
استمارة التقدیم– دراسة حالة حول الحكومة المفتوحة 
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 والتنمیةاالقتصادي التعاون ومنظمة ) اإلسكوا(آسیا لغربي واالجتماعیة االقتصادیة اللجنة تقوم 
)OECD ( العربیةالمنطقة في المفتوحة للحكومة واالجتماعي االقتصادي التأثیر حول دراسة بإعداد .

االقتصادي التعاون منظمة أعدتھا التي السابقة والتقاریر والدراسات لألدبیات مراجعة الدراسة تتضمن 
من المثلى والممارسات الحالة دراسات باالعتبار وتأخذ المجال، ھذا في أخرى ومنظمات واإلسكوا والتنمیة 

إلى الحالة تقدیم استمارة تھدف . والتنمیةاالقتصادي التعاون منظمة في األعضاء الدول ومن العربیة الدول 
المنطقة في الحكومیة والمؤسسات الھیئات من المثلى الممارسات على والتعرف الملھمة الحالة دراسات جمع 

على تنشر أن یمكن الممیزة الحالة دراسات بعض أن إلى اإلشارة وتجدر . الدراسةإعداد أجل من العربیة 
الحكومة حالة دراسات منصة على وكذلك والتنفیذ، التصمیم قید ھي والتي المفتوحة للحكومة اإلسكوا بوابة 

الممیزة التجارب ستُعرض ذلك، على عالوة . OECD(1( والتنمیةاالقتصادي التعاون لمنظمة المفتوحة 
العمل لمجموعة العام ھذا واإلسكوا والتنمیة االقتصادي التعاون منظمة ستعقده الذي المشترك االجتماع خالل 
مع والتعاون بالتنسیق وذلك إفریقیا، وشمال األوسط الشرق منطقة في والمبتكرة المفتوحة الحكومة حول 

. الجھات المعنیة بھذه التجارب

أو سابقاً تطویرھا تم والتي  المفتوحة،الحكومة مجال في األنشطة  عرضاالستمارة ھذه خالل من یمكنكم 
مجال  فيتعمل التي الجھات تلك وباألخص الحكومة، مستویات من مستوى أي على حالیاً تنفیذھا یجري 

حول معلومات تتضمن أن األنشطة لھذه ویمكن  .المحلیةالمستویات ذلك في بما الدولة، في المفتوحة الحكومة 
المصلحة أصحاب مع المشاركة أو المفتوحة، البیانات المفتوحة، الحكومة  :التالیةالمجاالت في األنشطة 

.المختلفین، أو التعاون، أو إشراك المواطنین، أو الشفافیة، أو المساءلة، أو االبتكار في القطاع العام

للعمل مجتمعة أنشطة عدة أو إجراء /آلیة/عملیةأي إلى االستمارة ضمن  "تجربة/قصة/نشاط"كلمة تشیر 
یتضمن أن یمكن . المحليأو الوطني دون ما أو الوطني المستوى على سواء  المفتوحةالحكومة تحقیق على 

 للمشاركاتیمكن . العملإتمام أجل من مترابطة أو /ومتتالیة إجراءات عدة أو واحد إجراء النشاط 
أو  االقتصادياألثر ذات  األنشطةاختیار ویفضل فیھا یرغبون التي األنشطة من عدد تقدیم والمشاركین 

من لمزید الحقاً  المشاركات/بالمشاركینتتصل وقد المساھمات  بتحلیل اإلسكواوستقوم . الملموس االجتماعي
.المعلومات

1 https://oecd-opsi.org/case_type/open-government/

https://oecd-opsi.org/case_type/open-government/
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نسخ ویمكن العربیة، أو اإلنكلیزیة باللغة  MS Word بصیغةاالستمارة ملء یرجى حالة، بدراسة للمساھمة 
الستالم النھائي الموعد أن علماً رغبتكم، حسب حالة دراسات بعدة للمساھمة  مراتعدة االستمارة 

قسم رئیسة إدلبي، نبال السیدة مع التواصل فیمكنكم أسئلة لدیكم كان وإذا . [15/5/2020]ھو االستمارات 
المفتوحة الحكومة وحدة ومع  [email: idlebi@un.org, escwa-tdd@un.org] اإلسكوافي االبتكار 

.[ email: opengov@oecd.org]: (OECD)في منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة 

mailto:idlebi@un.org
mailto:escwa-tdd@un.org
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بیانات المؤسسة.1

وزارة االقتصاد الرقمي والریادةاسم المؤسسة 1.1

نوع المؤسسة 1.2
)حكومیة غیر حكومیة، دولیة، أكادیمیا(

حكومیة

الدولة 1.3
المملكة األردنیة الھاشمیة

القطاع الرئیسي 1.4
النقل، الصحة، التعلیم، اإلدارة العامة، اإلصالح (

)اإلداري، الخ

االقتصاد الرقمي وریادة األعمال– اإلدارة العامة 

دراسة الحالة.2

كلما . بضعة أسئلة حول قصتكم أو نشاطكم، ماذا فعلتم، وكیف، ومن استفاد من ذلك تتضمن ھذه الفقرة
كانت أجوبتكم وافیة أكثر، كان من السھل على المراجعین والقراء تقدیر أھدافكم وإنجازاتكم من ذلك 

.النشاط

العنوان 2.1
البیانات الحكومیة المفتوحة)عنوان النشاط(

الموقع اإللكتروني 2.2
)رابط صفحة النشاط إن وجدت(

https://data.jordan.gov.jo 

سنة تنفیذ النشاط 2.3
2018-2020

ضمن أي من العناصر التالیة للحكومة  2.4
ما الذي یوصفھا  ؟ المفتوحة یقع نشاط المؤسسة

بشكل أفضل؟
)الرجاء وضع إشارة إلى جانب الخیار(

Open Data البیانات المفتوحة√
 Participation المشاركة

 Collaboration التعاون
 Citizen-engagement إشراك المواطنین

 Transparency الشفافیة√
Accountabilityالمساءلة 

 االبتكار في القطاع العام√
Innovation in Public Sector

)ملخص بسیط(نبذة مختصرة  2.5

https://data.jordan.gov.jo


استمارة التقدیم– دراسة حالة حول الحكومة المفتوحة 
)البیانات المفتوحة، المشاركة، التعاون، إشراك المواطنین، واالبتكار في القطاع العام(

4 | P a g e

وینبغي أن یستخدم لغة واضحة ). عدة جمل(یجب أن یصف الملخص نشاط المؤسسة بشكل بسیط 
كما ینبغي عدم استخدام مصطلحات اختصاصیة . تستطیع جذب القارئ إلكمال قراءة تفاصیل أخرى

. معقدة أو لغات محكیة عامیة
:یجب على النبذة أن تتضمن إجابة على األسئلة التالیة

ما ھو النشاط؟
ھي المشكلة أو الفرصة التي تجري معالجتھا؟ لماذا تم القیام بھ ؟ أو ما
من ھم المستفیدون؟

ما ھو النشاط؟
تطویر وتعزیز تطبیق البیانات الحكومیة المفتوحة في األردن

لماذا تم القیام به؟ أو ما ھي المشكلة أو الفرصة التي تجري معالجتھا؟
یعالـج ھـذا االلتـزام ضعـف نشـر البیانـات الحكومیـة واإلفصـاح المسـبق عنھـا، والـذي یؤثـر علـى حـق 

إضعـاف وبالتالـي الحكومـة لعمـل فھمھـم مـن ویضعـف المعلومـات، إلـى الوصـول فـي المواطنیـن 
مشـكلة االلتـزام یعالـج ذلـك، إلـى إضافـة القـرار. صنـع عملیـة فـي العامـة المشـاركة فـي رغبتھـم 

غیـاب بسـبب المختلفـة اإلعالمیـة وغیـر اإلعالمیـة المصـادر تقدمھـا التـي المعلومات تضـارب 
المعلومـات إلـى المھتمیـن األشـخاص وصـول ضعـف مشـكلة یعالـج كمـا للمعلومـة، الموثوق المصدر 

وخاصـة عملھـم، طبیعـة أو اسـتثماراتھم تخـص قـرارات اتخـاذ أو والبحـث للدراسـة یحتاجونھـا التـي 
تعزیـز جھـود فـي البـدء ورغـم عـام. بشـكل االقتصادیة التنمیـة علـى یؤثـر ممـا األعمـال، ریادیـي 

وتنفیذھما والتشـریعي التنظیمـي اإلطـار أن إال ، 2016العـام منـذ المفتوحـة الحكومیـة البیانـات نشـر 
بشـكل منشـورة حكومیـة بیانـات إلـى للوصـول األكبـر التحـدي یشـكالن الحكومیة الجھات قبل من 

مؤسسـي ومُسبق مـن قبـل جمیـع المؤسسـات الحكومیـة

من ھم المستفیدون؟
كافة الجھات الحكومیة والخاصة، وریادیي األعمال واألكادیمیین والباحثین والمستثمرین واألفراد.

لمحة عامة 2.6

یرجى إدخال لمحة عامة عن النشاط، سیكون لدیكم الفرصة لتقوموا بإیضاح بعض التفاصیل، من خالل 
:اإلجابة على األسئلة التالیة

ما ھو النشاط؟
ھي المشكلة أو التحدي الذي عالجھ ھذا النشاط؟ ما
 الذي یسعى إلى تحقیقھ؟ ما ھو الھدف
ھل سیتم إضفاء الطابع المؤسسي في السیاق الحالي للنشاط : الوضع المستقبلي، على سبیل المثال

أو یجري توسیعھ؟

الخاصة  المنصة على المفتوحة  الحكومیة بیاناتھا بنشر  الحكومیة للجھات الوزراء  مجلس عن تعلیمات اصدار .1
بذلك،  بناءً على مشاورات مع  المجتمع المدني  والقطاعات ذات العالقة. 
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 عضویتھا في تضم – المفتوحة الحكومیة للبیانات المشتركة اللجنة – النشاط ھذا لتنفیذ عمل فریق تشكیل تم
ممثلین من القطاع العام والخاص والمجتمع المدني وأكادیمیین.

 البیانات منصة على المفتوحة الحكومیة للبیانات الحكومیة الجھات نشر لتعلیمات األولیة المسودة إعداد تم
18/4/2018المفتوحة بالتعاون مع اللجنة المشتركة بتاریخ 

 1/10/2018تم عرض مسودة التعلیمات على خبیر االسكوا الدكتور خالد سالمي بتاریخ.
 الرابط على واحد شھر لمدة  10/10/2018بتاریخ العامة االستشارة على التعلیمات مسودة عرض تم

 https://bit.ly/2kNu7iPالتالي: 
 بتاریخ شاملة ردود مصفوفة في التعلیمات مسودة على المناسبة التعدیالت واقتراح الردود وتحلیل تجمیع تم

25/11/2018.
 28/12/2018تم صیاغة المسودة النھائیة للتعلیمات بتاریخ.
 البیانات منصة على المفتوحة الحكومیة للبیانات الحكومیة الجھات نشر لتعلیمات النھائیة المسودة رفع تم

.9/1/2019الحكومیة المفتوحة لمجلس الوزراء الموقر إلقرارھا حسب االصول بتاریخ 
 17/2/2019تم إقرار التعلیمات من قبل مجلس الوزراء ونشرھا بالجریدة الرسمیة بتاریخ.
 للبدء وذلك لھم البیانات منسقین تسمیة وطلب  1/4/2019بتاریخ الحكومیة الجھات على التعلیمات تعمیم تم

بتنفیذ ما ورد بالتعلیمات.

من القطاعات مختلف تستھدف المفتوحة الحكومیة البیانات نشر وآلیات أھمیة حول توعویة خطة وتنفیذ اعداد .2
أصحاب المصلحة بالتشاور والتشارك مع ممثلین عن ھذه القطاعات.

 الحكومیة الجھات لدى توافرھا متوقع مفتوحة بیانات لمجموعات  25/3/2019بتاریخ مصفوفة إعداد تم
الحكومیة البیانات مجموعات نشر على معھا للعمل االولویة ذات حكومیة جھة  62وتحدید ونشرھا، 
المفتوحة. 

 المفتوحة الحكومیة للبیانات بانر اب رول من مجموعة تشمل المفتوحة بالبیانات توعویة مطبوعات إعداد تم
الحكومیة البیانات منصة على المفتوحة الحكومیة للبیانات الحكومیة الجھات نشر بتعلیمات ومطویات 
الحكومیة والبیانات المفتوحة للحكومة الوطنیة الورشة ذلك في بما االنشطة على لتوزیعھا المفتوحة 

.25/3/2019المفتوحة بتاریخ 
 المتحدة األمم لجنة مع بالتعاون المفتوحة الحكومیة والبیانات المفتوحة للحكومة الوطنیة الورشة عقد تم

الورشة في للمشاركة االولویة ذات الحكومیة الجھات ودعوة "األسكوا" آسیا لغرب واالجتماعیة االقتصادیة 
.25/3/2019-24المنعقدة خالل یومین 

 التوعویة العمل لورش المفتوحة الحكومیة للبیانات المشتركة اللجنة مع بالتعاون تنفیذیة خطة إعداد تم
اإلدارة قبل من واعتمادھا  10/6/2019بتاریخ اولویة ذات حكومیة جھة  35لموظفي القطاعیة والتدریبیة 

العلیا في وزارة االقتصاد الرقمي والریادة.
 ھي وما المفتوحة البیانات مفھوم حول أولویة ذات حكومیة جھة  35لموظفي التدریبیة العمل ورش عقد تم

األبعاد مناقشة الى باإلضافة المفتوحة الحكومیة البیانات منصة على نشرھا یجب التي البیانات مجموعات 
التعاون منظمة خبیر مع بالتنسیق وذلك المفتوحة، الحكومیة البیانات جودة لضمان مراعاتھا یجب التي 

آب  28-25الفترة خالل العمل ورش عقدت حیث المالح كامل االستاذ ) OECD(والتنمیة االقتصادي 
2019.

 المفتوحة بیاناتھم لجرد جھة  35عددھا والبالغ التدریب على حصلت التي الحكومیة الجھات مع المتابعة تم
الحكومیة البیانات منصة على المجموعات نشر لیتم جرد باستمارة والریادة الرقمي االقتصاد وزارة وتزوید 

المفتوحة.
 400یقارب ما تضمنت والتي معبأة للوزارة وارسالھا االستمارة بتعبأة تدریبھم تم التي جھة  35ال قامت 

مجموعة بیانات مفتوحة.
 عدد بلغ حیث المفتوحة، الحكومیة البیانات منصة على بیاناتھا بنشر بالبدء تدریبھم تم التي الجھات من جھة  28قامت

 مجموعة.300مجموعات البیانات التي تم نشرھا على المنصة حوالي 

المجتمع مع مشاورات على بناءاً المفتوحة الحكومیة البیانات جودة وتقییم وقیاس لتصنیف إجراءات تطویر .3
المدني والقطاعات ذات العالقة، ونشر النتائج الطالع وتعلیقات الجمھور.
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 األردنیة الجمعیة مع بالتعاون المفتوحة الحكومیة للبیانات األردنیة للرخصة األولیة المسودة إعداد تم
المسودة طرح تم حیث البیانات، جودة لضمان االساسیة اإلجراءات إحدى تعتبر والتي المفتوح للمصدر 

 https://bit.ly/2oSwvqd  ولمدة شھر واحد على الرابط التالي :7/3/2019لالستشارة العامة بتاریخ 

 ردود  مصفوفة في المفتوحة الحكومیة للبیانات األردنیة رخصة على الواردة والمالحظات الردود تجمیع تم
المشتركة اللجنة أعضاء على النھائیة المصفوفة عرض ثم ومن الالزمة التعدیالت واقتراح ومراجعتھا 

وتم المالح، كامل االستاذ ) OECD(والتنمیة االقتصادي التعاون منظمة وخبیر المفتوحة الحكومیة للبیانات 
الرخصة رابط مرفق المفتوحة الحكومیة للبیانات األردنیة الرخصة من النھائیة المسودة صیاغة من االنتھاء 

 https://bit.ly/2oP8DDD  على منصة البیانات الحكومیة المفتوحة:
 الخبیر قبل من  14/7/2019بتاریخ المشتركة اللجنة أعضاء مع السكایب تقنیة عبر أول اجتماع عقد  تم

مع الثاني االجتماع عقد وتم المفتوحة. البیانات جودة تضمن التي المفاھیم شرح بھدف المالح كامل االستاذ 
جودة حول التقدیمي العرض الستكمال السكایب تقنیة عبر  21/7/2019بتاریخ المالح كامل االستاذ 
اللجنة وأعضاء المالح كامل االستاذ الخبیر بحضور اجتماع عقد تم ثم ومن المفتوحة. الحكومیة البیانات 

المسودة لصیاغة الجودة تقییم والیھ البیانات، جودة قیاس أبعاد مناقشة وتم  4/8/2019بتاریخ المشتركة 
االولیة إلجراءات ضمان جودة البیانات. 

 بتاریخ الخبیر قبل من  وارسالھا البیانات جودة إلجراءات مبدئیة مسودة صیاغة تم 21-8-2019 . ثم ومن
.28-10-2019تم صیاغة المسودة النھائیة إلجراءات جودة البیانات  وارسالھا من قبل الخبیر بتاریخ  

 وسیتم المفتوحة، الحكومیة للبیانات المشتركة اللجنة على البیانات جودة لضمان االجرائي االطار عرض تم
نشرھا لالستشارة العامة على موقع الوزارة الحقا. 

العام القطاع من ممثلین مع والتشارك بالتشاور  2020لسنة الحكومسة البیانات وإدارة تصنیف سیاسة اعداد .4
والخاص و أصحاب المصلحة.

 االقتصادیة اللجنة مع بالتعاون الحكومیة الجھات بحوزة التي  البیانات لتصنیف سیاسة مسودة إعداد تم
حكومیة جھات من العالقة وأصحاب والشركاء مایكروسوفت شركة  و (اإلسكوا) آسیا لغربي واالجتماعیة 

 https://bit.ly/31HCzPM ومنظمات مجتمع مدني وقطاع خاص وأكادیمیین ورابط المسودة : 
 التالي:  الرابط على اسبوعین ولمدة  22/10/2019بتاریخ العامة لالستشارة المسودة طرح تم  حیث

http://modee.gov.jo/ ،  وإدارة تصنیف سیاسة مسودة على العامة االستشارة فترة تمدید تم ثم ومن
التالي:  الرابط على  28/11/2019بتاریخ تنتھي إضافیة أسابیع ثالثة لمدة البیانات 

https://modee.gov.jo/content/public-consultation-on-the-draft-data-classification-
and-management-policy-666 

 على السیاسة في ورد ما تطبیق الختیار والریادة الرقمي االقتصاد وزارة داخل توجیھیة لجنة تشكیل تم
الختبار والتجارة الصناعة وزارة مخاطبة تم وكذلك بالتوصیات. والخروج الوزارة مدیریات من مدیریة 
النتائج عن بتقریر وتزویدنا الشركات مراقبة دائرة على البیانات وادارة تصنیف سیاسة في ورد ما تطبیق 

كتاب (مرفق الحكومیة المؤسسات باقي على تطبیقھا قابلیة وضمان سیاسة على التطبیق نتائج عكس لیتم 
).31مخاطبة وزارة الصناعة والتجارة-ملحق 

 السیاسة من النھائیة المسودة إعداد وتم السیاسة، على التجریبي االختبار ونتائج العامة االستشارة نتائج عكس تم
. 2019-12-26ورفعھا لمجلس الوزراء القراراھا وذلك بتاریخ 

 التاليالرابط على الصحفي الخبر )  14/1/2019الموافق الثالثاء یوم الوزراء مجلس قبل من اعتمادھا تم: 
https://modee.gov.jo/content/data-classification-and-management-policy-690)

 ما الذي یجعل نشاط مؤسستكم مختلفاً، أو ممیزاً، أو إبداعیاً؟2.7

 
أھم ما یمیز ھذا النشاط بالنسبة لنا ھو توافر القیادة الواعیة والنشطة والمثابرة على مستوى الوزارة فیما یتعلق 

بموضوع الشفافیة ومشاركة المواطنین في صنع القرار والوعي بأھمیة البیانات الحكومیة المفتوحة في تحقیق ذلك، 

https://bit.ly/2oSwvqd
https://bit.ly/2oP8DDD
https://bit.ly/31HCzPM
http://modee.gov.jo/
http://modee.gov.jo/
https://modee.gov.jo/content/public-consultation-on-the-draft-data-classification-and-management-policy-666
https://modee.gov.jo/content/public-consultation-on-the-draft-data-classification-and-management-policy-666
https://modee.gov.jo/content/data-classification-and-management-policy-690
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لذلك حرصت الوزارة على العمل بجد على  تعزیز و نشر المفاھیم المتعلقة بالبیانات المفتوحة واھمیتھا بین الموظفین 
الحكومیین وكیفیھ حصر مجموعات البیانات المفتوحة  وتحضیرھا ونشرھا ومن ثم تحدیثھا على منصة البیانات 
الحكومیة المفتوحة، في الوقت الذي كانت فیھ معرفة الموظفین الحكومیین بالمفاھیم االساسیة للبیانات المفتوحة 

محدودة، وذلك من خالل اصدار االنظمة والتشریعات الالزمة وعقد ورش العمل التوعویة والتدریبیة والمتابعة الحثیثة 
بعد التدریب  وتحقیق النتائج المرضیة في وقت جید.

التطویر.3

 التعاون والشراكات3.1

موظفین أو  (المواطنین: قد یتضمن ذلك. ھل تم التعاون مع شركاء؟ یرجى بیان أھمیة دور كل شریك
.، المنظمات غیر الحكومیة، وشركات القطاع الخاص)مسؤولین حكومیین

المفتوحة الحكومیة للبیانات المشتركة اللجنة مع وبالتعاون الوزارة خالل من األنشطة كافة اعداد تم .1
والتي تضم ممثلین عن القطاع اعام والخاص والمجتمع المدني واألكادیمیین.

خالل من المفتوحة البیانات في حكومیة غیر دولیة منظمات من خبراء مع التعاون الى باإلضافة .2
والتنمیة االقتصادي التعاون ومنظمة (اإلسكوا) آسیا لغربي واالجتماعیة االقتصادیة اللجنة 

 )OECD  ( 

قامت العالقة وأصحاب الشركاء مع والتشاور المشاركة لمبدأ وتعزیزاً الشفافیة مبدأ من وانطالقاً .3
نشر (تعلیمات المفتوحة الحكومیة للبیانات التشریعي اإلطار على عامة استشارة بعقد الوزارة 
الرسمیة بالجریدة والمنشورة  المفتوحة الحكومیة البیانات منصة على المفتوحة الحكومیة البیانات 
") قبل اعتمادھا وارسالھا الى مجلس الوزراء إلقرارھا5561) العدد رقم "17/2/2019بتاریخ (

المستخدمون، والمستفیدون، وأصحاب المصلحة 3.2

من ھم المستخدمون والمستفیدون وأصحاب المصلحة المستھدفون؟ كیف تتأثر كل مجموعة منھم؟ قد یتضمن 
.المواطنین، موظفین أو مسؤولین حكومیین، المنظمات غیر الحكومیة، وشركات القطاع الخاص: ذلك

) كلمة100یتعدى ال  االجابة بما ال(
 المستخدمون والمستفیدون للبیانات الحكومیة المفتوحة ھم جمیع االشخاص الطبیعیین واالعتباریین 
الذین یدخلون إلى منصة البیانات الحكومیة المفتوحة بھدف الحصول على بیانات ألي غرض كان، 

المنصة  على المنشورة المفتوحة البیانات على حصولھم خالل من یمكن وفي اي وقت كان، بحیث
 تحقیق فائدة معینة لھم، سواء مادیة او معلوماتیة أو مشاركة في صنع القرار أوغیرھا.

األثر.4
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النتائج، والمخرجات، والتأثیر 4.1

ماھي النتائج والتأثیرات التي تمت مالحظتھا إلى اآلن من خالل النشاط؟

)المنھجیة المستخدمة: مثالً(كیف تم قیاس ھذه النتائج؟ 

ماھي النتائج والتأثیرات التي تتوقعونھا في المستقبل؟

الرجاء إرفاق أرقام ملموسة قدر اإلمكان

 كان عدد الجھات الحكومیة التي قامت بنشر بیاناتھا على المنصة 2017قبل البدء بالنشاط في العام 
 جھة حكومیة بنشر بیاناتھا على منصة البیانات 28 جھات حكومیة بینما في الوقت الحالي تقوم 3ھي 

الحكومیة المفتوحة بصورة محدثة، حیث بلغ عدد مجموعات البیانات التي تم نشرھا على المنصة 
 مجموعة.300حوالي 

یتم قیاس النتائج من خالل منصة البیانات الحكومیة المفتوحة والتي تبین عدد الجھات الحكومیة التي 
قامت بنشر بیاناتھا على المنصة وعدد مجموعات البیانات المنشورة.

 جھة حكومیة اخرى على نشر البیانات الحكومیة 35یتوقع بعد االنتھاء من المرحلة الثانیة وتدریب 
 مجموعة بیانات بحلول نھایة 500المفتوحة ازدیاد مجموعات البیانات المفتوحة على المنصة للتجاوز 

2020العام 

التحدیات 4.2

ماھي التحدیات التي واجھتكم؟

ھل واجھتم بعض الفشل في طریقكم؟ ما أسبابھ؟

وكیف تمت معالجة التحدیات والفشل؟

من أبرز التحدیات التي واجھت تنفیذ النشاط ھي:
- المعرفة المحدودة جدا لدى الموظفین الحكومیین بالبیانات والبیانات المفتوحة. 

-عدم وجود التشریعات واالنظمة التي تغطي مفاھیم البیانات المفتوحة والحاجة الملحة الى اصدارھا 
تزامنا من خطط التوعیة والتدریب للموظفین الحكومیین حول البیانات المفتوحة.

-عدم وجود الكوادر البشریة المؤھلة الكافیة.
-عدم وجود منصة تقنیة مواكبة للممارسات الدولیة حول البیانات المفتوحة.

- عدم تخصیص موارد مالیة للبیانات الحكومیة المفتوحة

تمت معالجة بعض التحدیات من خالل التعاون مع المنظمات الدولیة والمحلیة والتي زودت الوزارة 
بالخبراء المؤھلین لمساعدتھم سواء بإعداد االنظمة والتشریعات الالزمة او بعقد ورش العمل التوعویة 
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والتدریبیة التي عملت على بناء المعرفة الجیدة حول البیانات المفتوحة للموظفین الحكومیین باإلضافة 
 لمشروع تطویر منصة 2020الى فریق العمل في الوزارة. وتم تخصیص مبلغ مالي في موازنة 

البیانات الحكومیة المفتوحھ.

شروط النجاح 4.3

:ماھي الشروط التي تعتقدون أنھا ضروریة لنجاح نشاطكم؟ ذلك ممكن أن یتضمن

البنى التحتیة الداعمة والخدمات
السیاسات واألنظمة
القیادة والتوجیھ
الموارد البشریة والمالیة
التحفیز

شروط نجاح نشر البیانات الحكومیة المفتوحة ھي:
التشریعات واالنظمة التي تتطلبھا عملیة نشر البیانات الحكومیة المفتوحة.-
الكوادر البشریة المؤھلة التي تعمل على تدریب وتوعیة الموظفین الحكومیین ومتابعتھم -

وتوجیھھم لنشر مجموعات بیانات مفتوحة ذات جودة.
موارد مالیة لتطویر منصة البیانات الحكومیة المفتوحة لتتوائم مع المتطلبات العالمة.-
موارد مالیة لعقد ورش العمل التدریبیة والتوعویة للموظفین الحكومیین ومن ثم توعیة -

المستفیدین على اھمیة البیانات المفتوحة لیصار الى االستفادة من البیانات التي یتم نشرھا على 
المنصة.

تحفیز الجھات الحكومیة التي تقوم بنشر أكبر قدر من البیانات باإلضافة الى تحفیز المستفیدین -
على اعاده االستخدام

بوابة متخصصة للبیانات الحكومیة المفتوحة ضمن المعاییر العالمیة-

التكرار 4.4

ھل تم تكرار أو نسخ ھذا النشاط لمعالجة مشاكل أخرى؟ في حال كان ذلك، كیف؟ برأیكم ماھي احتمالیة 
أن یعاد تكراره في المستقبل، بإمكانكم أن تناقشوا كیف تم استخدام ھذا النشاط من قبل اآلخرین، ذلك قد 

).مؤسسات أخرى، أو ضمن مؤسستكم، أو مؤسسات أكبر أو أصغر، أو مؤسسات حكومیة(یتضمن 

 35تدریب تم حیث الحكومیة، المؤسسات كافة لتغطیة التدریبیة الورش تجربة تكرار یتم ان المخطط من 
 جھة. وذلك من خالل التعاون مع مؤسسات مجتمع مدني محلیة أو دولیة.114جھة حكومیة من أصل 
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الدروس المستقاة 4.5

من تجربتكم والتي تودون مشاركة اآلخرین بھا؟ ما ھي الدروس المستقاة

دراسة واقع الحال وتحدید نقاط الضعف والتحدیات التي یمكن مواجھتھا.-
تحدید الفئات المستھدفة من النشاط.-
تقسیم تلك الفئات حسب االولویة والتركیز على الفئة االكثر اولویة في العمل.-
االستفادة من خبرات الدول االخرى التي سبقت العمل في النشاط-
االستفادة من خبرات مؤسسات المجتمع المدني-

أخرى 4.6

لمشاركتھا مع اآلخرین ؟ إضافة أیة معلومات أخرى حول تجربتكم ھل تودون

)  كلمة300االجابة بما الیتعدى ال (

مواد أخرى.5

تودون إرفاقھا مع االستمارة؟ الرجاء وضع ) ملفات، صور، فیدیو، الخ(ھل لدیكم مواد إلكترونیة  5.1
الروابط في الحقول المخصصة

-https://drive.google.com/open?id=11VqtaTiV_TvAQTLz7bRTN1esرابط للصور
anSmtee

https://drive.google.com/open?id=1RE7lPQeh4W9WRslI5SeaDC8FHCzltA
Tr

https://drive.google.com/open?id=11VqtaTiV_TvAQTLz7bRTN1es-anSmtee
https://drive.google.com/open?id=11VqtaTiV_TvAQTLz7bRTN1es-anSmtee
https://drive.google.com/open?id=1RE7lPQeh4W9WRslI5SeaDC8FHCzltATr
https://drive.google.com/open?id=1RE7lPQeh4W9WRslI5SeaDC8FHCzltATr
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رابط لملفات 
داعمة أخرى

https://drive.google.com/open?id=1vYGc4DUUoXRxeT-nKH8fL-
rlJ3xWo42S 

رابط فیدیو حول 
1المشروع 

[https://...]

رابط فیدیو حول 
2المشروع 

[https://...]

https://drive.google.com/open?id=1J7DidUpu6cFEMw60DB8f0EzNl_lV3eروابط أخرى
lR

ھل توافقون على إعادة نشر البیانات  5.2
نعمالموجودة في ھذا االستبیان أو جزء منھا؟

من أجل إعادة النشر، یرجى بیان المرجع  5.3

. الذي یجب استخدامھ
وزارة االقتصاد الرقمي والریادة

https://drive.google.com/open?id=1vYGc4DUUoXRxeT-nKH8fL-rlJ3xWo42S
https://drive.google.com/open?id=1vYGc4DUUoXRxeT-nKH8fL-rlJ3xWo42S
https://drive.google.com/open?id=1J7DidUpu6cFEMw60DB8f0EzNl_lV3elR
https://drive.google.com/open?id=1J7DidUpu6cFEMw60DB8f0EzNl_lV3elR

