوفرةالمعلوماتالىالوصولتكلفةتكونأالّ يجب

المعلومات،طلبعلىالمواطنينقدرةمنتحدّ بحيثمرتفعة

oالمعلوماتالىالوصولعلىالمفروضةالرسومأواألجورتكونأنيجب

.مقطوعقاعدياجروجودامكانمعالكلفةعلىمبنية

مبادئ يجب توفرها في قوانين حق الوصول الى المعلومات



:االجتماعات المفتوحة 7.

oاتهيئتعقدهاالتياالجتماعاتتكونأنمبدأعلىالقانونينصانيجب

فيحقهمممارسةمنالمواطنونيتمكنكيللعموممفتوحةالقراراتخاذ

الحكومي،القرارصنعفيكاالشترا

oهذهمثلبموجبهاتكونالتياإلجراءاتعلىالقرارينصأنيجب

.معلنةاإلجراءاتهذهتكونوانمغلقةاالجتماعات

مبادئ يجب توفرها في قوانين حق الوصول الى المعلومات



:تنازع القوانين 8.

oالحققانوناحكاممعينسجمنحوعلىنافذآخرقانونأيتفسيريجب

المعلومات،الىبالوصول

oمنحدتالتياالستثناءاتنطاقبزيادةمنافسآخرقانونأييسمحااليجب

.المعلوماتعناإلفصاح

مبادئ يجب توفرها في قوانين حق الوصول الى المعلومات



:الحماية 9.

oتترتبتبعاتأيمنالحكوميينالموظفينحمايةعلىالقانونينصأنيجب

بنشرها،مسموحمعلوماتنشرهمعلى

oأينعنيةبحسنيبلغونالذيناألفرادحمايةعلىالقانونينصأنيجب

.المعلوماتالىالوصولحقألحكاممخالفات

مبادئ يجب توفرها في قوانين حق الوصول الى المعلومات



برانية األخرىيالتشريعات الس

.  فتوحةترتبط بشكل أو آخر بالحكومة الم" التشريعات السيبرانية"معظم ▪

المقارنة مع مجموعة إرشادات اإلسكوا للتشريعات السبرانية، والتي ▪

:  والتي تتناول2012أصدرتها اإلسكوا في عام 

االتصاالت اإللكترونية وحرية التعبير▪

المعامالت اإللكترونية والتواقيع اإللكترونية▪

التجارة اإللكترونية وحماية المستهلك▪

معالجة وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي▪

الجرائم السيبرانية▪

.حقوق الملكية الفكرية في المجال المعلوماتي والسيبراني▪



برانية األخرىيالتشريعات السارتباط الحكومة المفتوحة مع 

القانون
بعض األحكام

ذات الصلة بالحكومة المفتوحة
العالقة مع الحكومة المفتوحة

ت
حماية البيانا

جة و
معال

ي
ص

خ
ش

ع ال
طاب

ت ال
ذا

االرتباط مع مهام الجهة أحكام هيئة الرقابة الرسمية -

المسؤولة عن الرقابة على 

.البيانات المفتوحة

ذات مبادئ متعلقة بنوعية البيانات−

الطابع الشخصي

مبادئ متعلقة بقانونية معالجات−

البيانات

معالجة البيانات ذات الطابع −

الشخصي وحرية التعبير

التزامات مراقب المعالجة عند −

تجميع المعلومات لدى الشخص 

المعني

شروط اإلفصاح عن -

تها؛البيانات الشخصية ومعالج

وضمان األمان في النشر 

.والمعالجة

حق طلب صاحب العالقة -

االّطالع على البيانات 

.االشخصية، وطلب تصحيحه



تشريعات أخرى ذات صلة بالحكومة المفتوحة

يانات ينطبق على الب:قوانين الملكية الفكرية والصناعية والتجارية▪

الخاضعة للنشر، واستخدامها وإعادة استخدامها

ائه ينص على حق المواطن في التعبير عن آر:قانون حرية التعبير▪

وسيلة وأفكاره، سواء أكان ذلك بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو بأي

.(مع تقييد حرية التعبير بما ال يخّل بالنظام العام)أخرى 

له وينّص قانون اإلعالم عموماً على إن اإلعالم، بوسائ:قانون اإلعالم▪

ي إلى وتستند ممارسة العمل اإلعالم.كافة، مستقل يؤدي رسالته بحرية

.نعدد من الحقوق ومنها حرية التعبير والحريات األساسية للمواطني



توصيات ختامية

لضمان إصدار التشريعات الالزمة وتنفيذها إصدار أو استمرار •

تطبيق الحكومة المفتوحة، 

ات ، على المستوى الوطني ومستوى اإلداروضع خطط عمل مفّصلة•

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



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 لبرنتوفّر االلتزام واإلرادة السياسية الداعمة التأكيد على •

الحكومة المفتوحة، على أعلى مستوى ممكن

ار ترسم الحكومة بموجبها اإلطصدور وثيقة سياسات معلنة أهمية •

. العام للحكومة المفتوحة على المستوى الوطني



الستماعكم  شكراً 
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