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 مقدمة
 

( 3803الوزراء رقم )وفًقا لقرار مجلس  2017أقرت الحكومة األردنية سياسة البيانات الحكومية املفتوحة في العام 

تم اطالق النسخة األول من منصة البيانات الحكومية املفتوحة على بوابة الحكومة ، حيث 1/8/2017بتاريخ 

تحقيًقا ألهداف السياسة أصدرت الوزارة تعليمات و  .1/8/2017" بتاريخ   https://data.jordan.gov.joاإللكترونية " 

الصادرة في الجريدة الرسمية  201٩منصة البيانات الحكومية املفتوحة لسنة  نشر البيانات الحكومية املفتوحة على

، والتي تهدف إلى حوكمة إدارة البيانات الحكومية املفتوحة في الجهات (663 - 660( صفحة )5561العدد رقم )

تعميمها على كافة و  20/08/201٩قامت الحكومة بإصدار الرخصة األردنية للبيانات املفتوحة في ومن ثم  الحكومية.

بحرية مشاركة الحكومية املفتوحة والسماح الجهات الحكومية لاللتزام بمضمونها بهدف تعزيز استخدام البيانات 

متطلبات وتعديل واستخدام وإعادة استخدام مجموعات البيانات املنشورة ألي غرض ودون قيود مع مراعاة بعض 

 .الخصوصية والحماية كشروط لالستخدام

 

جهة حكومية على مفاهيم واساسيات البيانات الحكومية املفتوحة  ٩4تدريب ب مت وزارة االقتصاد الرقمي والريادةقا

عقد ورشتي ، وذلك من خالل وكيفية جرد وتجهيز مجموعات البيانات لنشرها على منصة البيانات الحكومية املفتوحة

شهر في   OECDمع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية   عمل تدريبية حول البيانات الحكومية املفتوحة وبالتعاون 

، ثم عقدت الوزارة ثالث ورشات عمل تدريبية افتراضية للبيانات الحكومية املفتوحة وبالتعاون مع  201٩عام اب 

ملنسقي البيانات الحكومية   2020 من هذا العامشهر تموز وشهر اب في  JOSAالجمعية األردنية للمصدر املفتوح  

ملفتوحة وضباط ارتباط املحتوى ملختلف الجهات الحكومية ومن خالل هذا الورش التدريبية يتم التعريف بالبيانات ا

يتم تدريب منسق البيانات الحكومية املفتوحة  وضابط ارتباط املحتوى على القيام  حالحكومية املفتوحة وكذلك

  عدة على عملية النشر على املنصة.بتعبئة استمارة الجرد للبيانات الحكومية املفتوحة للمسا

 

قطاع على  14جهة حكومية ضمن  45مفتوحة من قبل بيانات  ةمجموع 387تم نشر  14/10/2020يخ ر تا حتى

هذا التقرير إحصاءات حول ، حيث يعرض "  https://data.jordan.gov.joمنصة البيانات الحكومية املفتوحة " 

 .للبيانات الحكومية املفتوحة حالة استجابة الجهات الحكومية
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 احصاءات حول حالة الجهات الحكومية  واالستجابة  للبيانات الحكومية املفتوحة
 

 من الشكلين )
ً
بتسمية قامت جهة حكومية  132من ما مجموعه جهة  126( الوضع الحالي للجهات الحكومية اذ تبين أن  2( و )1بين كال

جهة  60، وقامت %71جهة بما نسبته  ٩4، بينما بلغ عدد الجهات التي حضرت التدريب %٩5بنسبة أي منسق بيانات وضابط ارتباط 

 .%34بنسبة أي جهة  45الجهات التي قامت بالنشر ، في حين بلغ عدد %45بتعبئة االستمارة بما نسبته 

 
   الحكوميةوضع حال الجهات القيمة املطلقة ل(: 1الشكل )

 
 حال الجهات الحكوميةوضع النسبة املئوية ل(: 2الشكل )

 

املجموع الكلي للجهات الجهات التي حضرت 

التدريب

ية الجهات التي قامت بتسم

منسق بيانات وضابط 

ارتباط

ئة الجهات التي قامت بتعب

االستمارة

رالجهات التي قامت بالنش

132

94

126

60

45

الجهات التي حضرت التدريب

ارتباطالجهات التي قامت بتسمية منسق بيانات وضابط

الجهات التي قامت بتعبئة االستمارة

الجهات التي قامت بالنشر

71%

95%

45%

34%
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 في أعداد مجموعات البيانات املنشورة عبر السنين التطور 
 

اذ تبين أنه تم نشر ما ؛ في كل سنة أظهرت االرقام ازدياد أعداد مجموعات البيانات املنشورة على منصة البيانات الحكومية املفتوحة 

كما  %32بنسبة زيادة بلغت ما يقارب  201٩عام  بيانات مجموعة 2٩4مقارنة ب  حتى تاريخهمجموعة بيانات مفتوحة  387مجموعه 

 هو موضح بالشكل أدناه.
 

 
 انات املنشورة عبر السنين(: أعداد مجموعات البي3الشكل )

 

لكل ربع وذلك ( التغير في اعداد مجموعات البيانات الحكومية املفتوحة املنشورة على املنصة البيانات الحكومية 4كما يظهر الشكل رقم )

على عدد مجموعات البيانات املنشورة كما هو مبين في   الكبير. حيث ان التغيرات في االزدياد 2020و 201٩و 2018و 2017ألعوام ل

بالتعاون مع الشركاء املختصين في ملجموعة من الجهات الحكومية نتيجة لورش العمل التدريبية التي عقدتها الوزارة  تنالرسم أدناه كا

 (Organisation for Economic Co-operation and Development) منظمة التعاون االقتصادي والتنميةمن مجال البيانات املفتوحة 

األثر اإليجابي لنشر  1/6/2020الصادر بتاريخ تعميم دولة رئيس الوزراء ضافة إلى ذلك فقد كان لإ 201٩خالل الربع الرابع من عام 

 . على املنصة املزيد من مجموعات البيانات الحكومية املفتوحة
 

األردنية الجمعية  كما تجدر اإلشارة إلى أن الوزارة قد عقدت مجموعة من ورش العمل لبقية الجهات الحكومية وذلك بالتعاون مع

لربع األول للمصدر املفتوح خالل الربع الثالث من العام الحالي، لذا فإنه من املتوقع ان يزداد عدد مجموعات البيانات املنشورة خالل ا

 .2021والثاني من 
 ح

 
 2020-2017(: أعداد مجموعات البيانات املنشورة عبراالرباع  لالعوام 4الشكل )
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 ومية املفتوحة املنشوره حسب الجهة الناشرةأعداد مجموعات البيانات الحك
 

أما فيما يتعلق بعدد مجموعات البيانات املنشوره حسب الجهة الناشرة فقد أظهرت النتائج أن وزارة السياحة واالثار قد احتلت في 

مجموعة  2٩العامة للضمان االجتماعي بنشر مجموعة بيانات، تلتها الخدمات الطبية امللكية و املؤسسة  66املرتبة االولى اذ قامت بنشر 

 ( أدناه يوضح الجهات وأعداد املجموعات املنشورة.4مجموعات والشكل ) 6بيانات بالتساوي ، وقامت الوزارة بنشر 

 
 (: أعداد مجموعات البيانات املنشورة حسب الجهة الناشرة5الشكل )

4
1

4
4

8
29

3
2
1
1

29
3

6
23

11
12

5
3

7
4

1
3
4

11
1
1

13
3

21
10

3
6

1
2
1
1

4
7

66
17

4
5

23
10

5
4

المؤسسة التعاونية األردنية

إدارة  ترخيص السواقين و المركبات

البريد األردني

البنك المركزي األردني

الجمارك األردنية

الخدمات الطبية الملكية األردنية

المجلس األعلى لشؤون األشخاص ذوي األعاقة

المجموعة االردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية

المركز الوطني لتطوير المناهج

المعهد القضائي األردني

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

أمانة عمان الكبرى

بنك تنمية المدن والقرى

دائرة  األرصاد  الجوية

دائرة اإلحصاءات العامة

دائرة األراضي والمساحة

دائرة الشراء الموحد

دائرة الشؤون الفلسطينية

دائرة العطاءات الحكومية

دائرة اللوازم العامة

دائرة الموازنة العامة

دائرة مراقبة الشركات

صندوق التنمية والتشغيل

مجمع اللغة العربية االردني

مديرية االمن العام

معهد االدارة العامة

مؤسسة المواصفات والمقاييس

مؤسسة تنمية أموال اإليتام

هيئة االوراق المالية

هيئة تنظيم قطاع االتصاالت

وزارة األشغال العامة  واإلسكان

وزارة االقتصاد الرقمي والريادة

وزارة األوقاف والمقدسات والشؤون األسالمية

وزارة التخطيط والتعاون الدولي

وزارة التربية و التعليم

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وزارة الداخليه

وزارة الزراعة

وزارة السياحة واآلثار

وزارة الصحة

وزارة الصناعة والتجارة واتموين

وزارة الطاقة والثروة المعدنية

وزارة العدل

وزارة العمل

وزارة المياه والري

وزارة النقل
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 حسب القطاعأعداد مجموعات البيانات الحكومية املفتوحة املنشوره 

، 15والتي مجموعها  أما فيما يتعلق بعدد مجموعات البيانات املنشوووووووره حسووووووب القطاع على منصووووووة البيانات الحكومية املفتوحة
ً
 قطاعا

من  %24مجموعة بيانات  أي بما يشكل  87ما  مجموعه  ان قطاع االقتصاد واالعمال قد احتل املركز االول بنشر  فقد أظهرت النتائج

 66، مجموعة بيانات  67مجموع البيانات الكلي املنشوووووووور على املنصوووووووة ويليه كل من الحكومة والقطاع العام، و قطاع السوووووووياحة واالثار 

 ( أدناه يوضح القطاع  وأعداد املجموعات املنشورة.6على التوالي  والشكل )مجموعة بيانات 

 

 

 (: أعداد مجموعات البيانات املنشورة حسب القطاع6الشكل )
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االقتصاد واألعمال البيئة والطقس التعليم والثقافة

التنمية االجتماعية واآلمان المجتمعي الثروة الزراعية والموارد الطبيعية الحكومة والقطاع العام

السكان والمجتمع السياحة واآلثار الصحة

الطاقة العدالة والسلم المجتمعي المحافظات والبلديات

النقل
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 الخطوات الالحقة:

بهدف ضمان دقة  24/٩/2020تم اعداد اإلطار العام لجودة البيانات الحكومية املفتوحة واعتماده من مجلس الوزراء بتاريخ  .1

وذلك  الحكومية،ريبية املتقدمة للجهات عقد املزيد من الدورات التد، ويتطلب ذلك وجودة البيانات الحكومية املفتوحة

بحيث سيتم تدريب منسقي البيانات الحكومية املفتوحة  لتقييم التطور وتقييم مجموعات البيانات التي تم تجهيزها ورفعها

 .وضباط ارتباط املحتوى للجهات الحكومية التي لم يتم تدريبها سابقا

بوابة متخصصة للبيانات الحكومية املفتوحة بما يتوافق مع املعايير  تطويرتطوير وتعزيز البيانات الحكومية املفتوحة  .2

 وجعلها مرجعا اساسيا لكل باحث على الصعيدين املحلي واإلقليمي.، ية املتعلقة بالبيانات املفتوحةالعامل

ام والخاص في القطاع العفتوحة الوعي بالبيانات الحكومية املالعمل على اعداد وتنفيذ حملة ترويجية لرفع مستوى  .3

 حالة استخدام على البيانات املفتوحة.واملجتمع املدني وتطوير  نواألكاديميي

 

 


