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نّوار العّوا. د
إدارة التكنولوجيا من أجل التنمية-المستشار اإلقليمي 

:  في المنطقة العربيةالبيانات المفتوحة

المفاهيم والواقع



مخطط العرض

وأهدافهاالمستدامةالتنميةأجندةواالسكوا•

المفتوحةللبياناتاألساسيةالمفاهيم•

المفتوحةبالبياناتالمحيطةالبيئة•

المفتوحةالبياناتبوابات•

العربيةالمنطقةفياالسكواومشروعالمفتوحةالبياناتواقع•

أخيرةكلمة•



(اإلسكوا)اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

األهداف 

عيدين اإلقليمي التعاون والتكامل على الصتعزيز تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية عن طريق •

اإلقليميشبه و

.الذراع اإلقليمي لألمم المتحدة•

المراحل

1982-1973: بيروت•

1991-1982: بغداد•

1997-1991: عّمان•

اآلن-1997: بيروت •



(اإلسكوا)اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

دولة عربية18عضوية 



(اإلسكوا)اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 



من الدراسات 

في المنطقة العربيةلمجتمع المعلومات المالمح اإلقليمية -

في المنطقة العربيةالسبرانيةللتشريعات إرشادات االسكوا -

ةللتنمية المستدامة الشاملة في المنطقة العربيسياسات االبتكار -

في المنطقة العربيةالحكومة االلكترونية استراتيجيات -

في المنطقة العربيةالحكومات الذكية التحول نحو -

في المنطقة العربيةآفاق االقتصاد الرقمي -

من أجل التنميةالرقميةالتكنولوجيا: 2030آفاق المنطقة العربية -



www.tcportal.escwa.org.lb

اء للدول األعضخدمات استشارية تقديم •

:استشارات في مجاالت متنوعة•

الحكومة الرقمية✓

انترنت االشياء✓

االبتكار والحاضنات✓

نقل التكنولوجيا✓

مؤشرات التكنولوجيا✓

السبرانيةالتشريعات ✓

✓...

برنامج التعاون الفني



أمثلة من األنشطة

األردن

، وزارة استراتيجية الحكومة الرقميةخريطة طريق لتطوير -

(2017نوفمبر/تشرين الثاني)االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

موريتانيا

يل ، وزارة التشغتطوير الحاضنات التكنولوجيةورشة عمل حول -

(2018أبريل/نيسان)والتكوين المهني وتقنيات االعالم واالتصال 

المغرب

ارة ، وزارة الصناعة والتجللتحول إلى المدن الذكيةخريطة طريق -

(2018تموز )واالستثمار واالقتصاد الرقمي 



البحرين

وجيا التنويع االقتصادي باالعتماد على التكنولورشة عمل -

(2018مارس /آذار)واالبتكار 

ُعمان

ي التجارة لبيانات المستهلك االلكتروني فالجوانب االقتصادية -

(2018أغسطس /آب)االلكترونية 

السودان

، المركز تطوير الحاضنات التكنولوجيةورشة عمل حول -

(2017مارس /آذار)القومي للمعلومات 

أمثلة من األنشطة



SDGsأهداف التنمية المستدامة 

2015سبتمبر/أيلولفياألجندةاعتمادتم-

objectifsهدف17-

ciblesغاية169-

indicateurمؤشر232-

:األبعادعلىالتركيز

اقتصادية-

اجتماعية-

بيئية-

ف من وسائل تحقيق كافة األهدا: التكنولوجيا



هداف التنمية المستدامة أالربط مع 

ة وشفافة ب، قابلة للمحاسمؤسسات فعالةبناء : 16.6الغاية -

شاملة وتشاركية وتجاوبية ضمان عملية صنع قرار : 16.7الغاية -

الشاملةذات الحوكمةالمؤسسات في مشاركة الدول النامية توسيع وتعزيز : 16.8الغاية -

ألطر وحماية الحريات األساسية بما يتوافق مع االنفاذ العام إلى المعلومات ضمان : 16.10الغاية -

الوطنية واالتفاقيات الدوليةالقانونية



هداف التنمية المستدامة أالربط مع 

يادة ول األقل نمواً لزدلك الذفي الدول النامية يما في بناء القدرات تحسين دعم : 17.18الغاية -

العمر والعرق بحسب النوع االجتماعي وفةوالمصنّ عالية الجودة والمحدثة الالبيانات الموثوقة ومتاحية

والموضع الجغرافي وغيره من المميزات المهمة على المستوى الوطني الهجرةوواإلثنيات



الربط مع أهداف التنمية المستدامة

أهمية البيانات المفتوحة في

التنمية المستدامة

راسمي السياساتإعالم-

التقدممراقبة-

واإلدماجالتشميل-

والمشاركةالمحاسبة-



المفاهيم األساسية



البيانات المفتوحة

ها وإعادة استخداماستخدامهايمكن : البيانات المفتوحة-

من قِبل أي شخص وإعادة توزيعها 

مفهوم ظهر بالواليات المتحدة وبالمملكة:2009العام -

المتحدة

الشفافيةمقاربة جديدة لدعم -

ونشرهاالعامةإلدارة البيانات مقاربة جديدة -

للتعاون بين الجهات الحكوميةجديدة قاربةم-

ةمع جهات غير الحكوملتعاون الخارجيلجديدة قاربةم-

Ref. UN DESA (2013) Guidelines on OGD for Citizen Engagement



البيانات المفتوحة

الجانب الفني

ً بيانات يمكن - معالجتها آليا

صيغ مفتوحةبيانات في -

الجانب القانوني

استخدام البيانات المفتوحةرخصة-

الحقوق والواجباتتحديد -

الجانب المالي

مجانيةبيانات -

يةمضافة عالإيجاد قيمة : بعد اقتصادي-



السمات الرئيسية للبيانات الحكومية المفتوحة 

االكتمال-

أوليةالبيانات -

التحديث-

النفاذقابلية -

ً قابلية - المعالجة آليا

عدم التمييز-

عدم االمتالك-

بال ترخيص-

تاحتهاإالبيانات الواجب ال تحدد

وحةلتكون البيانات مفتالالزمةالشروط فقط 



مبادئ البيانات المفتوحة

شروط إضافية

للم تنشر من قب: ألسبقية ا-

مجموعات البيانات متوفرة على الدوام: االستمرار -



الشروط الدنيا إلتاحة البيانات

إليها عبر اإلنترنتإمكانية الوصول -

ً قابلة - للمعالجة آليا

- ً (بما في ذلك إعادة االستخدام التجاري)إمكانية إعادة استخدامها :  مرخصة علنا

- ً دون أي قيود أخرى على إعادة استخدامها:متاحة مجانا



أمثلة من البيانات

(ةالمجتمع المدني ووسائل اإلعالم والمؤسسات المانح)اإلنفاق العام والميزانية بيانات -

(مؤسسات التخطيط والتطوير ومؤسسات البحوث)الديموغرافيةالبيانات -

(المؤسسات البحثية ومقدمي الخدمات التجارية والمجتمع المدني)البيئيةالبيانات -

(لمقدمي خدمات النقل العام والخاص وللمستهلكين)النقل المحلي بيانات -

(لعامةللمواطنين والمؤسسات البحثية ومقدمي الرعاية الصحية ا)الرعاية الصحية بيانات -

(مؤسسات البحث ومؤسسات التخطيط والتطوير)االجتماعية واالقتصادية المؤشرات -

(مؤسسات التخطيط والتطوير والمستخدمين النهائيين)الجغرافيةالبيانات -

(ئل اإلعالمللبرلمانيين، ومنظمات المراقبة، ووسا)والبيانات القانونية البيانات البرلمانية -



ميزات البيانات المفتوحة

والنمو االقتصاديتعزيز االبتكار-

ورفع كفاءتهاالخدمات العامة تحسين -

والمساءلةتحسين الشفافية-

وإشراك المواطنالمشاركة-

أثر السياساتقياس -

Ref. ESCWA (2018), OD workshop



ميزات البيانات المفتوحة

Ref. ESCWA (2018), OD workshop



تحديات البيانات المفتوحة

المخاطر من 

الشخصيّةالبيانات-

والصناعيّةالفكريّةالملكيّة -

المجاالت التنافسيّة-

الوطنياألمن-

؟هي الحلولما

المعطيات الشخصيّةحجب-

aggregationالتفصيل/التجميع-

وآليات التنفيذالقانونياإلطار -



البيئة المحيطة بالبيانات المفتوحة



écosystèmeالبيئة المحيطة

الحوكمة/البرنامجقيادة-

التنظيمي/القانونياالطار -

وجيةالتكنولالبنية التحتية -

المصلحةأصحاب-

والكفاءاتالتكوين-

المشاركة-

االتصال-

Ref. ESCWA (2018), OD workshop



الجهات العلياالّدعم من 

(مثالً )الوزراءرئيسعن انطالق برنامج فتح البيانات من طرف عالن اإل-

الخطط والبرامج التنمويةإدراج البرنامج ضمن -

المعلومات واالتصاالتلتكنولوجيااالستراتيجية القطاعية إدراج البرنامج ضمن -

المفتوحةبرنامج الحكومة أوبرنامج الحكومة االلكترونية إطالق البرنامج ضمن -



تشاركية والحوكمةال

التشاركية

الشركاتو،الخاصالقطاع و، المدنيالمجتمع، والبياناتووطالب،البياناتمزودو: األطراف المعنية-

ونالباحثو، الناشئة

الحوكمة

للحكومةالمستوى األفقي العمل يكون على -

CDOوظيفة مدير البياناتإحداث إمكانية-

الوزاراتمن ممثلين عنيةلجنة قياد-

ممثلي األطراف المعنية والجهات الحكوميةمنلجنة مشتركة -

العامةعن البيانات بالوزارات والمؤسسات تعيين مسؤول -



اإلطار التشريعي 

رسمياالدراج في نص 

في الجريدة الرسميةنصفي الحوكمة إدراج-

كل جهة وكيفية التنسيق بينهمتحديد مهام -

لجنة القيادةتحديد صفة أعضاء -

اللجنة المشتركةتحديد تركيبة -

فرق العمل

توحةللبيانات المفاالطار القانوني فريق عمل حول -

متابعةلتحديد المعايير التقنية وتقني فريق عمل-

وتصنيفهابوابات البيانات المفتوحة

البياناتنشرمتابعةفريق عمل حول-

االتصال والتوعية والتكوينفريق عمل حول -

التنظيمي/طار القانونياإل

النفاذ إلى المعلومةالحق في -

تالبيانااستخدامإعادة الحق في -

يةالشخصالبياناتحماية قوانين -

البياناتتصنيف-



حق النفاذ إلى المعلومات

الحق في النّفاذ إلى المعلومة

النفاذ إلى المعلومةقانون يضمن الحق في -

للمعلومةالنشر التلقائي ضمان-

البيانات المفتوحةنشر: الجهات الحكومية-

تم إصدار القانون فيهادول 5-

الحق في إعادة استخدام المعلومات

ةالمنشورالبيانات استثمارتمكين: الهدف-

ذات قيمة مضافةلتطوير خدمات 

البياناتاستخداميمكن إدراج الحق في إعادة -

النفاذ إلى المعلومةقانون المفتوحة ضمن

Ref. ESCWA (2018), OD Workshop



الشخصيةالبيانات قوانين حماية 

ً : الشخصيةالبيانات- ً تجعل شخصا ً معرّ طبيعيا غير مباشرة من باشرة أوبطريقة مللتعريف قابالً أوفا

نية أو النفسية بخصائصه الجسمية أو الفيزيولوجية أو الجيالمتعلقة بهويته أوالبياناتمجموعة من خالل

االجتماعية أو االقتصادية أو الثقافيةأو

الشخصية للمواطنالبياناتجمع ومعالجة وخزن ونقل ونشر تنظم هذه القوانين -

عند نشر البياناتالهويةإغفاللبرامج البيانات المفتوحة بهدف فرض ضرورية-



تصنيف البيانات

مفتوحةيمكن أن تكون التيمجموعات البيانات تحديد : الهدف-

واستعمالها وحفظهااستثمارهاتنظيمللتصنيف البيانات منهجية وطنية اعتماد -

ومة، حماية الشخصية، حق النفاذ للمعلالبيانات حماية )التي تخص البيانات القوانينأحكام مراعاة-

(الملكية الفكرية

نظيميقانوني أو تنصضمن أوالحكومةمرجعية معتمدة من : اإلصدار-



جرد البيانات

لمعرفة الواقع وتحديد النشرومتطلبات السريةومستوى الحكومية البيانات اتمجموعتحديد : الهدف-

األولويات

ذاتهاعن البيانات وال يحتوي على البياناتmetadataوصفيّة بيانات-

...لبيانات، الرخصة، الجهة المنتجة للبيانات، الخصوصيّة، مصدر اديثاالسم ، دوريّة التح: مثال-

اآلليات

من الجميعمعتمد لجرد البيانات نموذج -

مع إطار زمني محددتوحيد المنهجية: جرد البياناتلوضع دليل -

مختص في البياناتوITمختّص في المهنة: الفريق-

بمواقع الوبالبيانات المنشورة على االعتماد أوالً -

ليس مّهما أن يكون الجرد 

= في مراحله األولى شامالا 

يمكن إثرائه تدريجيّا



جرد البيانات

نموذج الجرد



ترخيص البيانات

عيطار التشريضمن اإلإلزامية ترخيص البيانات إدراج -

البياناتاستخدامإلعادة 

القيود الممكن إدراجها بالرخصة

BY))االشارة إلى المنتج والتاريخ: attributionاإلسناد-

share alike (SA)الرخصةشروط نفس باستخدام-

(NC)غير تجارياستخدام-

no derivatives (ND)بدون المشتقاتاستخدام-



ترخيص البيانات



جودة البيانات المفتوحة

:تحقيق الجودة يتطلب

يللبيانات على المستوى الوطنمرجعيّة موحّدة اعتماد -

توحةاألنسب لنشر البيانات المفصيغة البيانات اختيار -

(  بيانات وصفيّة)الجيّد التوثيق-

سلم عتمادا

النجوم 

الخمس 

Tim 

Berners

-Lee



ODI Open Data Certificateالشهادة 

البيانات المفتوحةجودةضمان : الهدف

مستويات التقييم

إعادة استخداممع إمكانية بشكل مفتوح بيانات منشورة : Bronzeالنحاسي -

ودعم للمستخدمتوثيق قابل للقراءة آلياً ما سبق، مع : Silverالفضي -

صلوفريق للتواتحديث دوري اعتماد المعايير عند نشر البيانات مع ضمان :  GOLDالذهبي -

URIإضافة معّرفما سبق مع : PLATINUMالبالتيني -

https://certificates.theodi.org/en/about/badgelevels

https://certificates.theodi.org/en/about/badgelevels


Formatصيغة البيانات 

ً واستخدامهاةغير مملوكةمفتوحصيغةإتاحة البيانات في - آليا

ً للبيانات المفتوحةةوالمبسطةالمفتوحcsvصيغةاستعمال - xlsعن عوضا

JSON

يمكن ألي لغة برمجة قراءته: تنسيق ملف بسيط-

 Metadataالبيانات الوصفية

االستخدامالبيانات وإلعادة ثمارضرورية الست: البياناتوصف مجموعات -

(DCAT)على المستوى الوطنيمجموعات البياناتللوصف لكافة د نموذج موحّ اعتماد -



Formatصيغة البيانات 

APIsواجهة برمجة التطبيقات 

الوقت الفعليبقاعدة بيانات يتم تحديثها في االرتباط-

مجّمعةمن البيانات بدالً من توفير كافة البيانات أجزاء معينة تحديد -

(كلفة)التطوير والصيانة تتطلب -

الميزات

ً إلى البيانات الوصولتسهيل - آليا

باستخدام البياناتتطوير خدمات يمكن -

مثال

مرتين يوميًا ملف بيانات، يحدث 4000أكثر من :  Eurostatخدمة اإلحصاء -

مع وثائق حول ملفات البياناتTSVبيانات بتنسيق -



Formatصيغة البيانات 



Formatصيغة البيانات 



منصة البيانات المفتوحة



منصة البيانات المفتوحة

المفتوحةفي برنامج البياناتأهم عنصر -

لخزنلالبوابة ليست فقط مكان -

ىالشكاوالبيانات وتقديم للمشاركة والنشر والتجديد والبحث وتبادلتفاعليفضاء -

APIالبيانات وربطخدمينالمستوادارة data visualizationالبياناتظهارإلخدمات -

خصائص المنّصة

 Discoverabilityإلى البياناتالوصولسهولة -

harvestingالبياناتحصاد-

Interoperabilityالبينيالتشغيل -

Community Engagementالمجتمعية المشاركة-

APIبرمجة التطبيقاتواجهة -



منصة البيانات المفتوحة

السيناريوهات الممكنة 

Centralizedمنّصة وطنيّة مركزيّة -

Decentralizedمنّصات قطاعيّة المركزيّة -

Federatedمنّصة وطنيّة جامعةومنصات قطاعيّة -

المنصة المركزية

وطنيالمستوى اللبيانات على إتاحة ا-

التكنولوجيانفس استخدام -

االستخدام وإعادة سهولة البحث -

ألخرىالقطاعات اوالتجديد على مستوىالحّد من االبتكار -



منصة البيانات المفتوحة

منّصات قطاعيّة المركزيّة

القطاعاتخصوصيّةاألخذ بأهميّة -

التنافسووالتجديداالبتكارتعزيز -

موحّدة عن المبادرة الوطنيّةغياب رؤية -

متعّددةتكنولوجيات -

على البياناتصعوبة العثور-



منصة البيانات المفتوحة

ةمنّصة وطنيّة جامعة وعّدة منصات قطاعيّة ومحليّ 

الخصائص واإليجابيّاتالجمع بين أّهم -

ت الفنيّة في جميع المجاالللتحّكمنفس التقنيّة اعتماد -

وضمان التدّخل األنجح



منصة البيانات المفتوحة

CKAN: مثال

خدامهاواستالبيانات ومشاركتها وإيجادها نشرإلى البيانات، الوصولمفتوح المصدر، إمكانية -

http://ckan.orgمستوى الخدمة  يمكن للمستخدمين الحصول على االستضافة مع اتفاقيات -

Ref. UNDESA (2013) OGD Guidelines

http://ckan.org/


واقع البيانات المفتوحة في المنطقة العربية



وضع الحكومة المفتوحة في الدول العربية

(:2017االسكوا)محاور7تضمن خاص بالحكومة المفتوحة استبيان

الحكومة المفتوحةسياسات واستراتيجيات -

االنفتاح والشفافيةواستراتيجيات سياسات-

وأنظمة الحكومة المفتوحةالتشريعاتمحور -

الحكومية المفتوحةالبيانات-

المفتوحةالحكومةتحديات-

الحكومة المفتوحةبوابات-

المفتوحةالحكومةاستخدام-

ةإطالق مبادرات للبيانات المفتوح: دول8

تاحالمزيد من الجهود لتحقيق االنف: المطلوب



وضع الحكومة المفتوحة في الدول العربية

توحةللبيانات المفدول التي لديها بوابات8

األردن-

اإلمارات العربية المتحدة-

البحرين-

تونس-

السعودية-

عمان-

قطر-

المغرب-



وضع الحكومة المفتوحة في الدول العربية

:المستندات الحكومية

ً وثيقة حكومية معتمدة - ولبنان ومصراألردن وتونس وعمان والمغرب: رسميا

- ً والسعوديةانياوموريتالمتحدة وفلسطين والكويت اإلمارات العربية: في سياسات أخرىمتضمنة جزئيا

- ً البحرين: في خطة تنمويةمتضمنة جزئيا

ليبيا والعراق وسورية واليمن: ال توجد أي خطط-



وضع الحكومة المفتوحة في الدول العربية

:  الحصول على المعلوماتقانون الحق في -

الحكومة المفتوحةالقانون األهم لتفعيل

دول عربية5صدر هذا القانون في -

، 2012، اليمن 2011، تونس2007األردن -

2018، المغرب 2017لبنان 

Ref. ESCWA (2018), OD Workshop



وضع الحكومة المفتوحة في الدول العربية

(18من )11: للبيانات المفتوحةcatalogعدد الدول التي لديها بوابة أو مجلد  -

Ref. UNDESA (2018), eGov Survey



وضع الحكومة المفتوحة في الدول العربية

(18من )5: مبادرات للبيانات المفتوحة/عدد الدول التي لديها سياسات-

(18من )9: عدد الدول التي لديها إرشادات للبيانات المفتوحة-

Ref. UNDESA (2018), eGov Survey



مبادرة االسكوا لتعزيز الحكومة المفتوحة



تعزيز الحكومة المفتوحة 

اك المواطنيننهج تشاركية وإشر، واعتماد الشفافية والمساءلةالتكنولوجيا لزيادةاستخدام تعزيز : الهدف

القراربصنع

أنشطة المشروع

في الدول العربيةإطار لتطبيق الحكومة المفتوحة إعداد -

في الدول العربيةلمناقشة إطار العمل مع أصحاب القرار والخبراءاجتماع للخبراء -

البيانات الحكومية المفتوحةوحول المشاركة والتعاون واإلشراكمواد تدريبية إعداد -



تعزيز الحكومة المفتوحة 

تعزيز الحكومة المفتوحة في المنطقة العربية: دراسة

الجزء األول

الحكومة المفتوحةمفاهيم ونماذج -

عالمية وعربيةقصص نجاح -

الجزء الثاني

الحكومة المفتوحة في الدول العربيةوضع-

الجزء الثالث

دان العربيةلتعزيز الحكومة المفتوحة في البلالسياساتياإلطار -

الحكومة المفتوحةتشريعات-



المراحل المقترحة لنضج البيانات الحكومية المفتوحة

غيل المختلفةانجاز معالجة البيانات الحكومية رقمياً ونقل البيانات بين منصات التش: الرقمنة-

الوصوللتسهيلبياناتها على اإلنترنت الجهات الحكومية نشر جميع : الوصول إلى الجمهور-

تن أصحاب المصلحة من المشاركة في صنع القرار وتحليل السياسايتمك:  المشاركة-

عملية التحول الكامل وتقديم خدمات متكاملة  مع تغيرات تنظيمية: التحول-

Ref. UNDESA OGD Guidelines (2013)



إطار الحكومة المفتوحة في المنطقة العربية

التوعية للجمهور: الخطوات التمهيدية

وخاصة للعاملين في الحكومةالقدراتبناء -

في جميع المناطقتحسين اإلنترنت : اإلنترنت وشبكات المعلومات-

الوصول إلى المعلوماتوبخاصة قانون حق : التشريعات والقوانين-

اإلداراتنبين األقسام في المؤسسات، تعاون بيتعاون: الهياكل التنظيمية-

.الفردي، التنظيمي، المؤسسي: إدارة التغيير-



إطار الحكومة المفتوحة في المنطقة العربية

تعزيز الشفافية : المرحلة األولى 

وضمان جودتهاونشرهاالبيانات المفتوحة التركيز على -

بين الجهات الحكوميةثقافة التعاون بناء -

الحكومات ومساءلتهابأهمية انفتاحالوعي لدى الجمهور نشر -

االتتكنولوجيات المعلومات واالتصمتاحة مناستخدام أي تكنولوجيا -



إطار الحكومة المفتوحة في المنطقة العربية

العمل الحكوميتعزيز مشاركة المواطن في: المرحلة الثانية

راجعةمعلوماتاألهلي، والتجاوب بتقديم/المدنيالمجتمع ، ومنّظماتالتفاعل مع المواطنتعزيز -

آليات صنع القرارتحسين -

واالدماجالتشميليةتعزيز -

وبناء الثقة وثقافة االنفتاحالفسادمكافحة -

لزيادة الفعالية والحينيةواالتصاالتاستخدام مكثف لتكنولوجيا المعلومات-



إطار الحكومة المفتوحة في المنطقة العربية

المواطن والحكومةتعزيز التعاون بين: المرحلة الثالثة

والعموماألهليوالمجتمع الخاص، والحكومة والقطاعالحكوميةاإلداراتالتعامل بين بين -

السياسات العامة والقراراتالتداول في -

المستفيدينوفق حاجةبتقديم الخدمات التجاوب -



إطار الحكومة المفتوحة في المنطقة العربية

الناجز الكلي للمواطن في العمل الحكوميالوصول إلى اإلشراك: المرحلة الرابعة

والخدماتالبياناتإلى الوصول الشامل -

والخاضعة للمساءلةالمتمركزة في المواطنبناء الحكومة -

في صنع القرارإشراك جميع األطراف -

ةأهداف التنمية المستدامالوصول إلى اإلسهام الفعال في تحقيق-



كلمة أخيرة

عوامل النجاح من 

على أعلى مستوى ممكنتوفّر االلتزام واإلرادة السياسية-

العام للحكومة المفتوحة على المستوى الوطنياإلطارحول وثيقة سياسات معلنة -

طنيةالمفتوحة مع ضرورة تكاملها مع السياسات الولضمان تطبيق الحكومةالتشريعات الالزمة -

على المستوى الوطني لتطبيق الحكومة المفتوحةخطط عمل مفّصلة -

البيانات المفتوحةعبر منصة البيانات الحكومية تعزيز نشر -

المفتوحةحكومةتصميم وتنفيذ وتقييم برامج ونشاطات الفيإشراك الموظفين الحكوميين والمواطنين -



!اا لكم شكر

alawa@un.org


