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عمل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشأن احلكومة املفتوحة
كانت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية يف طليعة التحليل القائم عىل األدلة لإلصالحات احلكومية
املفتوحة يف البلدان األعضاء وغري األعضاء .ويتيح مرشوع احلكومة املفتوحة ملنظمة التعاون والتنمية
يف امليدان االقتصادي للبلدان سلسلة من التحليل والدعم القابل للتنفيذ .وهذا يشمل:
 تعليقات احلكومة املفتوحة حلقات دراسية لبناء القدرات للموظفني العموميني واملجتمع املدين -الشبكات اإلقليمية لتبادل التحديات املشرتكة واملامرسات اجليدة

ما هي املراجعات احلكومية املفتوحة
ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية

تدعم مراجعات احلكومة املفتوحة ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية البلدان يف جهودها الرامية
إىل بناء حكومات أكثر شفافية وخضوعا للمساءلة وتشاركية يمكن أن تعيد ثقة املواطنني وتعزز
النمو الشامل للجميع .وهي توفر حتليال متعمقا للسياسات واملبادرات احلكومية املفتوحة ،وتقرتن
بتوصيات قابلة للتنفيذ ،وتساعد عىل زيادة إدماج مبادئ وممارسات احلكومة املفتوحة يف دورات
صنع السياسات وتقييم آثارها.

تسليط الضوء
هذا يعرض احلقائق والنتائج والتوصيات الرئيسية املختارة يف تقرير احلكومة املفتوحة :السياق العاملي
والطريق إىل األمام .ويستند التقرير إىل ردود أكثر من  50بلدا عىل الدراسة االستقصائية ملنظمة
التعاون والتنمية االقتصادية لعام  2015بشأن التنسيق احلكومي املفتوح ومشاركة املواطنني يف دورة
السياسات ،وكذلك بشأن نتائج استعراض احلكومة املفتوحة ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية.
وباإلضافة إىل مجيع بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية التي أجابت عىل الدراسة االستقصائية،
قدم ثالثة عرش بلدا من أمريكا الالتينية (بام يف ذلك البلدان األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية
االقتصادية شييل واملكسيك) إجاباهتا ،وكذلك إندونيسيا واألردن وليتوانيا واملغرب والفلبني
ورومانيا وتونس.
وقد سمح التنوع العاملي للبلدان املجيبة ملعدي التقرير باستخالص استنتاجات بشأن االختالفات
اإلقليمية وتوفري قاعدة قوية من األدلة لتحليل اإلصالحات احلكومية املفتوحة.
وتعد الدراسة االستقصائية ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ردا مبارشا عىل طلب مجع بيانات
أفضل عن تصميم وتنفيذ اسرتاتيجية ومبادرة حكومية واحدة مفتوحة من جانب البلدان األعضاء
يف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية واالقتصادات غري األعضاء التي شاركت يف منتدى احلكومة
املفتوحة ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية املعقود يف باريس  30أيلول  /سبتمرب .2014
يتضمن التقرير «احلكومة املفتوحة :السياق العاملي والطريق إىل األمام» الفصول التالية:
 .1تطوير اسرتاتيجية حكومية مفتوحة وشاملة
 .2هتيئة بيئة مواتية السرتاتيجية حكومية مفتوحة
 .3رصد وتقييم االسرتاتيجيات واملامرسات احلكومية املفتوحة
 .4دور املواطنني واملجتمع املدين يف اإلصالحات احلكومية املفتوحة
 .5مشاركة املواطنني :القيام بذلك احلق
 .6احلكومة املفتوحة :الطريق إىل األمام

وضع استراتيجية حكومية
مفتوحة وشاملة
من قيمة فعلية إىل قيمة أساسية للحكومة املفتوحة
تقر البلدان بصورة متزايدة بدور اإلصالحات احلكومية املفتوحة بوصفها عوامل حمفزة للحكم العام والديمقراطية والنمو الشامل
للجميع .ويؤكد تقرير منظمة التعاون والتنمية االقتصادية كيف أن املبادئ احلكومية املفتوحة تغري العالقة بني اجلمهور العام
واملواطنني ،مما جيعله أكثر دينامية ،ويستفيد من املنفعة املتبادلة ويستند إىل الثقة املتبادلة .وعالوة عىل ذلك ،فإن املبادرات احلكومية
املفتوحة هي أداة لتحقيق أهداف سياسية أوسع نطاقا ،بدال من أن تكون غاية يف حد ذاهتا.
أهداف اسرتاتيجيات احلكومة املفتوحة للبالد

تطوير شفافية
القطاع العام

تطوير شفافية
القطاع
اخلاص

تطوير املساءلة
يف القطاع
العام

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية %35

تطوير فعالية
القطاع العام

تطوير كفاءة
القطاع العام

تطوير
استجابة
القطاع العام
الحتياجات

تطوير
مشاركة
املواطنني يف
عملية صنع
القرار

احلد وحماربة
الفساد

زيادة ثقة
املواطنني يف
املؤسسات
العامة

اجلميع %53

توليد النمو
االقتصادي

إنشاء تعريف وحيد للحكومة املفتوحة ،وتفعيل كل سياق قطري
عىل مر السنني ،تشري األدلة إىل أن احلكومة تعترب مفتوحة عندما تتبع مبادئ الشفافية واملساءلة واملشاركة .وانطالقا من ذلك ،فإن
ُعرف احلكومة املفتوحة عىل أهنا «ثقافة احلكم القائم عىل سياسات وممارسات مبتكرة مستوحاة
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ت ّ
من مبادئ الشفافية واملساءلة واملشاركة التي تعزز الديمقراطية والنمو الشامل».
إنشاء تعريف وحيد للحكومة املفتوحة ،وتفعيل كل سياق قطري
تعريف
تم إنشاؤه من قبل
احلكومة

عدم وجود
تعريف رسمي

% 30

تعريف
معتمد من مصدر
خارجي

% 21

% 49

يستنتج التقرير أن  ٪15من مجيع البلدان التي شملتها الدراسة
لدهيا تعريف واحد للحكومة املفتوحة .ومن بني هذه البلدان،
أنشأ  % 30تعريفها اخلاص.
تعريفات احلكومة املفتوحة :فاحلكومة املفتوحة يمكن أن تعني
أشياء خمتلفة ملختلف أصحاب املصلحة وصانعي السياسات،
وما ينطوي عليه ذلك من عوامل سياسية واجتامعية وثقافية.
لذلك ،قد خيتلف تعريف احلكومة املفتوحة ويعكس أولويات
الدول .ومن أجل التنفيذ الناجح ملبادرات احلكومة املفتوحة،
من املهم أن يكون هناك تعريف واحد معرتف به بالكامل
ويعرتف به القطاع العام بأرسه ،كام يتم إبالغه ،ويقبله مجيع
أصحاب املصلحة.
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وضع اسرتاتيجية حكومية مفتوحة وشاملة للجميع

وضع اسرتاتيجية حكومية مفتوحة وشاملة للجميع
السياسات املختلفة يف جماالت متنوعة .ومن ثم ينبغي أن ينظر إىل اإلصالحات احلكومية املفتوحة عىل أهنا هنج قائم عىل احلكومة
بأرسها لضامن أكرب قدر ممكن من التأثري ،كام ينبغي االعرتاف بطبيعة هذه العملية املتعددة األبعاد واملستعرضة.
واستنادا إىل تعريف حكومي منفتح واحد ،يمكن للبلدان مواءمة العديد من املبادرات املتفرقة لوضع اسرتاتيجية حكومية مفتوحة
للجميع .وتعد هذه االسرتاتيجية احلكومية املفتوحة الوطنية املتوسطة والطويلة األجل واملتسقة أداة قوية لتوجيه واضح للحكومة
بأكملها عىل مجيع املستويات وإدارهتا العامة بشكل عام .كام أهنا أساسية لقياس أداء اإلجراءات واملبادرات احلكومية املفتوحة.
ووجد التقرير أنه يف % 47من البلدان توجد اسرتاتيجية وطنية واحدة للحكومة املفتوحة .ومع ذلك ،فإن  ٪76من البلدان التي
أشارت إىل وجود دولة واحدة كانت تشري يف الواقع إىل خطط عمل رشاكة احلكومة املفتوحة .ويف حني أن هذه اخلطط تشكل أداة
حاسمة لتنفيذ جمموعة متنوعة من املبادرات غري املتصلة ،فإن اسرتاتيجية وطنية موحدة واحدة فقط هي التي يمكن أن تضمن تبسيط
وتنسيق فوائد وممارسات احلكومة املفتوحة ومواءمتها مع األهداف العامة يف مجيع املجاالت ذات الصلة.
ينبغي وضع إصالحات حكومية مفتوحة يف إطار اسرتاتيجية وطنية للحكومة كاملة لضامن التنسيق والتأثري األوسع .يف الواقع ،وال
ينبغي النظر إىل اسرتاتيجية احلكومة املفتوحة بمعزل عن غريها ،حيث أنه أمر بالغ األمهية لتحقيق عدد من النتائج السياسية املختلفة
يف جماالت مثل نزاهة القطاع العام ومكافحة الفساد واحلكم الرقمي وتقديم اخلدمات العامة واملشرتيات العامة وما إىل ذلك.
وينبغي أن تستند اسرتاتيجية احلكومة املفتوحة الوطنية الكاملة إىل مبادئ السياسة العامة ،وأن تسعى إىل حتقيق نتائج طويلة األجل،
وحتديد النواتج املتوسطة األجل ،وأن تشمل مبادرات ملموسة قصرية األجل لتحقيقها ،عىل النحو املبني يف إطار منظمة التعاون
والتنمية االقتصادية من أجل حكومة منفتحة إسرتاتيجية.
اسرتاتيجية احلكومة املفتوحة :تبسيط املبادرات املغطاة لتحقيق نتائج أفضل
كال ،لكن مبادرات احلكومية
املفتوحة تدمج يف اسرتاتيجيات
أخرى

نعم

منظمة التعاون
والتنمية االقتصادية%49 :

منظمة التعاون
والتنمية االقتصادية%51 :

كل  53دولة%53 :

كل  53دولة%47 :

% 47

% 24

% 53

% 76

خطة عمل الرشاكة احلكومية املفتوحة
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غري خطة عمل الرشاكة احلكومية املفتوحة

قامت مجيع البلدان تقريبا ( )%96والتي شملتها الدراسة بوضع اسرتاتيجية حكومية مفتوحة وقد عملت ذلك باستخدام
هنج شامل وتشاركي .وتساعد الدرجة العالية جدا من مشاركة املجتمع املدين املنظم واملنظامت غري احلكومية عىل ضامن
أن تؤدي االسرتاتيجية إىل حتسني حالة املواطنني وتستهدف املخاوف التي أعرب عنها املواطنون.
وأشار اثنان فقط من البلدان إىل أهنا تضمنت احلكومات املحلية يف وضع اسرتاتيجية حكومية مفتوحة .ومن أجل
الوصول إىل كامل إمكانياهتا ،تتطلب اسرتاتيجية حكومية مفتوحة عملية شاملة ،وحتتاج إىل «املشاركة» من اجلهات
الفاعلة الرئيسية ،سواء داخل احلكومة أو خارجها.
ومن أجل ضامن هذا الدعم ،من املهم أن يشارك مجيع أصحاب املصلحة املعنيني ،وال سيام املواطنني واملنظامت غري
احلكومية ،يف وضع اسرتاتيجية احلكومة الوطنية املفتوحة.

إطار اسرتاتيجية احلكومة املفتوحة

األهداف الوطنية
الدولة املفتوحة (الفرع
الترشيعي والقضائي
والتنفيذي املفتوح
واملستوى
دون الوطني)

خطط التطوير
الوطنية؛ رؤية البلد
االسرتاتيجية؛
إصالح/برنامج
احلوكمة العامة

احلكومة املفتوحة
وتعرف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بأهنا:
هي ثقافة احلكم القائم عىل سياسات وممارسات مبتكرة
مستوحاة من مبادئ الشفافية واملساءلة واملشاركة التي
تعزز الديمقراطية والنمو الشامل

املجاالت

املشرتيات العامة
سالمة القطاع العام
ابتكار القطاع العام
حتديث القطاع العام  /إصالحه
اإلدارة املالية العامة
النزاهة ومكافحة الفساد
احلكومة اإللكرتونية /احلكومة الرقمية اخلدمة املدنية  /إدارة املوارد البرشية

املبادرات واألنشطة (أمثلة)

ابتكار القطاع العام
اإلدارة املالية العامة
اخلدمة املدنية  /إدارة املوارد البرشية
اجتامعات قاعة البلدية
خمتربات االبتكار والعلوم املفتوحة
اإلفصاح عن األصول وإدارة تضارب املصالح

محاية املبلغني
البيانات املفتوحة ،جمموعات البيانات و هاكاثونس
امليزانية املفتوحة وامليزنة التشاركية
الربملان املفتوح
فتح التعاقد

اجلهات الفاعلة املشاركة يف تطوير اسرتاتيجية احلكومة املفتوحة

%100

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية %١٧
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مؤسسات
احلكومة املركزية
املعنية

املواطنون

املجتمع املدين
املنظم  /املنظامت
غري احلكومية

املؤسسات
األكاديمية

اإلعالم /
الصحفيون

املجموعات املهنية
املنظمة

املنظامت الدولية

وحدة دعم
الرشاكة احلكومية
املفتوحة
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خلق بيئة متكينية السرتاتيجية حكومية مفتوحة

خلق بيئة تمكينية الستراتيجية
حكومية مفتوحة
ال يمكن أن تصبح إسرتاتيجية احلكومية الوطنية املفتوحة فعالة إال إذا دعمتها بيئة متكينية مالئمة .ويعتمد نجاحها عىل سياسة
متينة وإطار قانوين لوضع القواعد وإطار احلدود وتوفري احلقوق وااللتزامات لكل من احلكومات وأصحاب املصلحة .وبام أن هذه
االسرتاتيجية تتقاطع مع جماالت سياسية خمتلفة ولكنها مرتابطة ،فإن الدور النشط الذي يضطلع به مركز احلكومة رضوري أيضا
لتوفري القيادة والتنسيق الفعال يف جمال السياسات.
وأخريا ،يعتمد التنفيذ الناجح لالسرتاتيجيات واملبادرات احلكومية املفتوحة عىل املوارد البرشية والشفافية الكافية ،إىل جانب
االستخدام االسرتاتيجي ألدوات االبتكار احلكومية احلكومية والقطاع العام.

إطار قانوين قوي إلصالح احلكومة املفتوحة

إن وجود إطار قانوين قوي السرتاتيجية حكومية مفتوحة وخمتلف املبادرات ،يوفر األساس الالزم الذي تستند إليه هذه اإلصالحات
بقوة .فهو يوفر اليقني القانوين للحكومات واملواطنني عىل حد سواء للعمل معا وبدء السياسات الالزمة.
هذا اإلطار القانوين القوي يزود املواطنني باآلليات واحلامية الالزمة للتعبري عن آرائهم وتقديم اقرتاحات خالية من اخلوف من القمع.
يمكن إلصالحات احلكومة املفتوحة أن تتجذر يف مجلة من أمور منها:
الدساتري الوطنية
قانون املحفوظات الوطنية
القوانني الناعمة (اللوائح والتوجيهات والدوائر إلخ)
قانون مشاركة املواطنني
قانون الشفافية
قانون احلصول عىل املعلومات
يتضمن عدد كبري من الدساتري الوطنية أحكاما تتعلق باملبادئ ذات الصلة باحلكومة املفتوحة ،مما يؤكد التقاليد العريقة التي تتمتع هبا
يف معظم البلدان ،بغض النظر عن احلركة احلكومية العاملية املفتوحة.
ويشكل قانون احلصول عىل املعلومات العمود الفقري لإلصالحات احلكومية املفتوحة .واحلق يف احلصول عىل معلومات القطاع
العام هو حجر الزاوية حلكومة منفتحة وشاملة وعنرص حاسم للحد من الفساد وتعميق الثقة بني املواطنني وحكوماهتم.

اسرتاتيجية احلكومة املفتوحة بالتنسيق من قبل مركز احلكومة

إن االسرتاتيجية احلكومية املفتوحة ومبادراهتا هي يف صميم حتقيق عدد من النتائج السياسية املختلفة ،وتشكل حمور عريض ملجاالت
سياسية خمتلفة ولكن مرتابطة .ويتطلب التنسيق الفعال يف جمال السياسات وتنفيذها دعام مشرتكا أفقيا ورأسيا لتطوير قدرات كافية
لدعم تنفيذ االسرتاتيجيات احلكومية املفتوحة يف املبادرات الشاملة لعدة قطاعات.
ومن أجل ضامن التنفيذ السليم ،جيب أن تظل االسرتاتيجية احلكومية املفتوحة مرتبطة بأنشطة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية
واملسامه بمركز احلكومة.
وتبني النتائج الواردة يف التقرير أن الغالبية العظمى من البلدان ( )% 85لدهيا مكتب قائم للتنسيق األفقي للمبادرات احلكومية
املفتوحة .ويف حني أن هذا املكتب ال غنى عنه لضامن التنسيق الفعال ،فإن جماله للمناورة يتوقف بدرجة كبرية عىل موقع املكتب .وتبني
التجربة املستمدة من بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية أن املؤسسات داخل اجلامعة قد حددت باعتبارها املؤسسات الرائدة
املسؤولة عن تنسيق االسرتاتيجية احلكومية املفتوحة.
ويوفر موقع هذا املكتب يف مركز احلكومة املكتب نفوذا سياسيا وتوجيها اسرتاتيجيا أكرب .وال سيام عندما يتعلق األمر بربط اإلصالحات
احلكومية املفتوحة بأهداف اسرتاتيجية أكرب ،فإن القرب من مركز احلكومة يمكن أن يكون مفيدا للغاية.
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وجود مكتب خمصص مسؤول عن التنسيق األفقي للمبادرات احلكومية املفتوحة
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية%23 :
كل  53دولة%١٥ :

منظمة التعاون
والتنمية االقتصادية%77 :
كل  53دولة %85

كال

منظمة التعاون
االقتصادية:
والتنمية
%26
كل الـ  44دولة

% 36
% 38
نعم

% 62

% 64

يف مكتب رئيس
احلكومة أو يف مكتب
جملس الوزراء /
املستشارية  /جملس
الوزراء ،الخ
أو غريها مثل
وزارة املالية أو
وزارة الداخلية
أو وزارة اإلدارة
العامة وغريها

وعادة تكون املكاتب املسؤولة عن تنسيق اسرتاتيجية احلكومة املفتوحة واملبادرات ،هي التي تقوم بوظائف خمتلفة من تطوير اسرتاتيجية
احلكومة املفتوحة إىل تقييم تأثريها .والغالبية العظمى من هذه املكاتب ( )%80مسؤولة عن وضع اسرتاتيجية حكومية مفتوحة .وعىل
النقيض من ذلك ،فإن ُخس مكاتب مجيع البلدان املستجيبة فقط تقوم بتعيني موارد مالية لتنفيذ االسرتاتيجية احلكومية املفتوحة.
وثمة نتيجة أخرى جديرة باملالحظة هي الفجوة بني الوالية لرصد تنفيذ االسرتاتيجية احلكومية املفتوحة ( )%84والوالية لتقييم
أثرها (.)%52
مسؤوليات مكتب التنسيق
%100

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية %27

%90

اجلميع %45

%80
%70
%60
%50
%40
%30
%20
%10
%0
تطوير اسرتاتيجية
احلكومة املفتوحة

تعيني بعض املصادر
املالية لتنفيذها

تنسيق تنفيذ مبادرات
احلكومة املفتوحة

خطة الرصد والتنفيذ

تقييم التأثري

مشاركة اإلصالحات
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ترمجة اسرتاتيجية احلكومة املفتوحة إىل إصالحات مرنة :
أمهية إدارة املوارد البرشية

تبني األدلة أن املواضيع املتعلقة باملوارد البرشية واملوظفني املدنيني هي من بني التحديات الثالثة األكثر ورود ًا يف تنفيذ املبادرات
احلكومية املفتوحة .ومن ثم ،فمن الرضوري تصميم تدخالت لزيادة وعي املوظفني العموميني وفهمهم وقدراهتم بحيث ينظر إليهم
عىل أهنم استثامرات أساسية يف نجاح املبادرات احلكومية املفتوحة.
يف الواقع العديد من البلدان تشري إىل استخدام بعض قنوات املعلومات الرسمية إلبالغ املوظفني العموميني بوجود مبادرات حكومية
مفتوحة من خالل التعميامت الداخلية أو احللقات التدريبية أو النرش يف اجلرائد الرسمية أو عىل اخلط.

%70

مسؤوليات مكتب التنسيق

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية %35

اجلميع %53

%60
%50
%40
%30
%20
%10
%0

إدراج مبادئ احلكومة املفتوحة يف إطار
من خالل إضافة دورات دراسية عن مبادئ
قيم القطاع العام املشرتك
احلكومة املفتوحة وممارساهتا يف املناهج الدراسية
للمدارس الوطنية يف اإلدارة العامة

عن طريق وضع كتيبات  /مدونات
سلوك خمصصة

مل يتم اختاذ أي اجراء حمدد إىل اآلن

ولالنتقال من الوعي السلبي للتأثري عىل تغيري الثقافة ،جيب أن يتم حتديد مبادئ وقيم االنفتاح ومن ثم مناقشتها وتعزيزها يف كطل
فرصه ممكنة .وذلك يعني تضمينهم يف وثائق الرؤية وأولويات اسرتاتيجية احلكومة الرفيعة املستوى ،ويف بيانات القيم يف القطاع العام
وأطر كفاءة املوظفني املدنيني.
وتفيد أغلبية تقارير البلدان بام يف ذلك مبادئ احلكومة املفتوحة يف أطر القيم بيد أن ربعها فقط يتضمن هذه املبادئ يف أطر الكفاءة
واتفاقات األداء و  /أو أطر املساءلة.
تعزيز تنفيذ املبادرات احلكومية املفتوحة من خالل إدارة املوارد البرشية

%45

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية %35

%40

اجلميع %53

%35
%30
%25
%20
%15
%10
%5
%0
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عن طريق تضمني مبادئ
احلكومة املفتوحة واملامرسات
يف إطار كفاءة املوارد البرشية

تقديم املسؤولون بانتظام
تقاریر داخلیة عن التقدم
املحرز يف تنفیذ مبادئ
ومبادرات جمموعة العمل

مل يتم اختاذ أي اجراءات
حمددة حتى اآلن

عن طريق إدراج تنفيذ
مبادئ وممارسات احلكومة
املفتوحة يف اتفاقات أداء
املوظفني العموميني و  /أو
التقييامت ،وأطر املساءلة

عن طريق اشرتاط تقديم
املسؤولني لتقارير منتظمة

خلق بيئة متكينية السرتاتيجية حكومية مفتوحة

توضح هذه األنواع من النتائج وجود فجوة يف التنفيذ :ففي حني أن العديد من احلكومات أعلنت مبادئ حكومية مفتوحة كبيانات
طموحة ،يبدو أن عددا قليال منها يدجمها بشكل جدي يف نظم إدارة املوارد البرشية املبارشة.

متويل مبادرات احلكومة املفتوحة
ويعد التمويل الكايف أمرا حيويا من أجل التنفيذ الفعال واملستدام لإلصالحات احلكومية املفتوحة ودعم األولويات احلكومية
املفتوحة .وجيب عىل البلدان ضامن أن تكون مصادر التمويل واضحة ومتسقة قدر املستطاع ،وأن يتم حتديد املستفيدين املناسبني لدعم
أهداف احلكومة املفتوحة ،وأن تنفق األموال عىل التنفيذ والتنسيق .ولتحقيق ذلك ،جيب عىل البلدان ضامن أن تكون مبالغ التمويل
واملصادر واملسؤوليات اإلدارية للمبادرات احلكومية املفتوحة مصممة بشكل مشرتك مع أولويات اإلصالح احلكومي املفتوح يف
البلد ،وأن ال تضاف بدون اعتبارات اسرتاتيجية.
%80

التحديات التي تواجه تنفيذ احلكومة املفتوحة عىل املستوى الوطني

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية %35

%70

اجلميع %53

%60
%50
%40
%30
%20
%10
%0

االفتقار إىل التواصل  /الوعي
غري الكايف بفوائد اإلصالحات
احلكومية املفتوحة
بني املوظفني العموميني

االفتقار إىل املوارد املالية
أو عدم كفايتها

نقص املوارد البرشية
أو عدم كفايتها

املقاومة العامة للتغيري /
انعدام الثقة (بني احلكومة واملواطنني
اإلصالحات يف القطاع العام
 /املنظامت غري احلكومية)

مصادر التمويل لتنفيذ املبادرات احلكومية املفتوحة
%100

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية %35

%90

اجلميع %53

%80
%70
%60
%50
%40
%30
%20
%10
%0

ختصيص أموال من قبل مؤسسة
مركزية واحدة مسؤولة عن
متويل مجيع املشاريع احلكومية
املفتوحة أو معظمها

توزع األموال من قبل
املؤسسات املسؤولة عن تنفيذ
كل مرشوع

يقوم القطاع اخلاص بتوفري
األموال

توفري األموال من قبل االحتاد
األورويب

تقدم األموال من املانحني أو
املنظامت املتعددة األطراف
(أي وكاالت األمم املتحدة،
والبنك الدويل،
مرصف التنمية للبلدان
األمريكية ،مرصف التنمية
اآلسيوي ،وما إىل ذلك)

ال توجد أموال حمددة
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رصد وتقييم السياسات واملامرسات احلكومية املفتوحة

رصد وتقييم السياسات
والممارسات الحكومية المفتوحة
ال غنى عن نظم الرصد والتقييم لوضع سياسات عامة سليمة وقوية .وتضمن آليات الرصد والتقييم الصلبة أن حتقق السياسات
العامة األهداف والغايات املنشودة ،وأن تساعد عىل حتديد التحديات التي تؤثر عىل تنفيذ السياسات العامة ،وأن توفر االستجابات
للتغلب عليها استنادا إىل الدروس املستفادة من النجاحات السابقة واإلخفاقات يف جماالت السياسات املامثلة .وكالمها له نفس القدر
من األمهية لتوفري الرشعية الستخدام األموال واملوارد العامة .ویمکنھا أیضا أن تزود أصحاب املصلحة بقاعدة أدلة يف حتقیق أھداف
احلکومات .ولذلك ،فإن أمهية رصد وتقييم السياسات العامة ال يمكن املبالغة يف تقديرها ،ألهنا جزء ال يتجزأ من صنع السياسات
القائمة عىل األدلة ويمكن أن ختدم أغراض التعلم واملساءلة عىل السواء.

يقوم عدد كبري من الدول برصد مبادرات احلكومة املفتوحة.
حددت معظم البلدان أن آليتها الرئيسية لرصد املبادرات احلكومية املفتوحة هي أنشطة الرصد العادية لكل مؤسسة عامة ،مما يشري إىل
أن املبادرات احلكومية املفتوحة تعامل إىل حد كبري عىل أهنا «أي نشاط آخر» تضطلع به احلكومة .ويف حني يشري ذلك إىل درجة معينة
من تعميم املبادرات احلكومية املفتوحة ،فإنه جيلب أيضا بعض الصعوبات يف اتباع هنج حكومي كامل إزاء احلكومة املفتوحة ،نظرا
ألن مركز احلكومة قد ال يكون عىل دراية بحالة تنفيذ املبادرات اجلارية.
الفجوة بني رصد وتقييم املبادرات احلكومية املفتوحة

% 91

% 56

وحوايل النصف تقريبا يقيمون تأثري مبادرات احلكومة املفتوحة
ومن بني البلدان التي تقيم املبادرات احلكومية املفتوحة ،تؤكد أغلبية كبرية ( )%71أن التقييم جيري من خالل أنشطة التقييم العادية
للمؤسسات الفردية .وفيام يتعلق بالرصد ،أشار مجيع أعضاء الرشاكة احلكومية املفتوحة إىل أن تقييامهتم تشري إىل تقييامت الرشاكة
احلكومية املفتوحة (عن طريق التقييم الذايت وآلية إعداد التقارير املستقلة).
وباملثل ،وكام هو احلال بالنسبة للرصد ،ال تعترب مجيع الدول األعضاء يف الرشاكة احلكومية املفتوحة أن تقييم عمليات الرشاكة احلكومية
املفتوحة أهنا مثل آلية التقييم ،حيث أشار العديد منهم إىل أهنا ال تقيم .وكآلية بديلة ،يقوم نحو ثلث البلدان بإجراء دراسات استقصائية
للمواطنني وأصحاب املصلحة لتقييم عدد مماثل من البلدان تعتمد عىل التقييامت املستقلة التي جترهيا املنظامت غري احلكومية.
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%80
%70

هنج لرصد املبادرات احلكومية املفتوحة
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية %٣٠

اجلميع %٤٨

%60
%50
%40
%30
%20
%10
%0

من خالل آلية رصد خمصصة

من خالل مؤسسة  /مكتب واحد
مسؤول عن رصد مجيع املبادرات
احلكومية املفتوحة

من خالل أنشطة الرصد العادية لكل
مؤسسة عامة تشارك يف مبادرات
حكومية مفتوحة

من خالل تقییامت رشاكة احلكومة
املفتوحة (التقییم الذايت و إرم ،إذا کان
بلدك جزءا من رشاكة احلكومة املفتوحة)

وال بد من معاجلة اخللط بني الرصد والتقييم والفجوة السائدة بني رصد اسرتاتيجية احلكومة املفتوحة واملبادرات وتقييمها .وتعزى
هذه الصعوبة يف مجع األدلة عن أثر االسرتاتيجيات احلكومية املفتوحة إىل غياب املبادئ املعرتف هبا دوليا ملا تستتبعه االسرتاتيجيات
واملبادرات احلكومية املفتوحة ،مما يمنع البلدان من حتديد مؤرشات قوية وقابلة للمقارنة لتقييمها.
مقاربات لتقييم املبادرات احلكومية املفتوحة
%100

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية %19

%90

اجلميع %28

%80
%70
%60
%50
%40
%30
%20
%10
%0

من خالل آلية
خمصصة
تركز عىل اآلثار

من خالل
األنشطة العادية
للناس املشاركني
يف اسرتاتيجية
مفتوحة

من خالل
استطالعات الرأي
بني املواطنني

من خالل
الدراسات
االستقصائية
بني املسؤولني

من خالل احلكومة
املفتوحة التي
أجريت عىل أثر
املبادرات يف
جماالت حمددة

من خالل
التقييامت املستقلة
التي قامت هبا
املنظامت غري
احلكومية

من خالل
التقييامت املستقلة
التي قامت هبا
الرشكات اخلاصة

من خالل التقييم
الذايت للرشاكة
احلكومية املفتوحة
و MRI
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دور املواطنني واملجتمع املدين يف اإلصالحات احلكومية املفتوحة

دور المواطنين والمجتمع المدني
في اإلصالحات الحكومية المفتوحة
وتدرك احلكومات يف مجيع أنحاء العامل احلاجة إىل إدخال إصالحات حكومية مفتوحة لتحسني تلبية مطالب مواطنيها بام يف ذلك التنمية
االقتصادية والبيئية والسياسية واالجتامعية .بيد أن هذا ليس شيئا يمكن أن حيققه اإلصالحيون احلكوميون وحدهم.
يسلط التقرير الضوء عىل أن مشاركة املواطنني واملجتمع املدين أمر بالغ األمهية يف تطوير وتأمني وتنفيذ اإلصالحات احلكومية املفتوحة،
وأن عىل اإلصالحيني داخل احلكومات وخارجها بناء حتالفات واسعة لتحقيق التغيري.
وشددت املبادئ التوجيهية ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية لعام  2001بشأن وضع السياسات املفتوحة والشاملة عىل رضورة
إرشاك املواطنني إرشاكا فعاال .وال سيام يف أوقات تراجع الثقة يف املؤسسات العامة ،تواجه البلدان التحدي املتمثل يف إعادة التفكري
يف عالقتها بمواطنيها وإدخال آليات مشاركة أكثر فعالية .وللقيام بذلك ،يمكن للبلدان أن تضع اسرتاتيجية ملشاركة املواطنني وأن
تتامشى مع االسرتاتيجية الوحيدة بشأن احلكومة املفتوحة .وعىل غرار النتائج التي توصلت إليها االسرتاتيجية الوحيدة ،فإن أكثر من
نصف البلدان مل تضع بعد وثيقة شاملة تركز عىل مشاركة املواطنني.
توافر وثيقة شاملة ترتكز عىل مشاركة املواطنني

كال
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية%54 :
كل  53دولة%55 :

% 55
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% 45

نعم
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية%46 :
كل  53دولة%45 :

إن إرشاك املواطنني واملجتمع املدين أمر بالغ األمهية لتطوير وتأمني وتنفيذ اإلصالحات احلكومية املفتوحة .وهناك حاجة إىل إقامة
عالقات تعاونية بني احلكومة ومصلحي املجتمع املدين من أجل تطوير وتأمني وتنفيذ إصالحات حكومية مفتوحة،غري أن املشاركة
خاصة يف املرحلة الالحقة من دورة السياسات هي االستثناء احلايل وليست قاعدة.
وعىل الرغم من أن أغلبية احلكومات املقدمة يف هذا التقرير تشمل املواطنني واملجتمع املدين إىل حد ما يف دورة السياسات ،إال أن هذا
األمر يشبه إىل حد بعيد التشاور بدال من التعاون.
وتستمر بعض احلكومات يف التعامل مع عالقتها مع املجتمع املدين عىل أساس صفر ،مستنتجة أنه جيب عليها أن تقيد املجتمع املدين
من أجل تعزيز قوهتا .وهذا ليس هنجا مستداما وال فعاال للحكم .وبدال من رؤية األدوار التي يلعبها املجتمع املدين كتهديد ملوقفه،
يمكن للحكومات أن تستفيد من االستجابة اإلجيابية وبناء عالقة بناءة تعرتف بالقيمة التي جيلبها املجتمع املدين.
وبناء عىل أسس املجتمع املدين املزدهر والعالقة البناءة بني الدولة واملجتمع ،يمكن تطبيق مبادئ وممارسات املشاركة اجليدة إلرشاك
املواطنني واملجتمع املدين يف وضع وتنفيذ اسرتاتيجية احلكومة املفتوحة.
ولكن بعد ذلك ،جيب عىل اإلصالحيني داخل احلكومات وخارجها إقامة رشاكات وبناء حتالفات واسعة من أجل حتقيق التغيري ،بام
يف ذلك من خالل تعبئة ودعم وحتركات املواطنني.

دور املواطنني واملجتمع املدين يف اإلصالحات احلكومية املفتوحة

التحديات التي تواجه إرشاك املواطنني الفعال خالل دورة السياسة

%80

وزارة املالية

%70

وزارة الصحة

%60
%50
%40
%30
%20
%10
%0
إرشاك املواطنني يف حتديد
أولويات السياسة العامة

إرشاك املواطنني
يف صياغة السياسات

إرشاك املواطنني يف تنفيذ
السياسات

مشاركة املواطنني يف دورة السياسة عىل مستوى القطاع

إرشاك املواطنني يف تقديم
التغذية الراجعة
حول كيفية عمل
اخلدمات العامة

إرشاك املواطنني
يف تقييم أثر السياسات

ال يشارك املواطنون
يف دورة السياسات

وفيام يتعلق بمجاالت سياسية حمددة عىل مستوى القطاع ،وجد التقرير أن هناك شكوكا من احلكومات فيام يتعلق باهتامم وقدرة
املواطنني واملجتمع املدين عىل املشاركة يف وضع السياسات .وحددت نحو  % 50من وزارات الصحة و  % 57من وزارات املالية
عدم وجود اهتامم أو عدم كفاية اهتامم املواطنني بأن يكون واحدا من التحديات الرئيسية اخلمسة التي تواجهها يف إرشاكهم يف دورة
السياسات .وباملثل ،حددت  % 47من وزارات الصحة و  % 35من وزارات املالية نقص أو عدم كفاية قدرة اجلهات غري احلكومية
(املنظامت غري احلكومية والقطاع اخلاص) عىل املشاركة يف التحديات الرئيسية اخلمسة.
التحديات الرئيسية التي تواجه تنفيذ مشاركة املواطنني يف مبادرات دورة السياسات عىل مستوى القطاع
%80

وزارة املالية

%70

وزارة الصحة

%60
%50
%40
%30
%20
%10
%0

الفرص

غياب أو عدم
كفاية اهتامم
املواطنني

عدم كفاية
قدرات
أصحاب
املصلحة غري
احلكوميني
املعنيني

نقص أو عدم
كفاية متطلبات
املوظفني
العموميني
لتنفيذ مبادرات
املؤمتر

عدم وجود
حوافز
للموظفني
احلكوميني
لتنفيذ مبادرات
املؤمتر

عدم وعي
املوظفني
العموميني
بالقيمة املضافة
ملامرسات املؤمتر

االفتقار إىل
املوارد املالية أو
عدم كفايتها

نقص املوارد
البرشية أو عدم
كفايتها

عدم وجود
قدرات كافية يف
الوزارة
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مشاركة املواطنني :فعل ذلك بالطريقة الصحيحة

مشاركة المواطنين:
فعل ذلك بالطريقة الصحيحة
إن مشارکة املواطننی األکرب يف دورة السیاسة العامة يف يف صميم احلکومة املفتوحة ،وجیب أن تکون عنرصا ال یتجزأ من حترك البلدان
نحو االنفتاح يف مجیع فروع الدولة.
وختلق املشاركة الفعالة اهتامما متجددا لآلليات التي تتخطى احلكومات من خالهلا دور مقدم اخلدمات البسيطة نحو رشاكة أكرب مع
مجيع أصحاب املصلحة املعنيني ،بام يف ذلك القطاع اخلاص واألوساط األكاديمية ومؤسسات الدولة املستقلة.
يف العقود املاضية ،اتسمت العالقة بني احلكومات واملواطنني بمجرد تبادل املعلومات مع املواطنني .فلذلك تشدد املبادرات األخرية
عىل احلوار النشط بني احلكومة واملواطنني.
يف هذه الرؤية اجلديدة للقطاع العام ،مل يعد املواطنون مستقبلون سلبيون للمعلومات احلكومية ،بل عىل العكس من ذلك ،تتشارك
احلكومات واملواطنني يف بناء مشرتك للقيمة.

ويف حني أن منظمة التعاون والتنمية االقتصادية تسلم بأن هناك أشكاال كثرية من املشاركة الوسيطة ،فقد وضعت تصنيفا لتخطيط
خمتلف العالقات القائمة بني املواطنني واحلكومات .وهي ختتلف عن توفري املعلومات األساسية فقط والتي تعترب أضعف أشكال
املشاركة ،ومن أجل املشاركة بشكل كامل جيب القيام باإلنتاج املشرتك والتسليم املشرتك والتقييم املشرتك الذي ينطوي عىل حصة
متوازنة من السلطات فيام بني أصحاب املصلحة ،ولكل من هذه الطرائق املشاركة أهداف وآثار خمتلفة.
من املعلومات إىل القرار املشرتك ،يمكن مالحظة مستوى متزايد من مشاركة املواطنني والتأثري عىل صنع السياسات والتأثري الذي
يامرسه املواطنون عىل صنع السياسات.

مستويات مشاركة أصحاب املصلحة

املعلومات

اتاحة املعلومات والبيانات لألطراف األخرى
جعل اجلمهور املستهدف أكثر دراية وحساسية لقضايا حمددة
تشجيع أصحاب املصلحة عىل االرتباط باملسألة واختاذ االجراءات الالزمة

االستشارة

مجع التعليقات واإلدراك واملعلومات واخلربة من أصحاب املصلحة
ليس هناك التزام بوضع آراء أصحاب املصلحة يف االعتبار يف النتيجة النهائية

االرتباط

توفري الفرص للمشاركة يف عمليات السياسة
قد يستتبع ذلك أن يكون للمشاركني تأثري عىل صنع القرار
يمكن أن تشمل عنارص املشاركة يف اختاذ القرار  /اإلنتاج املشرتك؛ حصة متوازنة
من السلطة بني أصحاب املصلحة املعنيني

املصدر :مقتبس من منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية ( ٢٠١٥أ )« ،تشكيل السياسات وصنع السياسات :حوكمة النمو الشامل» ،خلفية تقرير لإلجتامع الوزاري للحوكمة العامة،
 ٢٨ترشين األول  /أكتوبرwww.oecd.org/governance/ministerial/the-governance-of-inclusive-growth.pdf ،
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ووفقا للتقرير ،فإن اجلمهور العام يف وزاريت الصحة واملالية هو من بني أصحاب املصلحة الذين يشاركون يف أنشطة برنامج مشاركة املواطنني
يف دورة السياسات عىل األقل .وترى الوزارتان القطاعيتان أن عدم االهتامم باالنخراط هو العامل الرئييس الذي يفرس املشاركة املنخفضة نسبيا
لبعض اجلهات الفاعلة ،يليها نقص املعلومات .ومن اجلدير باملالحظة أن  ٪70من وزارات املالية أشارت إىل عدم اهتامم اجلمهور العام و ٪25
من وزارات الصحة رأت عوامل سلبية مرتبطة بمشاركة املواطنني باعتبارها القوة الدافعة التي تعرقل املشاركة .ر

مشاركة املواطنني :فعل ذلك بالطريقة الصحيحة

املجموعات التي تشارك يف أنشطة برنامج مشاركة املواطنني يف دورة السياسات عىل األقل عىل مستوى القطاع
%70

وزارة املالية

%60

وزارة الصحة

%50
%40
%30
%20
%10
%0

العام

اخلاص

املنظامت غري احلكومية

األسباب الرئيسية النخفاض مشاركة خمتلف اجلهات الفاعلة يف دورة السياسات
وزارة الصحة
القطاع العام

املنظامت غري احلكومية

وزارة املالية
القطاع اخلاص

%80
%70
%60
%50
%40
%30
%20
%10

نقص القدرات

نقص املعلومات

نقص الرغبة يف
املشاركة

العوامل السلبية
املرتبطة بمشاركة
املواطنني

%0

نقص القدرات

نقص املعلومات

نقص الرغبة يف
املشاركة

العوامل السلبية
املرتبطة بمشاركة
املواطنني

تشكل مشاركة املواطنني بأشكاله املختلفة (بدءا من الوصول البسيط إىل املعلومات ،والتشاور واملشاركة) جزءا رئيسيا من حكومة
منفتحة وينبغي أن تتم يف مجيع مراحل دورة السياسات .وعند تصميم مبادرات مشاركة املواطنني وتنفيذها ،جيب أن تكون البلدان
واضحة بشأن أهدافها ،وحتديد النطاق الصحيح ،وحتديد أصحاب املصلحة املناسبني ،واختيار اآلليات واألدوات املناسبة ،وإطالع
أصحاب املصلحة عىل إمكانيات املشاركة وكذلك عىل النتائج النهائية.
وجيب عىل البلدان أيضا أن تضع أساسا متينا ملبادرات املشاركة من خالل بناء إطار مؤسيس مالئم وتوفري القدرات التي حيتاجها
موظفو اخلدمة املدنية لتنفيذها .وقد يشمل ذلك حتديد أو إنشاء مكتب مسؤول عن التنسيق العام ملبادرات املشاركة ،ووثيقة سياسة
شاملة لتحديد خصائصها ،وتوفري حوافز للموظفني العموميني لتنظيمها وملواطنني للمشاركة فيها  .وال بد من بذل جهود أكرب لتقييم
مبادرات مشاركة املواطنني وحتليل تكاليفها وفوائدها ،ويف ظل الظروف التي توفر فيها أفضل قيمة مضافة ،وأخريا وليس آخرا،
حدودها من حيث الطابع التمثييل واملسامهة يف احلياة الديمقراطية للمؤسسات التي تنفذها.
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احلكومة املفتوحة  :الطريق إىل األمام

الحكومة المفتوحة  :الطريق إلى األمام

احلكومة املفتوحة :أداة للتنفيذ الفعال ألهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة

إن مشارکة املواطننی األکرب يف دورة السیاسة العامة يف يف صميم احلکومة املفتوحة ،وجیب أن تکون عنرصا ال یتجزأ من حترك
البلدان نحو االنفتاح يف مجیع فروع الدولة.
وختلق املشاركة الفعالة اهتامما متجددا لآلليات التي تتخطى احلكومات من خالهلا دور مقدم اخلدمات البسيطة نحو رشاكة أكرب
مع مجيع أصحاب املصلحة املعنيني ،بام يف ذلك القطاع اخلاص واألوساط األكاديمية ومؤسسات الدولة املستقلة.
يف العقود املاضية ،اتسمت العالقة بني احلكومات واملواطنني بمجرد تبادل املعلومات مع املواطنني .فلذلك تشدد املبادرات األخرية
عىل احلوار النشط بني احلكومة واملواطنني.
يف هذه الرؤية اجلديدة للقطاع العام ،مل يعد املواطنون مستقبلون سلبيون للمعلومات احلكومية ،بل عىل العكس من ذلك ،تتشارك
احلكومات واملواطنني يف بناء مشرتك للقيمة.
ويف حني أن منظمة التعاون والتنمية االقتصادية تسلم بأن هناك أشكاال كثرية من املشاركة الوسيطة ،فقد وضعت تصنيفا لتخطيط
خمتلف العالقات القائمة بني املواطنني واحلكومات .وهي ختتلف عن توفري املعلومات األساسية فقط والتي تعترب أضعف أشكال
املشاركة ،ومن أجل املشاركة بشكل كامل جيب القيام باإلنتاج املشرتك والتسليم املشرتك والتقييم املشرتك الذي ينطوي عىل حصة
متوازنة من السلطات فيام بني أصحاب املصلحة ،ولكل من هذه الطرائق املشاركة أهداف وآثار خمتلفة.
من املعلومات إىل القرار املشرتك ،يمكن مالحظة مستوى متزايد من مشاركة املواطنني والتأثري عىل صنع السياسات والتأثري الذي
يامرسه املواطنون عىل صنع السياسات.

االنتقال من حكومة مفتوحة نحو دولة مفتوحة
وأتاحت املوافقة عىل أهداف التنمية املستدامة التي وضعتها األمم املتحدة يف أيلول  /سبتمرب  2015فرصة هامة الستكشاف الكيفية
التي يمكن هبا ملبادرات اإلصالح والتنمية املتعددة األطراف يف البلدان ،مثل املبادرات يف جماالت احلكومة املفتوحة ،أن تدعم وتعزز
األهداف الطموحة من أهداف التنمية املستدامة.
وباعتبارها جمموعة من السياسات املرتابطة واملجاالت واملبادرات التي تعتمد عىل قدرة احلكومات عىل وضع وتنفيذ مبادرات متعددة
األبعاد ومتعددة القطاعات ،حيث أن االسرتاتيجيات احلكومية املفتوحة قد مهدت الطريق وبنت مهارات وطنية تساعد عىل ضامن
نجاح تصميم وتنفيذ أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة.
التحديات الرئيسية التي تواجه تنفيذ مشاركة املواطنني
يف مبادرات دورة السياسات عىل مستوى القطاع
مؤسسات الدولة
املستقلة التي تنفذ
اسرتاتيجية ومبادرات
حكومية مفتوحة
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تنفذ احلكومات
املحلية اسرتاتيجية
ومبادرات حكومية
مفتوحة

فرع تنفيذي
ينفذ اسرتاتيجية
ومبادرات حكومية
مفتوحة

تنسيق احلوار
وتبادل املامرسات اجليدة
واخلربات بني خمتلف
اجلهات الفاعلة

املواطنون
تطوير فهم مشرتك
وااللتزام بنرش فوائد
األكاديمية املساءلة والشفافية
ومشاركة املواطنني
)يف الدولة بأكملها

املجتمع املدين

القطاع
اخلاص

الفرع القضائي
الذي ينفذ اسرتاتيجية
ومبادرات قضائية
مفتوحة

السلطة الترشيعية
التي تنفذ اسرتاتيجية
ومبادرات الربملان
املفتوحة

احلكومة املفتوحة  :الطريق إىل األمام

ويف هناية املطاف ،ينبغي أن يعكس مفهوم الدولة املفتوحة االختالف الثقايف السائد يف هياكل الدولة ويكفل املجال الكايف للبلدان
لتحديد هنجها اخلاص نحو تنفيذها .يف حني أنه من الواضح أن خمتلف فروع الدولة هي وجيب أن تكون مستقلة عن بعضها البعض،
حيث أن فكرة الدولة املفتوحة تكمن حول حتويل الشفافية واملشاركة واملساءلة يف املبادئ التوجيهية للبلد بأكمله ،وجعلها جزءا لثقافة
املواطنني و مجيع املوظفني العموميني.

احلكومة املفتوحة عىل املستوى املحيل :إبرام سياسة عامة للمواطنني
وتقر البلدان عىل نحو متزايد بأن املبادرات احلكومية املفتوحة ينبغي أال ينظر إليها باعتبارها مسعى تضطلع به السلطة التنفيذية بمعزل
عن غريها .حيث تبني النتائج املستمدة من املراجعات احلكومية املفتوحة ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ،فضال عن التقرير ،أن
بعض البلدان رائدة يف تعميم مبادئ احلكومة املفتوحة خارج السلطة التنفيذية ،وهي تتحرك نحو هنج شامل جلهودها الرامية إىل تعزيز
الشفافية واملشاركة واملساءلة التي تشمل أيضا السلطة القضائية ،ومؤسسات الدولة املستقلة ،فضال عن احلكومات دون الوطنية،
وبالتايل تتحرك نحو ما تعرفه منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بأهنا «دولة مفتوحة».
االسرتاتيجية الواقع والتحديات عىل أرض الواقع ،والتي يمكن أن تؤيد التنفيذ السليم ،وأخريا حتقيق أهداف السياسة الوطنية.
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ويعكس ذلك الدور املحدود للجهات الفاعلة دون الوطنية عىل الرغم من أهنا أطراف فاعلة رئيسية يف مرحلة التنفيذ .وعالوة
عىل ذلك ،فإن اجلمع بني احلكومات الوطنية ودون الوطنية معا يف هذه اآللية من شأنه أن يعرض واضعي السياسات عىل الصعيد
الوطني لنهج مبتكرة نفذت تقليديا عىل الصعيد املحيل .وعىل هذا النحو ،يمكن هلذه اآللية أن توفر حمفال لتبادل املامرسات اجليدة
فيام بني املناطق واملقاطعات واملدن ،ويف الوقت نفسه توفري التعلم املتبادل بني املستويات دون الوطنية والوطنية بشأن املبادرات
احلكومية املفتوحة.
ونظرا لقرهبا من املواطنني ،وصغر حجمها ،والرتكيز عىل القضايا امللموسة ،تلعب احلكومات املحلية دورا حاسام يف تشكيل تصور
الناس بشأن نوعية احلكومة.
إن موقفهم جيعل احلكومات دون الوطنية حليفا مثاليا للمشاركة يف صياغة أولويات أجندة احلكومة املفتوحة الوطنية .وباإلضافة إىل
ذلك ،توفر احلكومات دون الوطنية إمكانيات أوسع إلرشاك املواطنني بنشاط من خالل آليات وأدوات خمتلفة.
ومع ذلك ،فإن التحديات التي يواجهوهنا لتنفيذ احلكومة املفتوحة عديدة ،بام يف ذلك الوعي املحدود بفوائد احلكومة املفتوحة،
واملوارد املحدودة ،وانخفاض مستويات املشاركة يف عمليات صنع القرار الوطنية.
وعالوة عىل ذلك ،عند النظر يف مشاركة أعضاء آخرين يف هذه اآللية لتنسيق احلكومة املفتوحة عىل املستوى الوطني ،فإن عددا حمدودا
من احلكومات املحلية هي جزء منها.
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احلكومة املفتوحة ووسائل اإلعالم
وتؤدي املبادئ احلكومية املفتوحة دورا هاما يف حتسني تصميم وتنفيذ السياسات واخلدمات العامة .وعالوة عىل ذلك ،فإن عنرصا
حاسام يف حتقيق املبادئ يستند إىل دعم «النظام اإليكولوجي» لوسائط اإلعالم  -القائم عىل حرية التعبري وحرية اإلعالم واملنظامت
اإلعالمية القوية واملستقلة واملتنوعة .وينبغي أن تكون هذه املنظامت قادرة عىل نرش املعلومات ،والدعوة إىل االحتياجات العامة،
ومتحيص ومساءلة القادة.

ومن خالل هذه اإلجراءات ،يمكن لنظام إيكولوجي جيد األداء أن يدعم احلكم الرشيد والديمقراطية ،وذلك أساسا باملساعدة عىل
تعزيز املبادئ احلكومية املفتوحة التالية:

 lالشفافية :من خالل مجع ونرش املعلومات حول أداء احلكومات ،عىل سبيل املثال من خالل اإلبالغ عن البيانات الرسمية أو التحقيق
يف مواضيع غري معروفة ،حيث تعزز وسائل اإلعالم التقليدية واالجتامعية شفافية القطاع العام ومتكن املواطنني واجلهات الفاعلة
اخلاصة من اختاذ قرارات سياسية أو اقتصادية مستنرية .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن الصحفيني هم من بني أكثر املستخدمني شيوعا يف
احلصول عىل املعلومات (آيت) وأحكام وقوانني حرية املعلومات ،وبالتايل لعب دورا رئيسيا يف التغلب عىل التحديات النامجة عن
عدم امتثال احلكومة أو اإلجراءات املعقدة.
  lاملساءلة :تعد الصحف والتلفزيون واالنرتنت و وسائل االعالم االجتامعية منافذ هامة يامرس الصحفيون من خالهلا دورا راقيا يف
مكافحة الفساد النظامي والصغري ويف حماسبة القادة عىل دوائرهم .ويمثل متكني هذه الوظيفة بالسياسات والقوانني املناسبة مهمة
أساسية ألي حكومة مهتمة بتعزيز قيم احلكم الرشيد والديمقراطي.

  lاملشاركة :يف البیئة التي یکون فيها للمواطننی حریة التعبری عن خماوفهم يف اجلمهور أو من خالل وسائل اإلعالم التقلیدیة أو
االجتامعیة ،یکون من األساس علی احلکومات أن تدرك آرائهم بشأن السیاسات واخلدمات العامة .واستنادا إىل هذا التبادل
املبارش ،يستطيع صانعي السياسات تصميم وتنفيذ السياسات وفقا الحتياجات املواطن.

بيد أن النتائج الواردة يف التقرير تبني أن الدور النشط لوسائط اإلعالم ال يزال حمدودا يف وضع اسرتاتيجية احلكومة املفتوحة .وباملقارنة
مع اجلهات الفاعلة األخرى املعنية ،فهي أقل اجلهات املعنية يف العملية ( .)٪12وقد أجابت ثالثة بلدان فقط بأهنا تشارك فيها يف وضع
اسرتاتيجية احلكومة املفتوحة.
ویمکن جلامعات اإلعالمینی والصحافینی حتسنی هذه االسرتاتیجیة .ويعرتف تقرير منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
بأمهية وسائط اإلعالم املستقلة واحلرة (التقليدية واجلديدة) يف تعزيز املبادئ احلكومية املفتوحة املتعلقة بالشفافية واملساءلة ،والدور
الصغري نسبيا الذي تؤديه وسائط اإلعالم يف وضع جداول أعامل وطنية مفتوحة للحكومة.
فالنظام اإلعالمي الذي يدعم الشفافية واملساءلة وحرية املعلومات هو وسيلة لتحقيق أهداف حكومية مفتوحة أوسع نطاقا فضال عن
هدف يف حد ذاته .ولذلك ينبغي للحكومات أن تدمج دورا أكرب لوسائل اإلعالم يف اسرتاتيجياهتا الوطنية املفتوحة للحكومة عن طريق
االعرتاف بجهودها الرامية إىل تعزيز مبادئ وممارسات احلكومة املفتوحة ،وتعزيز قدرهتا عىل املشاركة مع املواطنني.
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»إن الطريق إىل الشفافية واإلندماج واملساءلة ليس باألمر السهل ألنه ينطوي عىل نقلة نوعية تضع املواطن
ليس فحسب يف صميم السياسات العامة ،بل أيضا يف سري عمل اإلدارات العام«

ومن الواضح أن اجلمع املنهجي للبيانات واملعلومات عن ممارسات التنفيذ» احلكومية املفتوحة أمر بالغ
األمهية .وهذا يتيح للبلدان االستفادة من قصص نجاح اآلخرين وجتنب أخطائهم .وسنواصل القيام
بذلك ،بروح مفتوحة
 -أنجل غوريا ،األمني العام ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية
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