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مفهوم الحكومة المفتوحة


احلكومة املفتوحة - Open Governmentيف أبسط تعريفاهتا-
فعالة على أعمال احلكومة
هي املمارسة احلكومية اليت تكفل للعموم إجراء رقابة ّ
بناء المؤسسات الشفافة والخاضعة للمساءلة
حق المواطن في أن يعرف
• تقديم معلومات عن قرارات المؤسسات وأفعالها
حق المواطن في أن يشارك

بناء المؤسسات القوية والفعّالة
• وضع السياسات واالستراتيجيات والخطط
التنفيذية الالزمة لتحقيق التنمية

• التدخل لتصحيح أو توجيه القرارات أو األفعال
• المشاركة في صنع القرار

• االستجابة الحتياجات المواطنين

• الكشف عن حاالت الفساد
واجب الحكومة في أن تستجيب
• النظر في االحتياجات التي تصدر عن المواطن

• تقديم خدمات أفضل للمستفيدين وعموم المجتمع

• ضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين
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مفهوم الحكومة المفتوحة




يتطلّب حتقيق احلكومة املفتوحة إرادة سياسية واضحة ،ألن املمارسات احلكومية اجلديدة تفضي إىل تغيريات
جوهرية يف العمليات احلكومية
ال يرتبط حتقيق احلكومة املفتوحة ابلضرورة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت



مكوانت اجملتمع (املواطنون ،اجملتمع
التطور الكبري يف جمال التكنولوجيا يسمح بتحسني التفاعل بني احلكومة وسائر ّ
لكن ّ
األهلي ،القطاع اخلاص)... ،
االستفادة من اجلهود املبذولة يف نطاق مبادرات احلكومة اإللكرتونية

 يرتبط مفهوم احلكومة املفتوحة مبفهوم البياانت احلكومية املفتوحة :open government data


معلومات حكومية تقوم احلكومة ابلكشف عنها ،وجتعلها متاحة (على الشبكة مثلا) ،حبيث ميكن للجميع الوصول إليها
وتوزيعها واستخدامها
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تحقيق الحكومة المفتوحة




وضعت اإلسكوا منوذجا لتنفيذ احلكومة املفتوحة ،يستند إىل أفضل املمارسات العاملية
يقوم هذا النموذج على أربعة مراحل:





االنفتاح
املشاركة participation
التعاون collaboration
إشراك املواطن الناجز citizen engagement
openness
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تحقيق الحكومة المفتوحة
المصدر :اإلسكوا
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البيانات الحكومية المفتوحة


اعتماد البياانت املفتوحة لتعزيز الشفافية :املدخل إىل تنفيذ احلكومة املفتوحة




الرتكيز على نشر البياانت املفتوحة وجودهتا
بناء ثقافة التعاون بني اجلهات احلكومية
تعزيز الوعي لدى اجلمهور أبمهية انفتاح احلكومة ومساءلتها

وضع البيانات المتوفرة لدى اإلدارات الحكومية في تصرف العموم
اإلفصاح االستباقي
Proactive Disclosure
بمبادرة من الحكومة
(مثالً على بوابة أو موقع على الوب)

اإلفصاح وفق الطلب
بنا ًء على طلب يقدّمه واحد أو أكثر من المهتمين
إلى إحدى اإلدارات الحكومية
(في حال لم تكن البيانات متاحة للعموم استباقيا ً)
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البيانات الحكومية المفتوحة


احلصول على البياانت احلكومية املفتوحة يكون غالب ا جماني ا


ال تتقاضى اإلدارة احلكومية صاحبة البياانت أي أجور أو رسوم من املواطنني يف مقابل احلصول عليها واستخدامها



ابستثناء أجور معاجلة ونسخ وطباعة البياانت غري املتاحة للعموم ،اليت جيب أن تكون مبينة على احلد األدىن للكلفة



حتدد التشريعات أو اللوائح التنظيمية آليات نشر البياانت أو إاتحتها



بسبب التضخم الكبري يف حجم البياانت احلكومية ،ال بد من اللجوء مرحلي ا إىل االنتقاء:




حتديد البياانت ذات األثر الكبري على املواطن من جهة
ضمان جودة هذه البياانت
ضمان سهولة الوصول إليها
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استخدام البيانات الحكومية المفتوحة


التفريق بني:


استخدام البياانت :data use





االطّلع عليها للستفادة الشخصية منها

إعادة استخدام البياانت :data re-use





إعادة نشرها أو إنتاجها أو االستفادة منها (ألغراض جتارية أو غريها)
جمال اقتصادي-جتاري
ال بد يف هذه احلالة من مراعاة أحكام التشريعات املتعلّقة ابخلصوصية ،وحقوق امللكية الفكرية
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جرد البيانات الحكومية وتصنيفها



جرد البياانت املتاحة لدى اإلدارات احلكومية املعنية لتحديد البياانت القابلة للنشر
إجراء تصنيف للبياانت احلكومية لتحديد البياانت ذات األولوايت العليا


مع األخذ يف احلسبان مدى "حساسية" هذه البياانت ،أو أمهيتها للمواطن ،أو درجة التعقيد يف نشرها ،اخل.
تصنيف البيانات الحكومية
• البيانات االقتصادية

• البيانات المعلّقة بالعمل والعمالة

• البيانات الثقافية والسياحية

• البيانات المالية
• البيانات المتع ّلقة باإلنفاق العام
والمشتريات الحكومية

• البيانات السكانية

• البيانات الجغرافية والمكانية

• البيانات اإلدارية والتنظيمية

•

• البيانات المتعلّقة بالتربية
والتعليم

• وغيرها...

• البيانات المتعلّقة بالدعم

األراشيف الحكومية
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نشر البيانات الحكومية


الوب:
جيري عادة نشر البياانت احلكومية ،تدرجيي ا ،وحسب األولوية ،على ّ





إما على املوقع اخلاص ابإلدارة احلكومية
أو على بوابة منفصلة خاصة ابلبياانت املفتوحة

مع أن النشر اإللكرتوين للبياانت هو األساس ،فمن املمكن أيضا اللجوء إىل إاتحة البياانت ابلوسائل
التقليدية


مثل :نشر املعلومات احلكومية يف تقارير دورية مطبوعة أو على أقراص مضغوطة
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ضمان جودة البيانات الحكومية
شروط ضمان جودة البيانات المنشورة
المصدرSunlight Foundation :
االكتمال
أولية المصدر primacy
الحينية
سهولة الوصول
إمكانية القراءة اآللية
الالتمييزية
استخدام المصاغات المفتوحة
شروط االستخدام
الديمومة
كلفة االستخدام

يجب أن تكون البيانات المختارة للنشر مكتملة بقدر اإلمكان
يجب أن تكون الجهات الحكومية هي المصدر األولي للبيانات
يجب أن تكون البيانات المختارة للنشر حديثة ومنشورة في الوقت المالئم
يجب أن يكون الوصول إلى البيانات سهالً قدر اإلمكان ،سواء أكان الوصول بالوسائل المادية أم اإللكترونية
من المفضّل أن تكون البيانات قابلة للقراءة آليا ً machine readable
العمل على إتاحة البيانات على نحو يسمح ألي شخص بالوصول إليها في أي وقت ،ودون تقديم مبررات لذلك
يجب أن تكون البيانات المختارة معدة للنشر باستخدام مصاغات  formatمفتوحة
إتاحة البيانات دون أي قيود على استخدامها ،باعتبارها تقع ضمن النطاق العام public domain
استمرار القدرة على العثور على المعلومات مع مرور الوقت
معقولية الكلفة التي يمكن أن تفرض على المستخدمين لقاء الحصول عليها
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تشريعات الحكومة المفتوحة





اهلدف من التشريع للحكومة املفتوحة هو ترسيخ احلق يف احلصول على املعلومات
ينص التشريع على االعرتاف حبق املواطنني يف معرفة ما تقوم به احلكومة ،واالطّلع على املعلومات املتعلّقة ابلربامج والعمليات واخلدمات احلكومية
ينص التشريع أيض ا على:
ميكن أن ّ




اإلفصاح االستباقي :نشر أصناف من املعلومات احلكومية مببادرة من اإلدارات احلكومية
التدابري املتعلّقة بـإعادة االستخدام :استخدام املعلومات خارج نطاف مجعها وإاتحتها ،سواء أكان ذلك ألغراض جتارية أم غري جتارية
مبدأ السماح للمهتمني مبتابعة اجتماعات حم ّددة تُعقد يف اإلدارات احلكومية (املركزية واحمللية)





إما حبضورها شخصي ا أو عن طريق بوسيلة إلكرتونية

يتضمن التشريع اإلجراءات املمكن لألشخاص الطبيعيني واالعتباريني اللجوء إليها يف حاالت الشكوى واالعرتاض:
ّ




يف حال رفض طلب للحصول على املعلومات ،أو إعادة استخدامها
يف حال جتاوز املهل الزمنية احمل ّددة يف القانون
يف حال عدم صلحية أو كفاية املعلومات املتاحة
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تشريعات الحكومة المفتوحة



ينص التشريع على على احلاالت االستثنائية اليت ميكن لإلدارة احلكومية فيها عدم إاتحة املعلومات للعموم ،أو رفض
ّ
طلب مق ّدم للحصول على البياانت أو إلعادة استخدامها
من أهم حاالت االستثناء من اإلاتحة ورفض اإلفصاح:


اإلضرار ابملصلحة ،العامة:





اإلضرار ابملصلحة الفردية ،سواء لألشخاص الطبيعيني أم االعتباريني:








استثناء بعض البياانت املتعلّقة ابألمن القومي ،والدفاع ،والعلقات الدولية ،واملصاحل االقتصادية أو املالية للدولة

استثناء البياانت الشخصية اخلاضعة للحماية قانوانا ،والبياانت املتعلّقة ابملصاحل التجارية ،واملعلومات اخلاضعة حلماية امللكية الفكرية ،وبعض البياانت
العلمية وبياانت البحث العلمي ،اخل

البياانت املتعلّقة أبعمال الرقابة والتحقيقات القضائية واجلنائية اجلارية وما شاهبها
يتم بعد اختاذ قرار هنائي بشأهنا
الواثئق الداخلية يف اإلدارات احلكومية اليت ختص أعماالا جارية ،أو مقرتحات مل ّ



إذا كان نشرها يضر مبصلحة اإلدارة



ما مل تكن قابلة للنشر أصلا ،أو بعد احلصول على موافقة هذا الطرف الثالث

البياانت اليت ختص طرف ا اثلث ا
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تشريعات الحكومة المفتوحة



قانون احلق يف الوصول إىل املعلومات هو التشريع األساسي املرتبط بتطبيق احلكومة املفتوحة




وخباصة فيما يتعلّق بتعزيز الشفافية واملساءلة والتشميلية

تشريعات أخرى ذات صلة ابحلكومة املفتوحة:


التشريعات املتعلّقة ابالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،واإلعلم وحرية التعبري ،واملعاملت اإللكرتونية ،ومعاجلة
البياانت اخلصوصية ،وأمن املعلومات واجلرائم السربانية ،وحقوق امللكية الفكرية ،اخل.

15

توصيات







اعتماد أسلوب التنفيذ املرحلي يف نشر البياانت مع الرتكيز على األثر املرتفع
حتفيز املواطن على املشاركة ،والسعي للتغلب على حالة "عدم الثقة" بني املواطن واحلكومة
تتضمن مبادئ مجع البياانت وتصنيفها وإاتحتها واسرتجاعها
وضع سياسة فعالة إلدارة البياانتّ ،
وفهرستها وأرشفتها وقياس األثر الناجم عن استخدامها
اعتماد مبدأ اإلفصاح االستباقي أبسرع ما ميكن
االهتمام بتحليل "املعلومات الراجعة" النامجة من مشاركة املواطنني ،بغية حتسني عمل احلكومة واستجابتها
الحتياجات املواطنني

16

8

توصيات




العمل على تغيري الثقافة املؤسسية واجملتمعية واهلياكل التنظيمية السائدة لتتلءم مع املمارسات احلكومية
املفتوحة
التحول إىل احلكومة املفتوحة:
تبديد املخاوف اليت ميكن أن تراود املوظفني احلكوميني لدى ّ





ظهور أية أخطاء يف البياانت أو يف إجراءات العمل واختاذ القرار املنشورة
سوء تفسري أو سوء استخدام املعلومات املنشورة
زايدة أعباء العمل اليومية ،وخباصة اإلدارية منها
التأخر يف تنفيذ األعمال

17

توصيات


إصدار وثيقة سياسات معلنة ترسم مبوجبها احلكومة اإلطار العام للحكومة املفتوحة والبياانت احلكومية
املفتوحة





تتعهد مبوجبه تطبيق احلكومة املفتوحة ،واالستمرار فيها ،والنظر
تع ّد هذه الوثيقة مبنزلة التزام أو ميثاق من احلكومةّ ،
كمكون متكامل من سياساهتا العامة
إليها ّ

إصدار التشريعات اللزمة لضمان تطبيق احلكومة املفتوحة
توفري املوازانت اللزمة للنتقال إىل احلكومة املفتوحة
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