
 
 

 

 استمارة التقديم –دراسة حالة حول الحكومة المفتوحة 

ي القطاع العام(
ن
، االبتكار ف ن اك المواطني   )البيانات المفتوحة، المشاركة، التعاون، إشر

 

 منظمة التعاون االقتصادي والتنميةاإلسكوا( و )آسيا  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب    قومت

(OECD بإعداد ) المنطقة العربية.  االجتماع  و االقتصادي دراسة حول التأثير  
 
للحكومة المفتوحة ف

  أعدتها منظمة التعاون لالدراسة مراجعة تتضمن 
االقتصادي ألدبيات والدراسات والتقارير السابقة الت 

  هذا المجال، وتأخذ باالعتبار دراسات ومنظمات أخرى والتنمية واإلسكوا 
 
من المثىل حالة والممارسات الف

  دول الالدول العربية ومن 
 
تقديم الحالة إىل استمارة هدف توالتنمية. االقتصادي منظمة التعاون األعضاء ف

  والمؤسسات من الهيئات المثىل الممارسات عىل تعرف الملهمة و الحالة الجمع دراسات 
 
الحكومية ف

ة وتجدر اإلشارة إىل أن المنطقة العربية من أجل إعداد الدراسة.  يمكن أن تنشر بعض دراسات الحالة الممير 

  ه  قيد التصميم والتنفيذ 
وكذلك عىل منصة دراسات حالة ، عىل بوابة اإلسكوا للحكومة المفتوحة والت 

 . عالوة عىل ذلك، 1(OECD) منظمة التعاون االقتصادي والتنميةالحكومة المفتوحة ل
 
ارب عرض التجست

ة  ك ال خالل االممير   هذا العام منظمة التعاون االقتصادي والتنمية واإلسكوا الذي ستعقده جتماع المشي 

ق األوسط وشمال إفريقيا،   منطقة الشر
 
وذلك  لمجموعة العمل حول الحكومة المفتوحة والمبتكرة ف

  بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بهذه التجارب. 

  ألنشطة ا يمكنكم من خالل هذه االستمارة عرض
 
  تم تطويرها و  مجال الحكومة المفتوحة، ف

  الت 
 
أو  سابقا

 يجري 
 
  تلك  باألخصعىل أي مستوى من مستويات الحكومة، و تنفيذها حاليا

 
  تعمل ف

 مجال الجهات الت 

  الالحكومة المفتوح
 
  ذلك المستويات المحلية. دولةة ف

 
معلومات  يمكن لهذه األنشطة أن تتضمنو  ، بما ف

  المجاالت التالية
 
مع أصحاب  مشاركةالالبيانات المفتوحة، أو  الحكومة المفتوحة، : حول األنشطة ف

،المصلحة المختلفير   اك المواطنير    القطاع أو أو الشفافية، أو المساءلة،  ، أو التعاون، أو إشر
 
االبتكار ف

 . العام

للعمل عملية/آلية/إجراء أو عدة أنشطة مجتمعة إىل أي ضمن االستمارة  "نشاط/قصة/تجربة"تشير كلمة 

  أو المحىل   مفتوحةالحكومة العىل تحقيق 
  أو ما دون الوطت 

يتضمن . يمكن أن سواء عىل المستوى الوطت 

ابطة من أجل إتمام العملعدة إجراءات متتالية و/أو النشاط إجراء واحد أو   للمشاركات. يمكن مي 

  يرغبون فيها و لمشاركير  تقديم عدد من اوا
أو  قتصادياال ثر ذات األ اختيار األنشطةيفضل ألنشطة الت 

 لمزيد  المشاركات/ المساهمات وقد تتصل بالمشاركير   بتحليل واستقوم اإلسكو  . الملموس جتماع  اال 
 
الحقا

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

https://oecd-opsi.org/case_type/open-government/
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ية أو العربية، و  MS Word بصيغةستمارة اال يرج  ملء للمساهمة بدراسة حالة،  يمكن نسخ باللغة اإلنكلير 

  الستالم ، محسب رغبتك للمساهمة بعدة دراسات حالة عدة مراتاالستمارة 
 أن الموعد النهاب 

 
علما

، رئيسة وإذا كان لديكم أسئلة فيمكنكم التواصل مع . [15/5/2020]االستمارات هو  السيدة نبال إدلت  

  اإلسكوا 
 
وحدة الحكومة ومع  ] :tdd@un.org-escwa, idlebi@un.orgemail[ قسم االبتكار ف

  
 
 .  :opengov@oecd.org[email [: (OECD)ة منظمة التعاون االقتصادي والتنميالمفتوحة ف

  

mailto:escwa-tdd@un.org
mailto:idlebi@un.org
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 المؤسسةبيانات  .1

 المؤسسةاسم  1.1
 

  
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيت 

 المؤسسةنوع  1.2
 (، أكاديميا)حكومية غير حكومية، دولية

 )حكومية(

 
 الدولة 1.3

 (فلسطير  )

 
 القطاع الرئيسي  1.4

)النقل، الصحة، التعليم، اإلدارة العامة، اإلصالح اإلداري، 
 الخ(

 (اإلحصاء)

 

 دراسة الحالة .2

بضعة أسئلة حول قصتكم أو نشاطكم، ماذا فعلتم، وكيف، ومن استفاد من ذلك.   تتضمن هذه الفقرة

، كان من السهل عىل المراجعير  والقراء تقدير أهدافكم وإنجازاتكم من  كلما كانت أجوبتكم وافية أكير

 . ذلك النشاط

 

 العنوان 2.1
 )عنوان النشاط(

 
 (المفتوحةالبيانات )

ي الموقع اإل 2.2
ن
ون  لكتر

 (رابط صفحة النشاط إن وجدت)
(Indicators.aspx#-http://www.pcbs.gov.ps/ODIN) 

 
 سنة تنفيذ النشاط 2.3

 (2016سنوي منذ عام )

  

ضمن أي من العنارص التالية للحكومة  2.4
ما الذي  ؟ المؤسسة المفتوحة يقع نشاط
 يوصفها بشكل أفضل؟

 (الرجاء وضع إشارة إىل جانب الخيار)

X البيانات المفتوحة Open Data 

  Participation المشاركة 
  Collaboration التعاون 
اك المواطنير      Citizen-engagement إشر
  Transparency الشفافية 

 Accountabilityالمساءلة  

 
  القطاع العام

  االبتكار ف 
Innovation in Public Sector 

http://www.pcbs.gov.ps/ODIN-Indicators.aspx
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 نبذة مخترصة )ملخص بسيط( 2.5
 

  أن يستخدم لغة واضحة المؤسسة  نشاطيصف الملخص يجب أن 
بشكل بسيط )عدة جمل(. وينبغ 

  أخرى. كما  تستطيع جذب القارئ إلكمال قراءة تفاصيل
عدم استخدام مصطلحات اختصاصية  ينبغ 

 معقدة أو لغات محكية عامية. 
 النبذة أن تتضمن إجابة عىل األسئلة التالية: يجب عىل 

 النشاط؟ و ما ه •

  ت ه   أو ما  ؟ لماذا تم القيام به •
 معالجتها؟ جريالمشكلة أو الفرصة الت 

 من هم المستفيدون؟ •

 

وفقًا لرسالته عن تطوير وتعزيز النظام اإلحصائي  مسئولحكومية، وهو مؤسسة  إّن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
 .الفلسطيني على أساس قانوني ُينظم عملية جمع البيانات واالستخدام األمثل لها ألغراض إحصائية

وتم  يتيح الجهاز استخدام المواد المتوفرة على الموقع االلكتروني مجانًا، دون فرض أي رسوم مقابل هذا االستخدام.
 (CC) باالسترشاد برخصة المشاع اإلبداعي صياغة شروط االستخدام لبيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

وزيادة انفتاح البيانات بعدة صيغ  وتعزيز سياسات البيانات المفتوحة والتغطية لها لتسحينوالهدف من النشاط هو 
معلومات قيمة لمستخدمي البيانات  وانفتاح البيانات اإلحصائية يتم توفيروبتحسين تغطية ، وبمستويات نشر معتمدة عالميا

 وتوفير سالسل زمنية وبيانات ضمن مستويات نشر مختلفة.داخل القطاعين الحكومي والخاص والجمهور 
 

 لمحة عامة 2.6

من  ،دخال لمحة عامة عن النشاط، سيكون لديكم الفرصة لتقوموا بإيضاح بعض التفاصيلإ يرج  

 : خالل اإلجابة عىل األسئلة التالية

 ما هو النشاط؟ •

 ؟ه  المشكلة أو التحدي الذي عالجه هذا النشاط ما  •

 ؟إىل تحقيقهيسغ الذي  هو الهدف ما   •

  السياق الحاىل   وضعال •
 
، عىل سبيل المثال: هل سيتم إضفاء الطابع المؤسس  ف المستقبىل 

 توسيعه؟يجري للنشاط أو 
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جرد البيانات وخاصة أداة  معايير وأدوات عالمية لتقييم البيانات المفتوحةيستخدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 
منظمة دولية وهي   /ODW "https://opendatawatch.com“وهو أداة تقييميه طوّرتها منظمة  (ODINالمفتوحة )

وتضم خبراء البيانات  الذين يعملون على إحداث التغيير في المؤسسات التي تنتج  2013حية  أسست عام غير رب
وتدير البيانات اإلحصائية الرسمية ، ترّكز على البيانات التي تجمعها وتوّزعها منظومات اإلحصاء المحلية عبر 

، على النحو المنشور على اإلنترنت إلحصائية الحكوميةقيس انفتاح وتغطية البيانات اوتمواقعها اإللكترونية الرئيسية. 
أمام معظم البلدان  (ODINتقييمًا سنويًا لمدى ممارسة مبادئ البيانات المفتوحة. وتتاح تقييمات )تقوم المنظمة بعمل 
للسماح بإجراء مقارنات فئة تحت عنواني: التغطية واالنفتاح. وتوضع النتائج ضمن جداول  21النامية. وهي تغّطي 

تحسين الهدف من عملية التقييم هو و  ،بين فئات البيانات المختلفة داخل البلد الواحد وبين البلدان على حد سواء
وضمان التزام الجهاز بتطبيق معايير  Scoreترتيب دولة فلسطين عالميا وتحسين الــــ ، وتحسينالوصول إلى البيانات

ويعمل وتحسين كفاءة الخدمات،  اإلحصائيالثقة باإلحصاءات وقياس مدى تطور النظام  تحسين ،البيانات المفتوحة
وتعزيز سياسات البيانات  لتسحينفريق البيانات المفتوحة في الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالمتابعة المستمرة 

 Scoreترتيب دولة فلسطين عالميا وتحسين الــــ ، وتحسينالمفتوحة والتغطية لها، وتحسين الوصول إلى البيانات
 .وضمان التزام الجهاز بتطبيق معايير البيانات المفتوحة

 

 مؤسستكم  ي يجعل نشاطما الذ 2.7
 
؟مختلفا

 
، أو إبداعيا

 
ا ن  ، أو ممت 

السنوية تجعل المؤسسة المركزي لإلحصاء الفلسطيني لمعايير البيانات المفتوحة المعتمدة عالميا والتقييمات الجهاز  اعتماد
معروفة عالميا وقابلة للمقارنة على مستوى العالم في مجال انفتاح وتغطية البيانات ويجعل المؤسسة قادرة على قياس مدى 

 .التطور في هذا المجال

 

 التطوير .3

اكات 3.1  التعاون والشر

كاء؟  يكأهمية دور كل  يرج  بيانهل تم التعاون مع شر موظفير  أو ) المواطنير   . قد يتضمن ذلك: شر

كات المنظمات غير ال، (مسؤولير  حكوميير    خاص. القطاع الحكومية، وشر

وسد الفجوات في تقارير تتم المتابعة على النشاط من خالل فريق من داخل الجهاز ويقوم الفريق بالمتابعة الدورية 
والتي تم تشكيلها  المفتوحة الحكومية الوطني للبياناتفريق الالمنظمة، ويتابع فريق البيانات المفتوحة في الجهاز أيضا مع 

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا  ترأسهالذي و  بقرار من مجلس الوزراء من مجموعة من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية
م الجهاز في وساه بعقد عدة اجتماعات وا عداد مسودة سياسة البيانات المفتوحة الحكومية الوطني ، وقام الفريقالمعلومات 

في الورشات والدورات التدريبية ضمن الفريق ويشارك الفريق في الجهاز  .مسودة سياسة البيانات المفتوحة الحكومية إعداد

https://opendatawatch.com/
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  الوطني للبيانات المفتوحة التي تنظمها وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مؤسسة ليدرز

 

 حاب المصلحةالمستخدمون، والمستفيدون، وأص 3.2

قد ن؟ كيف تتأثر كل مجموعة منهم؟ و من هم المستخدمون والمستفيدون وأصحاب المصلحة المستهدف

 ، ، موظفير  أو مسؤولير  حكوميير  كات المنظمات غير اليتضمن ذلك: المواطنير  قطاع الحكومية، وشر

 خاص. ال

والهيئات العامة التي تنظم القطاع االقتصادي في فلسطين وذلك لزيادة الشفافية  المؤسسات المفتوحة يستفيد منها البيانات
في الوطن، كما تهدف إلى رفع مستوى األداء الحكومي وزيادة كفاءته بالتالي زيادة  واالجتماعية االقتصاديةوتحقيق التنمية 

والخاصة على حد سواء وكافة المستفيدين من  ُتمّكن القطاعات المختلفة العامة ووتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن.
 والتخطيط وغيرها.القرار  اتخاذالحصول على بيانات المؤسسات الحكومية الالزمة لمساعدتها في 

 

 األثر

 النتائج، والمخرجات، والتأثت   4.1

  تمت مالحظتها إىل اآلن من خالل النشاط؟
ات الت   ماه  النتائج والتأثير

: المنهجية المستخدمة(كيف تم قياس هذه 
ً
 النتائج؟ )مثال

  المستقبل؟
 
  تتوقعونها ف

ات الت   ماه  النتائج والتأثير

 الرجاء إرفاق أرقام ملموسة قدر اإلمكان

لتقييم الدول من ناحية التغطية واالنفتاحية، حصلت  Open Data Watch (ODW)الـــــــتقرير من منظمة  آخربحسب 
وعلى المرتبة الرابعة على مستوى دول غرب اسيا دولة  180من بين  2018عالميا في عام  50فلسطين على المرتبة الـــ

)ٌعمان، قبرص، جورجيا، فلسطين، اسرائيل، أرمينيا، أذربيجان، االمارات العربية المتحدة، الكويت، تركيا، األردن، قطر، 
في  %60في موضوع التغطية و  %52) إجماليكمعدل  %56السعودية، لبنان، العراق، سوريا(. وحصلت على عالمة 

ويبذل فريق البيانات المفتوحة جهوده لتحسين عالمة وترتيب فلسطين عالميا في مجال االنفتاح والتغطية  موضوع االنفتاح(
 للبيانات. 

 

 التحديات 4.2

  واجهت
 ؟كمماه  التحديات الت 

  طريقكم؟ ما أسبابه؟
 
 هل واجهتم بعض الفشل ف
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 معالجة التحديات والفشل؟ تتموكيف 

الوطني )الضفة الغربية وقطاع غزة( واجهتنا بعض التحديات والصعوبات في توفير البيانات والمؤشرات على المستوى 
، وقام الفريق ببذل الجهود لتوفير البيانات على مستويات النشر العالمية المطلوبة قطاع غزةبعض البيانات كانت ال تشمل 

مستويات النشر التفصيلية والسالسل الزمنية كانت تحدي للفريق حيث أن جزء من البيانات كان متوفر كذلك فان توفير 
   .ولكن ليس على المستوى التفصيلي المطلوب وقام الفريق بالمتابعة من أجل توفير البيانات بمستويات النشر المطلوبة

 

وط النجاح 4.3  شر

ورية لنجاح نشاطكم؟ ذلك ممكن أن يتضمن:  ماه     تعتقدون أنها ض 
وط الت   الشر

 البت  التحتية الداعمة والخدمات •

 السياسات واألنظمة •

 القيادة والتوجيه •

ية والمالية •  الموارد البشر

 التحفير   •

البيانات المفتوحة لتحسين البيانات المفتوحة في الجهاز وفي فلسطين بشكل عام ال بد من بناء القدرات واعتماد سياسة 
 في الجهاز والفريق الوطني، الدعم والمساندة من القيادات ومجلس الوزراء الحكومية وتوفر التشريعات الناظمة لعمل الفريق
ء وتطوير منصة للبيانات المفتوحة الحكومية، توفير البنية التحتية لتكنولوجيا لمشروع ومبادرة البيانات المفتوحة من أجل بنا

 ت )منصة بيانات مفتوحة حكومية، خوادم، انظمة حماية(المعلوما

 

 التكرار 4.4

  حال كان ذلك، كيف؟ برأيكم ماه  
 
هل تم تكرار أو نسخ هذا النشاط لمعالجة مشاكل أخرى؟ ف

  المستقبل، بإمكانكم أن تناقشوا كيف تم استخدام هذا النشاط من قبل احتمالية أ
 
ن يعاد تكراره ف

ذلك قد يتضمن )مؤسسات أخرى، أو ضمن مؤسستكم، أو مؤسسات أكي  أو أصغر، أو  اآلخرين،

 مؤسسات حكومية(. 

يتم تقييم الدول من المنظمة بشكل دوري )سنوي( وبعد التقييم تقوم كل دولة بمراجعة نقاط الضعف والفجوات والعمل على 
 نفتاحإيجاد الحلول والتحسين المستمر للبيانات من ناحية التغطية واال

 

 المستقاةالدروس  4.5

  تودون مشاركة اآلخرين بها؟ المستقاةما ه  الدروس 
 من تجربتكم والت 



 استمارة التقديم –دراسة حالة حول الحكومة المفتوحة 
  القطاع العام(

 
، واالبتكار ف اك المواطنير   )البيانات المفتوحة، المشاركة، التعاون، إشر
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تسخير ثورة تساعد في أنظمة البيانات و  وتحسنتدعم الخاصة بالبيانات المفتوحة  االعتماد على المعايير واألدوات العالمية
 وتجعل المؤسسة قادرة على قياس مدى التطور في هذا المجال. البيانات

 

 أخرى 4.6

 مشاركتها مع اآلخرين ؟ل حول تجربتكمإضافة أية معلومات أخرى  نتودو هل 

 ال يوجد إضافات
 

 مواد أخرى .4

ونية )ملفات، صور، فيديو، الخ( تودون إرفاقها مع االستمارة؟ 5.1 الرجاء  هل لديكم مواد إلكتر

ي الحقول المخصصة
ن
 وضع الروابط ف

 #http://www.pcbs.gov.ps/ODIN-Indicators.aspx رابط مؤشرات البيانات المفتوحة في الجهاز

 /Open Data Watch https://opendatawatch.comموقع منظمة رابط 

https://odin.opendatawatch.com/Report/rankings?sort رابط تقييم الدول والتقارير
Order=&appConfigId=5 

 /http://opendata.ps )تجريبي( رابط منصة البيانات المفتوحة الحكومية

 

هل توافقون عىل إعادة نشر البيانات  5.2
ي هذا االستبيان أو جزء منها؟

ن
 الموجودة ف

 
 ، ال(نعم)

5.3  ، بيان المرجع يرجى من أجل إعادة النشر

 الذي يجب استخدامه. 
 (الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، البيانات المفتوحة)
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