ورشة عمل "البيانات المفتوحة :التحديات واآلفاق"

نواكشوط 9 ،نيسان/أبريل 2019

الممارسات المثلى

لسياسات البيانات المفتوحة
العوا
نوار ّ
دّ .
المستشار اإلقليمي  -إدارة التكنولوجيا من أجل التنمية

مخطط العرض
•

تصميم سياسات البيانات المفتوحة

•

أمثلة من خارج المنطقة العربية

•

أمثلة من المنطقة العربية

•

كلمة أخيرة

تصميم سياسات البيانات المفتوحة
-

إجراء تحليل للوضع الراهن وتقييم الجاهزية ))OGD

-

وضع رؤية طويلة األجل (األثر على التنمية)

-

وضع األهداف والغايات االستراتيجية

-

تحديد األولويات واألثر المتوقع

-

وضع مؤشرات األداء

-

تحديد الموارد الالزمة

-

خطة العمل

)Ref. UNDESA OGD Guidelines (2013

تقييم البيانات الحكومية المفتوحة
مجاالت تقييم جاهزية البيانات الحكومية المفتوحة
-

االلتزام السياسي والسياسات المناسبة

-

اإلطار التشريعي والتنظيمي للبيانات الحكومية المفتوحة

-

اإلطار المؤسسي والظروف التنظيمية

-

الموارد الثقافية والبشرية

-

الموارد المالية

-

البنية التحتية التكنولوجية ونظم المعلومات المتوفرة

-

المعايير الفنية للبيانات الحكومية المفتوحة

-

قدرة المجتمع المدني ووسائل اإلعالم وغيرها

)Ref. UNDESA OGD Guidelines (2013

تقييم البيانات المفتوحة ()ODRA
القيادة العليا
-

األهمية :عالية جدا

-

مواجهة ممانعة التغيير ،وتحفيز الجهات الفاعلة إلجراء التغييرات الالزمة وفق برنامج البيانات

التقييم
-

التصنيف األخضر :دليل واضح لاللتزام بالبيانات المفتوحة

-

التصنيف األصفر :بيئة مناسبة ( األولويات أو األهداف المعلنة لحكومة تتماشى مع إجراء البيانات

المفتوحة) حتى لو لم يلتزم قادة المستوى األعلى بفتح البيانات
-

التصنيف األحمر :ال يتم التعبير عن دعم البيانات المفتوحة خارج الجهة المعنية بالتقييم

Ref. world bank (2016), OD readiness assessment – methodology

تقييم البيانات المفتوحة
السياسة  /اإلطار القانوني

-

األهمية :عالية

-

عامل أساسي لنجاح واستدامة برنامج البيانات المفتوحة

التقييم
-

التصنيف األخضر :وضوح الشروط واألحكام لنشر البيانات واستخدامها أو سياسة متاحة للعموم

-

التصنيف األصفر :قانون بشأن الوصول إلى البيانات وحماية الخصوصية (التنفيذ غير واضح)

-

التصنيف األحمر :ليس هناك أي قانون للوصول إلى البيانات أو حماية الخصوصية وال يتم استخدام

إغفال البيانات لحماية الخصوصية

Ref. world bank (2016), OD readiness assessment – methodology

تقييم البيانات المفتوحة
الهياكل المؤسسية والمسؤوليات والقدرات داخل الحكومة

-

األهمية :عالية

-

مهارات القيادة واإلدارة الوسطى مهمة للنجاح

التقييم
-

التصنيف األخضر :جهة واضحة إلدارة البيانات المفتوحة

-

التصنيف األصفر :خطط جيدة للجهة لقيادة برنامج البيانات المفتوحة أو البوابة (بال قرار نهائي)

-

التصنيف األحمر :ال توجد جهة مستعدة إلدارة برنامج البيانات المفتوحة وعدم وجود مبادرات

لتنسيق أو إدارة مشكالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عبر الحكومة

Ref. world bank (2016), OD readiness assessment – methodology

تقييم البيانات المفتوحة
توفر البيانات وإدارتها
-

األهمية :عالية

-

االعتماد على مصادر البيانات الرقمية (صعوبة االعتماد على البيانات في شكل ورقي)

التقييم
 -التصنيف األخضر :كميات كبيرة من البيانات الرقمية العالية القيمة مع دليل واضح لإلدارة

التصنيف األصفر :فهم ألصول البيانات وقدرات إلدارة البيانات (بال قوائم جرد رسمية)
 -التصنيف األحمر :للحكومة بيانات قليلة عبر اإلنترنت مع فرض رسوم على البيانات

Ref. world bank (2016), OD readiness assessment – methodology

تقييم البيانات المفتوحة
الطلب على البيانات المفتوحة
-

األهمية :عالية جدا

-

الطلب على البيانات مهم للضغط على الحكومة لإلفصاح عن البيانات

التقييم
 -التصنيف األخضر :طلب البيانات من قبل المجتمع المدني والقطاع الخاص والبحوث واإلعالم

التصنيف األصفر :الطلب على البيانات من الجهات الحكومية ،وتوفر قنوات لالستجابة لطلبات
البيانات لدى بعض الجهات

 -التصنيف األحمر :التشارك في بيانات قليلة بين الجهات الحكومية ،المجتمع المدني في وضع بدائي

Ref. world bank (2016), OD readiness assessment – methodology

تقييم البيانات المفتوحة
المشاركة المدنية وقدرات البيانات المفتوحة
-

األهمية :عالية

-

توفير البيانات مع اإلطار السياسي والقانوني واالستعداد المؤسسي وبناء القدرات ومشاركة

المواطنين وتمويل االبتكار والبنية التحتية للتكنولوجيا

التقييم
-

التصنيف األخضر :السجل القوي لمشاركة المواطنين والجامعات والجهات الحكومية

-

التصنيف األصفر :عدد مناسب من الخريجين الذين يحملون شهادات/مهارات تقنية

-

التصنيف األحمر :ال تروج الحكومة إلعادة استخدام البيانات مع مشاركة بسيطة من المواطنين

ونظام التعليم التقني ضعيف ،مع قيود على نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

Ref. world bank (2016), OD readiness assessment – methodology

تقييم البيانات المفتوحة
تمويل برنامج بيانات مفتوح
-

األهمية :متوسطة  -عالية

-

التمويل فيما يتعلق بكل من "جانب العرض" و "جانب الطلب" من البيانات المفتوحة

التقييم
-

التصنيف األخضر :توفر بعض الموارد األولية والموظفين للبيانات المفتوحة واالستثمار في االبتكار

-

التصنيف األصفر :ميزانية للبيانات المفتوحة (بدون التزام) وتوفر بعض الموظفين في البرنامج

-

التصنيف األحمر :ال مؤشرات على توفير ميزانية أو فريق مخصص للبيانات المفتوحة وال استثمار

في االبتكار أو ريادة األعمال

Ref. world bank (2016), OD readiness assessment – methodology

تقييم البيانات المفتوحة
البنية التحتية للتكنولوجيا والمهارات
-

األهمية :عالية

-

التكنولوجيا وخدمات االتصاالت ومهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،والشركات

التقييم
-

التصنيف األخضر :توفر قاعدة مهارات تقنية قوية وانتشار اإلنترنت لدى االفراد واستخدام الحكومة

للبنية التحتية التكنولوجية ،ومحو األمية الرقمية بين السكان
-

التصنيف األصفر :الوصول إلى اإلنترنت قليل ولكن متزايد ،وانتشار النقال مناسب ،وتوفر أنظمة

إدارة المعلومات حتى لو كانت البنية التحتية محدودة ،ومبادرات لردم الفجوة الرقمية
-

التصنيف األحمر :الوصول إلى اإلنترنت غير متاح لمعظم المواطنين ،والنقال مقبول لشرائح كبيرة

من السكان ،والمهارات الفنية داخل الحكومة ضعيفة ومحو األمية الرقمية منخفض

Ref. world bank (2016), OD readiness assessment – methodology

أمثلة من خارج المنطقة العربية

كندا – استراتيجية البيانات المفتوحة
-

السياسة الحكومية :جعل الخدمة العامة أكثر شفافية وتعاونا وتر ّكز على المواطن وتمكينها رقميا

-

البيانات المفتوحة :تمكين الحكومة من اتخاذ قرارات وتصميم برامج وتقديم خدمات أفضل

-

الهدف من االستراتيجية :تطوير الخدمة ودعم استخدام البيانات مع حماية خصوصية المواطنين

وتنسيق الجهود الداخلية الستخدام البيانات
-

الحكومة :ضمان امتالك العاملين المهارات واألدوات لالستفادة من البيانات مع حماية البيانات

الحساسة والشخصية للكنديين

Ref. GoC (2018), Canada – A data strategy roadmap for the federal public service

كندا – استراتيجية البيانات المفتوحة
التحديات
-

نقص الحوكمة األفقية للتوجه االستراتيجي حول البيانات

-

نقص اإللمام بالبيانات والتلكؤ في تحطيم الحواجز بين الجهات

-

نقص البنية األساسية الرقمية وتعقيد األطر اإلدارية

-

صعوبة الحصول على كمية كبيرة من البيانات المتفرقة ومعالجتها

Ref. GoC (2018), Canada – A data strategy roadmap for the federal public service

كندا – استراتيجية البيانات المفتوحة
الحالة المرجوة
-

خدمات أفضل

-

مشاركة أكبر من العموم

-

حماية معلومات األفراد وقضايا

الخصوصية
-

حوكمة موثوقة ومناسبة للبيانات

-

آليات تنسيق أفضل بين الجهات

الحكومية

Ref. GoC (2018), Canada – A data strategy roadmap for the federal public service

كندا – استراتيجية البيانات المفتوحة
المبادرات

-

الحوكمة ( 8مبادرات)

إنشاء هيئة رفيعة المستوى

-

األشخاص والثقافة ( 4مبادرات)

أكاديمية رقمية للموظفين
-

البيئة والبنية التحتية الرقمية ()4

تحديث االطار التشريعي
-

البيانات كأصول ( 5مبادرات)

االبتكار في القطاع العام

Ref. GoC (2018), Canada – A data strategy roadmap for the federal public service

كندا – استراتيجية البيانات المفتوحة
الخطة التنفيذية
 -حتى أيلول/سبتمبر  :2019لدى جميع اإلدارات أو الجهات استراتيجية بيانات مناسبة

 توضيح الجهة المسؤولة عن البيانات داخل المؤسسات الفردية وللحكومة معايير حول وصول اإلدارات إلى البيانات وجمعها واستخدامها وحمايتها ومشاركتها وتحديثها توفير بيئة تكنولوجيا المعلومات تسمح باستخدام التقنيات الالزمة لتنفيذ االستراتيجية -بعد تشرين األول/أكتوبر  :2019التوسع عبر كافة الجهات الحكومية

Ref. GoC (2018), Canada – A data strategy roadmap for the federal public service

فرنسا – برنامج البيانات المفتوحة
-

اإلطالق :عام  2011تحت إشراف رئيس الوزراء (سلطة قوية)

-

إقناع المؤسسات والوزارات العامة بنشر البيانات على الصعيدين الوطني والمحلي

-

إنشاء تطبيقات باالعتماد على البيانات المفتوحة ودعم الشركات الناشئة

حوكمة برنامج البيانات المفتوحة
 كيانان تحت رئاسة الوزراء ( CDOالمسؤول الرئيسي عن البيانات ،و  ETALABمنصة البياناتالمفتوحة)

-

العمل مع الجهات من خالل شبكة من مسؤولي البيانات الوزارية

Ref. ESCWA (2018), OD Capacity building workshop

فرنسا – برنامج البيانات المفتوحة
االنجازات

 قانون الحق في الوصول إلى المعلومات والقانون الرقمي مع أحكام حول البيانات المفتوحةمنصة البيانات المفتوحة
 إطالق المنصة ()2013 -الوظائف – API :بحث – إظهار – حاالت استخدام ...

-

إصدار رخصتين لقاعدة البيانات والمنصة

-

عدد مجموعات البيانات21420 :

-

عدد الشركات الناشئة1356 :

-

الترتيب 4 : OD Barometer 2018

Ref. ESCWA (2018), OD Capacity building workshop

فرنسا – خطة العمل للبيانات المفتوحة
-

الخطة( 2020-2018 :من أجل تحرك عام شفاف وجماعي)

-

الهدف :الشفافية والنزاهة والمساءلة في الحياة العامة واالقتصادية

-

تجديد بعض االلتزامات الواردة في خطة العمل الوطنية للفترة 2017-2015

 5أجزاء رئيسية:

( )1تعزيز الشفافية في كفاءة وجودة الخدمات العامة بالنسبة للمستخدمين
-

زيادة شفافية المشتريات العامة

-

شفافية المساعدة اإلنمائية الرسمية

Ref. PM (2018), plan d’action 2018-2020, pour une action publique transparente et collective

فرنسا – خطة العمل للبيانات المفتوحة
( )2انفتاح الموارد الرقمية واالبتكار المفتوح

 البيانات المفتوحة والرمز المصدري وبرامج الدولة ،مشاركة األفراد في صنع القرار العام إثراء الخدمة العامة للبيانات :قائمة جديدة من البيانات المرجعية -تعيين مسؤولي بيانات اإلدارات ودعم تنفيذ مبدأ االنفتاح اغتفاال by default

 إنشاء مختبر الذكاء الصنعي مفتوح للدولة -إنشاء حاضنات المرافق الرقمية في كل قسم

 -تحسين تدفق البيانات داخل الدولة (منصة )FranceConnect

Ref. PM (2018), plan d’action 2018-2020, pour une action publique transparente et collective

فرنسا – خطة العمل للبيانات المفتوحة
( )3مناهج المشاركة المعززة :تعزيز الديمقراطية ومشاركة المواطنين المستمرة في العمل العام

-

تطوير أشكال جديدة للتبادل مع المجتمع المدني :منتدى الدولة المفتوحة

-

تمكين اإلدارات إلشراك المواطنين في صنع القرارات العامة

-

تنظيم قمة دولية حول  Gov Techفي فرنسا

( )4الحكومة المفتوحة التي تخدم التحديات العالمية في قرننا :التنمية والبيئة والعلوم المفتوحة
-

تنفيذ مبادئ الحكومة المفتوحة لتعزيز سياسات التنمية في إفريقيا الناطقة بالفرنسية

-

دعم تنفيذ مبادئ الشفافية ومشاركة المواطن دوليا

-

بناء نظام بيئي لـ "العلم المفتوح"

Ref. PM (2018), plan d’action 2018-2020, pour une action publique transparente et collective

فرنسا – خطة العمل للبيانات المفتوحة
( )5فتح المحاكم والهيئات اإلدارية المستقلة :محكمة مراجعي الحسابات والهيئة العليا للشفافية في

الحياة العامة
-

إشراك المواطنين في عمل محكمة مراجعي الحسابات

-

تعزيز الوصول إلى المعلومات العامة حول المسؤولين المنتخبين والمسؤولين العامين

Ref. PM (2018), plan d’action 2018-2020, pour une action publique transparente et collective

فرنسا – سياسة العلم المفتوح
-

الهدف :نشر بال عوائق للمنشورات وبيانات البحوث

-

نتائج البحث العلمي مفتوحة للجميع والباحثين والشركات والمواطنين دون عائق أو تأخير أو دفع

المحور األول :الوصول العام إلى المنشورات

الخطوات
-

إتاحة نشر مقاالت وكتب الوصول المفتوح من البحوث الممولة من القطاع العام

-

إنشاء صندوق للعلم المفتوح

-

دعم األرشيف الوطني المفتوح وتحفيز الباحثين الذين ينشرون على منصات أخرى في العالم

Ref. ENSR (2018), Plan de La Science Ouverte

فرنسا – سياسة العلم المفتوح
المحور الثاني :تنظيم وبحث بيانات البحث

الخطوات
-

النشر المفتوح لبيانات البحوث من البرامج الممولة من المشاريع العامة

-

إنشاء وظيفة مسؤول البيانات والشبكة المرتبطة داخل المؤسسات

المحور الثالث :سجل للديناميات األوروبية والدولية المستدامة

الخطوات
-

تطوير المهارات في العلم المفتوح وخاصة في مدارس الدكتوراه

-

المساهمة بنشاط في الهيكلة األوروبية داخل سحابة العلم المفتوح األوروبية

Ref. ENSR (2018), Plan de La Science Ouverte

كوريا الجنوبية
-

رائدة في مجال البيانات المفتوحة الحكومية

-

الحوكمة :لجنة استراتيجية برئاسة رئيس الوزراء ولجنة تنفيذية

-

برنامج قومي مفتوح للبيانات المفتوحة (وزارة الداخلية واألمن)

-

قانون كامل بشأن البيانات المفتوحة وقانون الحق في الوصول إلى المعلومات

-

تطوير شراكات مع القطاع الخاص وخاصة الشركات الناشئة

-

منصة بيانات قوية مفتوحة وتفاعلية مرتبطة بالكامل ()2011

-

رخصة للبيانات المفتوحة

-

عدد المجموعات22024 :

-

عدد الشركات الناشئة295 :

-

الترتيب 5 :OD Barometer 2018

Ref. ESCWA (2018), OD Capacity building workshop

أمثلة من المنطقة العربية

اإلمارات العربية المتحدة
الجهة المسؤولة :رئاسة الوزراء
الحوكمة :لجنة للبيانات المفتوحة

األهداف :تعزيز الشفافية – زيادة فعالية الخدمات
الوثائق :إطار عمل دبي للبيانات المفتوحة والمشتركة 2016
-

البيانات المفتوحة :بيانات تنشرها الحكومة أو القطاع الخاص الستخدامها علنا

-

البيانات المشتركة :بيانات تتاح للمشاركة وإعادة االستخدام بين الجهات الحكومية

-

تصنيف البيانات :بيانات مفتوحة أو بيانات مشتركة

االطار القانوني
-

قانون  2015 – 26حول تنظيم نشر البيانات وتبادلها

-

ال يوجد قانون الوصول إلى المعلومات

Ref. ESCWA (2018), OD Capacity building workshop

اإلمارات العربية المتحدة
منصة وطنية للبيانات المفتوحة

-

اإلطالق2018 :

-

اإلدارة :هيئة التنافسية واالحصاء

-

الوظائف  :بحث – إظهار

-

عدد مجموعات البيانات900 :

-

عدد الشركات الناشئة235 :

http://bayanat.ae/ar-ae

األردن – برنامج البيانات المفتوحة
-

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

-

األهداف :الشفافية – االبتكار – المشاركة

-

الوثيقة :سياسة البيانات الحكومية المفتوحة ()2017

-

قانون الحق في الوصول إلى المعلومات 2007

-

قانون البيانات الشخصية قيد االعداد

-

المنصة ( – )2018الوظائف  :إرسال الطلب – الشكاوى

-

ال يتوفر رخصة منشورة

-

عدد المجموعات90 :

-

عدد الشركات الناشئة77 :
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األردن  -سياسة البيانات المفتوحة
البنية العامة للوثيقة
-

محفّزات إصدار السياسة (حق الوصول إلى المعلومات – مبادرة شراكة الحكومات الشفافة –

استراتيجية التحفيز االقتصادي)

-

االطار التشريعي

-

منهجية إعداد السياسة

-

األهداف العامة للسياسة (الشفافية – االبتكار في الخدمات – مشاركة المجتمع المدني – جذب

االستثمار – تحفيز انتاج السلع باالشتراك  -مصادر دخل جديدة)

Ref. MoICT (2017) – OD Policy

األردن  -سياسة البيانات المفتوحة
مبادئ البيانات المفتوحة
 االكتمال -األولية

 الحداثة النفاذ -قابلية القراءة آليا

 مجانية -غير تمييزية

  -الترخيص (ال تخضع للملكية الفكرية) -الديمومة

Ref. MoICT (2017) – OD Policy

األردن  -سياسة البيانات المفتوحة
الحوكمة في البيانات المفتوحة
 -اللجنة التوجيهية للحكومة االلكترونية

 اللجنة المشتركة للبيانات المفتوحة المدراء التنفيذيين لتكنولوجيا المعلوماتتنفيذ سياسات البيانات المفتوحة

 وضع خطة تنفيذية -نشر استبيان البيانات المفتوحة

 تطوير منصة البيانات المفتوحة استكمال اإلطار القانوني -وضع توصيات لتصنيف البيانات

Ref. MoICT (2017) – OD Policy

األردن  -التزامات الجهات الحكومية
-

تسمية المسؤول المباشر عن البيانات الحكومية المفتوحة

-

تعيين فريق مختص بالبيانات الحكومية المفتوحة

-

جرد البيانات المتوفرة

-

تصنيف البيانات

-

تبني مؤشر االنفتاح (مثال مقياس النجوم الخمس)

-

توفير البيانات الوصفية لمجموعات البيانات (التصنيف الرئيسي والفرعي – الجهة المسؤولة -

الصالحية – حالة المجموعات – المعلومات الفرعية عن أثر نشر المجموعات)
-

تحديث البيانات من خالل نظام الربط البيني الحكومي وعلى المنصة

-

التنسيق مع الوزارة بخصوص األعطال والبيانات المنشورة

Ref. MoICT (2017) – OD Policy

األردن  -التزامات الوزارة
-

تطوير منصة البيانات المفتوحة وفق المعايير الدولية وترقيتها

-

إعداد رخصة للبيانات الحكومية المفتوحة

-

توفير الدعم الفني للجهات الحكومية

-

نشر الوعي بثقافة البيانات المفتوحة

-

إعداد سجل لبيانات الجهات الحكومية وعناوينها وأسماء مسؤولي االرتباط

-

ضمان ترميز البيانات قبل رفعها على المنصة

-

إجراءات إلغفال الهوية الشخصية وتقليل دقة المعلومات ودمج البيانات الفردية في مجموعات

Ref. MoICT (2017) – OD Policy

سلطنة عُمان – برنامج البيانات المفتوحة
-

العام  :2012البدء بمبادرة البيانات المفتوحة

-

العام  :2013افتتاح قسم للبيانات المفتوحة في الهيئة

-

العام  :2016إعادة اطالق مبادرة البيانات المفتوحة

-

العام  :2016إعداد سياسة البيانات المفتوحة – نشر مجموعات البيانات

Ref. ITA (2016). e-Oman, Oman OGD Policy

سلطنة عُمان – برنامج البيانات المفتوحة
منصة البيانات المفتوحة

 عدد مزودي البيانات 17: -عدد مجموعات البيانات56 :

 عدد القطاعات12 : -عدد التطبيقات النقالة3 :

https://omanportal.gov.om

عُمان – سياسة البيانات المفتوحة
الغرض من السياسة
-

مساعدة الجهات في فهم أولويات المجتمع والصناعة في البيانات المفتوحة

-

تبسيط وتسهيل إصدار البيانات من قبل الجهات الحكومية في سلطنة عمان

-

تحديد مبادئ البيانات المفتوحة لتعزيز الثقافة القائمة على المعلومات

-

زيادة فرص استخدام البيانات الخام لبناء تطبيقات مبتكرة ذات فائدة اقتصادية واجتماعية

نطاق التطبيق :جميع الجهات العامة العمانية
بيان السياسة
-

على الجهات الحكومية إنشاء وصيانة مستودع البيانات

-

على الجهات تحسين فائدة المستودع باستمرار من خالل توسيعه وإثرائه وفتحه

Ref. ITA (2016). e-Oman, Oman OGD Policy

عُمان – سياسة البيانات المفتوحة
مبادئ إدارة البيانات المفتوحة وتشغيلها

 .1مكتملة :كاملة قدر اإلمكان ،وتضمين البيانات التعريفية التي تحدد وتشرح البيانات األولية
 .2أساسي :مماثلة للمصدر األساسي

 .3في الوقت المناسب :مع إعطاء األولوية للبيانات الحساسة للوقت
 .4دائم :المعلومات المتاحة متوفرة مع تتبع اإلصدار واألرشفة
 .5يمكن الوصول إليها :واجهة للمستخدمين وطلب البيانات عبر واجهة برمجة التطبيقات API

 .6المعالجة اآللية :الصيغ مفتوحة (  ،XML ،JSON ،XLS ،CSVإلخ).

Ref. ITA (2016). e-Oman, Oman OGD Policy

عُمان – سياسة البيانات المفتوحة
 .7موثوق :توقيع المحتوى المنشور رقميا أو أن يتضمن شهادة من تاريخ النشر

 .8موثّقة :مع الوثائق المتعلقة بمجموعات البيانات وشكلها
 .9غير تمييزية :ألي شخص دون الحاجة إلى تحديد هويته
 .10غير مملوكة :دون الحاجة إلى برنامج معين

 .11بدون ترخيص :دون قيود على النشر أو االستخدام

Ref. ITA (2016). e-Oman, Oman OGD Policy

عُمان – سياسة البيانات المفتوحة
األدوار والمسؤوليات
-

تسمية مسؤول اتصال

-

تطوير إجراءات نشر البيانات

-

إنشاء مستودع البيانات

-

إنشاء سجل للبيانات المفتوحة

-

اإلبالغ عن أي بيانات ال يمكن

إصدارها

Ref. ITA (2016). e-Oman, Oman OGD Policy

تونس  -حق النفاذ إلى المعلومات
-

القانون  :2011المبادئ المنظمة للنفاذ إلى الوثائق اإلدارية التي يمكن للمواطن الحصول عليها

-

 :2014االنضمام إلى شراكة الح ُكومة المفتُوحة  OPEN -GOVلتعزيز الشفافيّة

-

سساتي
صياغة خطة العمل الوطنية لتعزيز اإلطار التشريعي والمؤ ّ

-

ّ
الحق في النفاذ إلى المعلومة وتنظيم أساليب الممارسة
القانون :2016

-

ّ
البت في رفض مطالب النفاذ
إحداث هيئة النفاذ إلى المعلومة :هيئة عمومية مستقلة تتولى

-

إحداث هيكل داخلي لتنظيم النفاذ إلى المعلومة :يُلحق مباشرة برئيس الهيكل

-

إحداث " ُمكلّف بالنفاذ إلى المعلومة" ونائب له

Ref. ESCWA (2018), OF Workshop

لبنان  -قانون حق الوصول إلى المعلومات
-

من يحق له الوصول إلى المعلومات :المواطن ،المقيم ،األجنبي ،شخص طبيعي ،شخص معنوي

أو اعتباري(...

-

تحديد الوزارات والمؤسسات العامة واإلدارات المعنية

-

عدم ضرورة تبرير الطلب أو اإلفصاح عن االسم

المعلومات
-

القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات

-

التقارير والدراسات واإلحصاءات

-

المراسالت والمعلومات حول الخدمات العامة

-

العقود والمناقصات العمومية والموازنات والمشتريات العمومية

-

الخطط والسياسات العامة والمشاريع العامة

Ref. ESCWA (2018), OD Workshop

لبنان  -قانون حق الوصول إلى المعلومات
المعلومات ذات الطابع الشخصي لصاحبها فقط:
-

الحق باالطالع

-

الحق باالعتراض على المعالجة

-

الحق بطلب التصحيح

القيود على المعلومات
-

األمن الوطني والدفاع الوطني والعالقات الخارجية

-

المالحقات والدعاوى الجزائية والقضائية والمالحقات التأديبية

-

حماية الحياة الخاصة وخصوصية األفراد

-

المصالح التجارية واألسرار التجارية

-

السياسة المالية واالقتصادية للدولة

Ref. ESCWA (2018), OD Workshop

موريتانيا – البيانات المفتوحة
-

تم اجراء تقييم الجاهزية (البنك الدولي )2016

موريتانيا – البيانات المفتوحة
-

تم اقتراح خطة عمل (البنك الدولي )2016

-

( )1تعزيز االطار القانوني (الوصول إلى المعلومات – البيانات الشخصية)

-

( )2بناء قدرات الجهات الحكومية

-

( )3بناء قدرات المجتمع المدني

-

 -تم اقتراح تشكيل لجنة قيادية

-

(وضع االستراتيجية – برنامج بناء القدرات)

موريتانيا – البيانات المفتوحة
ترتيب موريتانيا وفق المؤشر )ODIN (Open Data Inventory

 العام 2018 العالمة 37/100 : -الترتيب اإلجمالي112 :

 ترتيب االنفتاح105 :غياب مجموعات البيانات :الجرائم والعدالة ،المنشآت التعليمية

كلمة أخيرة
-

أهمية تطوير سياسة وطنية للبيانات المفتوحة

-

تعزيز البيئة المحيطة بالبيانات المفتوحة

-

تحديث اإلطار القانوني والسيما الوصول إلى المعلومات والبيانات الشخصية

-

وضع خطة عمل لتطوير منصة للبيانات المفتوحة

! شكرا ً لكم
alawa@un.org

