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في البلدان العربيةتعزيز الحكومة المفتوحة

التطوير المؤسسي لتعزيز النهج التشاركية من أجل تحقيق أهداف 

التنمية المستدامة في غربي آسيا

الهدف

ادة استخدام التكنولوجيا لزيومساعدتهم على البلدان األعضاءدعم 

اءة وخاصة أكثر فعالية وكفنهجٍ تشاركية ، واعتماد الشفافية والمساءلة

.وإشراك المواطنين بصنع القرارالنفتاح بافيما يتعلق 



مبادئ المشروع األساسية 

أظهرت تجربة األهداف اإلنمائية لأللفية أنه بدون وجود: الحوكمة

ساءلة، مقترنة حكومات تتسم بالكفاءة والفعالية والشفافية والخضوع للم

2030ام بالملكية الوطنية ألهداف التنمية، لن يتسنى لنا بلوغ أهداف ع

إن القضايا المعقدة تحتم على الحكومات إيجاد طرق: التشاركية

ائج أفضل مبتكرة جديدة إلشراك المواطنين في صنع القرار وتحقيق نت

.للمواطنين كافة

صول إلى تساعد التوجهات التكنولوجية الجديدة، مثل الو: التكنولوجيا

لى المعلومات، والبيانات المفتوحة، ووسائل التواصل االجتماعي ع

توفير خدمات تشاركية شاملة مبتكرة



مبادئ المشروع األساسية 

مال تحفز البيانات المفتوحة القطاع الخاص ورواد األع: االبتكار

الجتماعية واألفراد على تطوير تطبيقات مبتكرة تساهم في التنمية ا

واالقتصادية 

وأهمها: أهداف التنمية المستدامةالتنمية والمساهمة في تحقيق 

حول أهمية السالم والعدل والمؤسسات القوية 16الهدف 



أنشطة المشروع 

.طار لتطبيق الحكومة المفتوحة  في الدول العربيةعداد إإ•

اء الخبرأصحاب القرار ومناقشة إطار العمل مع اجتماع للخبراء ل•

في الدول العربية 

مشاركة والتعاون واإلشراك إعداد مواد تدريبية حول ال•

إعداد مواد تدريبية حول البيانات الحكومية المفتوحة•



أنشطة المشروع 

ع تنظيم ورشات عمل تدريبية للمدراء وصناع القرار في القطا•

ية العام حول الحكومة المفتوحة، والبيانات المفتوحة، والتشارك

تنظيم ورشات عمل تدريبية وطنية في بعض الدول العربية•
(متالئمة مع احتياجات هذه الدول)

.ووفقاً لطلبات الدول األعضاءاألردن، السودان،•

ها تقديم خدمات استشارية للدول العربية تتالءم مع احتياجات•

.وفقاً لطلبات الدول األعضاءالوطنية 



أنشطة المشروع 

إنشاء لجنة ممارسة ومتابعة من الخبراء وصناع القرار من أجل •

استدامة العمل على الحكومة المفتوحة في المنطقة العربية

إمكانية إعداد مواد تدريبية أخرى•



تعاون اإلسكوا مع الدول األعضاء 

: اإلسكوا 

إنهاء الدراسات وتعميمها على الدول األعضاء•

تنظيم ورشات العمل اإلقليمية والوطنية •

تقديم الخدمات االستشارية عند الطلب •

إنشاء لجنة الممارسة والمتابعة •



تعاون اإلسكوا مع الدول األعضاء 

الدول األعضاء

المشاركة الفعالة في ورشات العمل اإلقليمية •

تحديد وبيان االحتياجات الوطنية من أجل تطبيق الحكومة•

المفتوحة

التعاون مع اإلسكوا لتنظيم ورشات العمل الوطنية•

المشاركة الفعالة في لجنة الممارسة والمتابعة •



شكراً 


