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 تمهيد 

واالجتماعية  االقتصادية  التحديات  مواجهة  أجل  من  العالم  أنحاء  جميع  في  متزايد  بشكل  الحكومات  تكافح 
. وبينما 19-التي تفاقمت من جراء جائحة كوفيد  ،الحوكمةفي    المعقدة التي ُتعزى بشكل جزئّي إلى عيوب هيكلية 

قد لألحداث  قبل حلول األزمة الصحية، فإن السياق الحالي  تراجعًا  أصالً    شهدكانت ثقة الناس في حكوماتهم ت
خالل يؤدي إلى المزيد من تآكل هذه الثقة، ال سّيما في ظل مطالبة المواطنين بإدارة شفافة وخاضعة للمساءلة  

بشأن الظلم   ى السكان منذ زمنشكاو  تتزايدبشكل خاص على المنطقة العربية، حيث    ذلكي. وينطبق  مرحلة التعاف
 .االجتماعي والحرمان السياسي وعدم المساواة االقتصادية والفساد

البلدان  سعىوي من  متزايد  في  عدد  االنخراط  المفتوحة  إلى  الحكومة  هذه  ا  بغية  إصالحات  لبعض  الستجابة 
ك المواطنين بشكل أفضل، وإحداث تغيير اجتماعي واقتصادي أوسع نطاقًا. وتعبيرًا عن التحّول التحديات، وإشرا

الدولة، يمكن للحكومة المفتوحة أن تساعد  الذي ينبغي أن تؤديه  دور  واستيعاب ال  وصنع السياساتمفهوم  في  
قرار، وتطبيق أهداف التنمية ، والحد من مخاطر عدم االستبحكوماتهم  البلدان العربية على تعزيز ثقة الجمهور

 المستدامة.

واالجتماعية   االقتصادية  واللجنة  االقتصادي  الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  قررت  كله،  ذلك  وفي ضوء 
توحيد جهودهما إلعداد هذا التقرير، الذي يستند إلى توصية منظمة التعاون والتنمية في   )اإلسكوا(  لغربي آسيا

شأن الحكومة المفتوحة وإطار عمل اإلسكوا لتعزيز الحكومة المفتوحة في المنطقة العربية.  الميدان االقتصادي ب
برنامج الحوكمة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي   البحث حول  في إثراء  هذا التقريراهم  كذلك يس 

 "فتوحة في البلدان العربية.الحكومة الم"ضمن منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومشروع اإلسكوا بعنوان 

باالستناد  المفتوحة،  للحكومة  واالجتماعي  االقتصادي  األثر  إبراز  في  التقرير  هذا  من  الرئيسي  الهدف  ويتمّثل 
إلى   الأساسًا  االقتصادي  الممارسات  بعض  الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  من  المستفادة  والدروس  جيدة 

الدراسة   وتبّين  العربية.  لتقديم   ُسُبلوالبلدان  المواطنين  ومشاركة  والمساءلة  الشفافية  مبادئ  من  االستفادة 
هم في تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية، ما يستعزيز  الشمول ومراعاة مبدأ  و  فضلىخدمات اجتماعية  

اختيرت البلدان العربية  في المبدأ،  ها. ول  التابعةوأهداف التنمية المستدامة    2030خطة التنمية المستدامة لعام  
أجرته منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بالتعاون  الذي ستبيانال من خالل االتي شملها هذا التقرير 

عام   اإلسكوا في  بينما  2020مع  الصلةاستُ ،  ذات  المعلومات  الميدان ب  قَيت  في  والتنمية  التعاون  منظمة  بلدان 
ال البحوث  من  التي  جارياالقتصادي  االستقصائية  والدراسة  بهاة  الميدان    قامت  في  والتنمية  التعاون  منظمة 

 بشأن الحكومة المفتوحة.  2021االقتصادي لعام 
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التقرير عددًا من التوصيات لدعم البلدان العربية في جهودها  ، يقترح  السابقين  على النظرة العامة والتحليل  وبناءً 
وتحقيق أقصى    العربية  تعزيز اإلصالحات القانونية والسياسية المتعلقة بالحكومة المفتوحة في المنطقة   من أجل

 فائدة ممكنة من أثرها اإليجابي. 

  



| 5 

 2022 المتحدة  واألمممنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ل  محفوظة النشر   حقوق،  األثر االقتصادي واالجتماعي للحكومة المفتوحة

 شكر وتقد�ر 

التعاو منظمة  في  العامة  الحوكمة  مديرية  التقرير  هذا  إلسا  أعدت  بقيادة  االقتصادي  الميدان  في  والتنمية  ن 
 في اإلسكوا، بقيادة طارق العلمي. درء النزاعاتبيليتشوسكي، ومجموعة الحوكمة و

الدراسة الصلة  وأعدت  منظمة    ذات  في  العامة  الحوكمة  لمديرية  التابعة  والمبتكرة  المفتوحة  الحكومة  شعبة 
االقتصادي، تحت الميدان  المفتوحة    التعاون والتنمية في  الحكومة  بيالنتوني، رئيس وحدة  أليساندرو  إشراف 

 قسم االبتكار في اإلسكوا، بقيادة نبال إدلبي. كذلك والحّيز المدني، و

نبال إدلبي و  ،وأشرف على تنسيق التقرير أليساندرو بوزيني من منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
 من اإلسكوا. 

، باالستناد هذا التقريربكتابة  أليساندرو بوزيني    قاممنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي،    ومن جهة
الباحثين، بمن فيهممساهمات وتعليقات    إلى أليساندرو بيالنتوني، ومايكل يلينيك، وشارلوت دينيس    عدد من 

أرتورو وجاكوب  زاباتا،  غونزاليس  وفيليبي  فاسكونسيلوس،  وجواو  إيميلسون،    آدم،  وسيسيليا  بيريز،  ريفيرا 
وماريان بيتشينين باربييري، وإيثيل تان، وجيمي بيريهيل، وميريام عالم، وعمرو سليمان، وليخ مارسينكوفسكي، 

 ونيكوالس ثيجس. 

يتعلقو اإلسكواقام  اإلسكوا،  ب  فيما  ومستشار  العرب  االقتصاديين  منتدى  رئيس  العيطة،  هذا  سمير  بصياغة   ،
زهر بو غانم وريتا شّداد في بحوث    تنبال إدلبي ويونس أبو أيوب وليز دينر. كذلك ساهم  التقرير، بالتعاون مع

 .بعينهافصول   في قّيمة م محمد نوار العوا وميرنا بربر تعليقات، بينما قدّ الدراسة

 ميرال جيديك.دة السيليزية أندرو برينر، بينما أعدت التقرير للنشر كر نص التقرير باللغة اإلنوحرّ 

آسيا   لغربي  واالجتماعية  االقتصادية  واللجنة  االقتصادي  الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة   اإلشادة وتود 
في الحكومات والمؤسسات العامة في البلدان العربية،  المعينة  بالتعاون والدعم اللذين قدمتهما جهات التنسيق  

 ذات الصلة.  وال سيما فيما يتعلق بالمدخالت والمعلومات

مبادرة الشراكة الشرق أوسطية التي إلى  شكر  توجيه التود منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي  كذلك  
 على الدعم المالي الذي قدمته. ،أطلقتها الواليات المتحدة

  



6|        

 2022 المتحدة  واألمممنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ل  محفوظة النشر   حقوق،  األثر االقتصادي واالجتماعي للحكومة المفتوحة

 المحتويات 

 3  تمهيد 
 5  شكر وتقد�ر 

 10  قائمة المختصرات 
 12 ملخص �نفيذي وأبرز الرسائل

 15  مفهوم الحكومة المفتوحة وتعا��فها وتط�يقها  .1
 16  الخلفية واألهداف 

 18 ومة المفتوحة؟ ما هي الحك
 27 أطر العمل المتعلقة بتطبيق الحكومة المفتوحة 

 37 الجهات المعنية بالحكومة المفتوحة 
 38 قياس الحكومة المفتوحة ورصدها وتقييمها

 42 19-الحكومة المفتوحة وأزمة كوفيد
 44  المراجع 

 46  مالحظات

 48 وحة على التنمية االقتصادية واالجتماعية وتطو�ر الحكم الرشيدأ�ر الحكومة المفت .2
 50 المفتوحة قيادة األثر االقتصادي من خالل الحكومة المفتوحة والبيانات 

 55 األثر االجتماعي للحكومة المفتوحة 
 60 تحسين سمات الحوكمة من خالل مبادئ الحكومة المفتوحة 

 64  المراجع 
 67  مالحظة

نظرة عامة على الممارسات الجيدة ذات الصلة بالحكومة المفتوحة في بلدان منظمة  .3
 68  التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 

 69 نظرة عامة على الحكومة المفتوحة في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
 83 تجارب مختارة من بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

 92 كيف يمكن للبلدان العربية االستفادة من هذه الممارسات الجيدة
 94  المراجع 

 95  مالحظات

 98 نظرة عامة على الممارسات الجيدة ذات الصلة بالحكومة المفتوحة في البلدان العر�ية .4
 99 نظرة عامة على الحكومة المفتوحة في البلدان األعضاء في اإلسكوا 



| 7 

 2022 المتحدة  واألمممنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ل  محفوظة النشر   حقوق،  األثر االقتصادي واالجتماعي للحكومة المفتوحة

 99 إطار السياسة للحكومة المفتوحة 
 102 اإلطار القانوني للحكومة المفتوحة 

 109 لمحة عامة عن الحكومة اإللكترونية في المنطقة العربية 
 119 البيانات الحكومية المفتوحة 

 124 المشاركة والتعاون واالنخراط في البلدان العربية
 129 بعض الممارسات المتعلقة بالحكومة المفتوحة في البلدان العربية 

 135 19-الحكومة المفتوحة وجائحة كوفيد
 139 توجيهات استراتيجية للمنطقة العربية

 143  المراجع 
 145  مالحظات

 152  خالصات وتوصيات للبلدان العر�ية .5
 153  أبرز الخالصات 

 156 توصيات ذات صلة وُسُبل التقدم إلى األمام 
 161  المراجع 

 162  مالحظات

 دعم اإلسكوا ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي لتطو�ر   المرفق ألف.
 163 الحكومة المفتوحة في البلدان العر�ية  

 165  مالحظات
 166  مراجع إضافية 

 قائمة الجداول 
 37 المعوقات التي تعترض تنفيذ الحكومة المفتوحة  1.1الجدول 
 القوانين المتعلقة بحق الوصول إلى المعلومات في البلدان العربية وتصنيف البلدان  4.1الجدول 

 104 ل إلى المعلومات حسب جودة قانون الحق في الوصو
 114 بوابات الحكومة اإللكترونية في البلدان العربية 4.2الجدول 
 120 بوابات البيانات المفتوحة واإلطار المؤسسي في البلدان العربية  4.3الجدول 
 مواقع إلكترونية حول فيروس كورونا في البلدان العربية وأبرز السمات التي  4.4الجدول 

 137 تشتمل عليها 

 قائمة األشكال 
 20 )االتحاد األوروبي(لحكومة المفتوحة  اإطار عمل  1.1الشكل 
 23 لبيانات المفتوحة النظام اإليكولوجي ل 1.2الشكل 
 منظمة التعاون والتنمية في ل المفتوحةالحكومة ب المتعلقةنظرية التغيير  1.3الشكل 

 29 الميدان االقتصادي



8|        

 2022 المتحدة  واألمممنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ل  محفوظة النشر   حقوق،  األثر االقتصادي واالجتماعي للحكومة المفتوحة

 إطار تقييم انفتاح الحكومات الذي اقترحته منظمة التعاون والتنمية في  1.4الشكل 
 30 الميدان االقتصادي

 34 إطار عمل اإلسكوا للحكومة المفتوحة  1.5الشكل 
 40 ل الحكومة المفتوحة األهداف التي تتوق البلدان إلى تحقيقها من خال 1.6الشكل 
 42 خطوات لتحقيق مبادرة ناجحة فيما يتعلق بالحكومة المفتوحة  1.7الشكل 
 51 فئات البيانات األكثر استخدامًا في بوابة البيانات اإللكترونية األوروبية  2.1الشكل 
 النتائج المركبة لمؤشر الحكومة الرقمية لبلدان منظمة التعاون والتنمية  3.1الشكل 

 75 الميدان االقتصادي في
 البيانات المفتوحة والمفيدة والقابلة إلعادة االستخدام لمنظمة التعاون والتنمية  3.2الشكل 

 76 2019و 2017 نتائج عامي :)OURdataحسب مؤشر (في الميدان االقتصادي 
 102 تتبع اليونسكو لمسار قوانين الوصول إلى المعلومات حسب المنطقة 4.1الشكل 
 103 درجات البلدان العربية فيما يتعلق بقوانين حق الوصول إلى المعلومات  4.2الشكل 
 تقييم سيادة القانون حسب إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة   4.3الشكل 

 105 لألمم المتحدة
 106 حسب البنك الدولي  2019تقييم سيادة القانون لعام  4.4الشكل 
 حتية لالتصاالت التابع إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية  مؤشر البنية الت 4.5الشكل 

 111 2020في األمم المتحدة 
 مؤشر رأس المال البشري التابع إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في  4.6الشكل 

 111 2020األمم المتحدة 
 مؤشر خدمات الحكومة اإللكترونية عبر اإلنترنت التابع إلدارة الشؤون االقتصادية  4.7الشكل 

 112 2020واالجتماعية في األمم المتحدة 
 113 تطّور مؤشر تنمية الحكومة اإللكترونية في البلدان العربية 4.8الشكل 
 118 قالة توافر الخدمات حسب مؤشر نضوج الخدمات الحكومية اإللكترونية والن 4.9الشكل 
 118 نطاق انتشار الخدمات حسب مؤشر نضوج الخدمات الحكومية اإللكترونية والنقالة  4.10الشكل 
 119 استخدام الخدمات حسب مؤشر نضوج الخدمات الحكومية اإللكترونية والنقالة 4.11الشكل 
  الذي وضعته إدارة الشؤون 2020مؤّشر البيانات الحكومية المفتوحة لعام  4.12الشكل 

 121 االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة
 تطور درجات البلدان العربية على قائمة جرد البيانات المفتوحة للفترة  4.13الشكل 

2015-2020 122 
 127 2019مؤشر حرية التعبير والمساءلة التابع للبنك الدولي  4.14الشكل 
 الشؤون االقتصادية واالجتماعية في  مؤشر المشاركة اإللكترونية التابع إلدارة 4.15الشكل 

 127 2020األمم المتحدة 
 128 2020مؤشر الحكومة المفتوحة التابع لمشروع العدالة العالمية لعام  4.16الشكل 
 مؤشر القيود المفروضة على الصالحيات الحكومية التابع لمشروع العدالة العالمية   4.17الشكل 

 129 2020لعام 
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 133 وابة التفاعلية للحكومة المفتوحة في المغربلقطة للب 4.18الشكل 
 140 2019مسح الميزانية المفتوحة لعام  4.19الشكل 

 قائمة األطر 
 البنود العشرة لتوصية منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بشأن  1.1اإلطار 

 33 الحكومة المفتوحة 
 35 إطار عمل اإلسكوا للحكومة المفتوحة  1.2اإلطار 
 50 االنتفاضات في المنطقة العربية والمطالبة بخدمات عامة موّجهة نحو المواطن  2.1اإلطار 
 54 القطاع العام  إعادة استخدام معلومات 2.2اإلطار 
 63 ) ألمانيا (الميزانية التشاركية في مدينة كولونيا  2.3اإلطار 
 72 ) كندا( استراتيجية الحكومة المفتوحة لمقاطعة ألبرتا 3.1اإلطار 

 
 
 
 
 

 لمتابعة منشورات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 

 

  

Alerts

https://twitter.com/OECD 

https://www.facebook.com/theOECD 

https://www.linkedin.com/company/organisation-eco-cooperation-
development-organisation-cooperation-developpement-eco/about/ 

https://www.youtube.com/oecd 

https://www.oecd.org/oecddirect/ 

https://twitter.com/OECD
https://www.facebook.com/theOECD
https://www.linkedin.com/company/organisation-eco-cooperation-development-organisation-cooperation-developpement-eco/about/
https://www.linkedin.com/company/organisation-eco-cooperation-development-organisation-cooperation-developpement-eco/about/
https://www.youtube.com/oecd
https://www.oecd.org/oecddirect/
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 قائمة المختصرات 

AI  ذكاء اصطناعي 

CPI  مؤشر إدراك وجود الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية 

CSO  منظمات المجتمع المدني 

DESA إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة 

DG الحكومة الرقمية 

EGDI  مؤشر تنمية الحكومة اإللكترونية التابع إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في
 األمم المتحدة

EPI  االقتصادية واالجتماعية في األمم  مؤشر المشاركة اإللكترونية التابع إلدارة الشؤون
 المتحدة 

ESCAP لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ 

ESCWA لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

GEMS مؤشر نضوج الخدمات الحكومية اإللكترونية والنقالة التابع لإلسكوا 

ICT تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

IEP  فريق الخبراء الدوليين التابع آللية اإلبالغ المستقلة للشراكة من أجل الحكومة المفتوحة 

IOT  إنترنت األشياء 

IRM  آلية اإلبالغ المستقلة التابعة لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة 

M&E الرصد والتقييم 

NGO  حكومية منظمة غير 
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OD البيانات المفتوحة 

ODC ميثاق البيانات المفتوحة 

OECD منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 

OG  الحكومة المفتوحة 

OGD  البيانات الحكومية المفتوحة 

OGDI   مؤشر تنمية الحكومة المفتوحة التابع إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم
 المتحدة 

OGP  الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة 

SDGs أهداف التنمية المستدامة 

SIGMA  مبادرة دعم تحسين الحوكمة واإلدارة، بالشراكة بين منظمة التعاون والتنمية في الميدان
 االقتصادي واالتحاد األوروبي 

TDD  شعبة التكنولوجيا من أجل التنمية في اإلسكوا 

TI  الشفافية الدوليةمنظمة 

UN  منظمة األمم المتحدة 

WB البنك الدولي 

WGI مؤشرات الحوكمة العالمية للبنك الدولي 

WJP  مشروع العدالة العالمية 
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 ملخص �نفيذي وأبرز الرسائل

هيكلية    كشفت عن شوائب  يت، ال19-كوفيد  جائحة تفاقمت بسبب    التي  معقدةالسياسية  التحديات  الفي سياق  
ت الحوكمة،  المفتوحة    قّدمفي  في    حّالً الحكومة  المشاركة  يتوقعون  الذين    وكذلك  ،العام  المجالللمواطنين 

 إدارة األزمة بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة. التي تتوق إلى   ،لحكوماتهم

تلك التي   ها ع التعاريف، بما فيللحكومة المفتوحة يحظى بقبول عالمي، فإن جمي  موّحدتعريف    ال يوجدوبينما  
وضعتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، تركز على  
المفاهيم األساسية لالنفتاح والشفافية والمساءلة ومشاركة المواطنين وإشراكهم. وتهدف توصية منظمة التعاون 

إطار عمل اإلسكوا المتعلق بتطبيق  جنبًا إلى جنب مع قتصادي بشأن الحكومة المفتوحة،  والتنمية في الميدان اال
 الحكومة المفتوحة، إلى توفير األساس المرجعي لهذا التحليل.

لتنمية المستدامة الذي يدعو إلى من أهداف ا  16بشكل مباشر إلى تحقيق الهدف  الحكومة المفتوحة    رميتوبينما  
معظم أهداف    إلى اإلسهام في تحقيقها  مبادئُ تهدف  جتمعات عادلة وسلمية وشاملة للجميع،  التشجيع على إقامة م

المستدامة،   بلالتنمية  لعام    ال  المستدامة  التنمية  الحقيقة، قد يؤديبرّمتها. و  2030خطة  الشفافية    في  تعزيز 
لعمل وزيادة اإلنتاجية، من  االقتصادي وخلق فرص ا  دعم النموّ إلى  وإشراك الجهات المعنية في صنع السياسات  

خالل تطوير منتجات وخدمات وشركات ناشئة جديدة. وعالوة على ذلك، فإن إشراك الناس في صنع القرار بشأن  
الخدمات االجتماعية وتزويدهم بالمعلومات العامة والبيانات المفتوحة قد يسهم بشكل ملحوظ في توفير خدمات 

الصحة والتعليم. ومن خالل    ، بما فيها قطاعاتمختلف ال على المواطنين في  أعلى جودة وأيسر مناالً وأكثر تركيزاً 
تعزيز المساواة بين الجنسين لوضع فريد  بالحكومة المفتوحة    تتمتعتركيزها على اإلدماج والمشاركة والتعاون،  

  فيوالمشاركة،  روح التعاون  يسود فيها  البيئات المفتوحة وتلك التي  تساهم  وتمكين المرأة. وعلى نطاق أوسع،  
 . عن األفراد ممثلينوتحسين نتائج انتخاب ال أكثر فعالية صنع القرار العام  وجعل عمليةتعزيز المساءلة 

في مجال   ءمنذ البد  رائدةا  ء فيهعضاالبلدان األكانت منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي و  طالمال
من دساتير بلدان    جمّ ن عدد يتضمّ في هذا السياق، اعتماد إصالحات الحكومة المفتوحة على المستوى العالمي. و

أحكامًا   االقتصادي  الميدان  والتنمية في  التعاون  يب  تتعلقمنظمة  المفتوحة، ومعظمها  الحكومة  حق ورد  مبادئ 
عم مشاركة المواطنين وحماية الحيز المدني. ويشار إلى الوصول إلى المعلومات العامة، ويشتمل على أحكام تد

بالحق في   تتعلقراهن قوانين في الوقت الأن جميع بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي لديها  
المعلومات إلى  المقابل،الوصول  وفي  البلدان  بعضلدى    .  بينما   تلك  المواطنين،  مشاركة  بشأن  محددة  قوانين 

استراتيجية وطنية بشأن الحكومة المفتوحة. كذلك لدى    )أو تقوم حالّيًا بصياغة(   اً ربلدان أخرى مؤّخ   اعتمدت
عددٌ  البلدان  هذه  ت  غالبية  التي  العامة  السياسة  وثائق  إلى  من  الحكومة    وايانشير  مبادئ  اتباع  في  الحكومة 

 األفقي لمبادرات الحكومة المفتوحة. التنسيق  جهة حكومية ُتناط بها مسؤولية حّدد وت المفتوحة وتنفيذها، 
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ويشارك المجتمع المدني والمواطنون غالبًا في المبادرات المتعلقة بالحكومة المفتوحة في بلدان منظمة التعاون 
والتنمية في الميدان االقتصادي. ولكن تتباين مستويات هذه المشاركة بشّدة، وهناك الكثير من أشكال المشاركة  

بأنها ظرفية ومحصورة بتحقيق غرض محدد. ومع ذلك، تبرز أمثلة إيجابية كثيرة على  التي ما زالت تتسم
مشاركة المواطنين والمجتمع المدني بطريقة مجدية على الصعيدين الوطني والمحلي، بما في ذلك من خالل  

عّد الحكومة الرقمية  الميزانية التشاركية وبوابات المشاركة إلى عمليات التداول األكثر حداثة في هذا المجال. وت
والبيانات المفتوحة واالبتكار في القطاع العام عناصر شديدة االرتباط بالحكومة المفتوحة، إذ تؤدي غالبًا إلى  

تيسير اإلصالحات التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والمشاركة. وتتضّمن التحديات الجارية كيفية  
 ها وتقييمها بشكل أفضل. تنسيق مبادرات الحكومة المفتوحة ورصد

بالمنطقة العربية، انضمت ثالثة بلدان، هي األردن والمغرب وتونس، إلى مبادرة الشراكة من أجل  وفيما يتعلق 
خطط عمل وطنية على  هذه البلدان بوضع    طلع، كما تض(Open Government Partnership)  مفتوحةالحكومة  ال

بلدان عربية أخرى وثائق محددة تتعلق بسياسات الحكومة المفتوحة أو  ليس لدى  في المقابل،  أساس منتظم. و
ستة    سّنت البيئة القانونية لالنفتاح،    تهدف إلى خلق  عربية اتخذت إجراءات  عدة بلدان  . ورغم أن استراتيجيتها

 من بلد إلى آخر.   يتباين تطبيقهاعلمًا أن مستوى منها فقط قوانين تتعلق بالوصول إلى المعلومات، 

أن  و تقّدمًا ملحوظًا  يذكر  العربّية حققت  الرقمية،    في مجالالبلدان  أجرتهالحكومة  تأكيد مسح  األمم    بحسب 
حكومة  لتحقيق إصالحات الفرصة للبناء على هذا التقدم    تبرز. و2020المتحدة بشأن الحكومة اإللكترونية لعام  

للبيانات المفتوحة، على الرغم من أن    بواباتبلدان عربية استراتيجيات وت عدة  أطلق في السياق،  مفتوحة. وال
 ميثاق البيانات المفتوحة. إلى  بعد ينضمّ لم عربي  بلد أيّ وأّن  ،بالضرورة جميع القطاعات شملال ت وتلك هذه

مبادرات  ل العربية  البلدان  بعض  أطلقت  إلى  قد  منها  تهدف  أّي  لدى  يوجد  ال  لكن  المواطنين،  مشاركة  تعزيز 
. وفيما يتعلق بالمشاركة الرقمية، يبّين مؤشر إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية هماستراتيجية وطنية إلشراك

العالم ذات مستويات    حولتسّجل نتائج أفضل مقارنة ببلدان أخرى    العربية  في األمم المتحدة أّن بعض البلدان
 . في هذا المجال ضعيفاً  أداءً  تقدمزال  تال  العربية  رغم أن غالبية البلدانمماثلة من التنمية االقتصادية، 

وإلى    اً واستناد التحليل،  هذا  الميدان    بعضإلى  في  والتنمية  التعاون  منظمة  بلدان  لدى  الجيدة  الممارسات 
ي العربية،  والبلدان  التقرير شتمل  االقتصادي  من  هذا  عدد  لتعزيز    على  العامة  بالسياسات  المتعلقة  التوصيات 

 :، التي ترد فيما يليمفتوحة في المنطقة العربيةالحكومة ال

ينبغي على البلدان العربية وضع إطار قانونّي يفضي إلى تحقيق إصالحات الحكومة المفتوحة، بما في ذلك   •
اعتماد قوانين حديثة تتعلق بالوصول إلى المعلومات وتشريعات بشأن الشفافية، وحماية البيانات الشخصية 

د. كذلك ينبغي على البلدان العربية المدني، والحريات األساسية، ومكافحة الفساالمجتمع  ، وحّيز  والخصوصية
 ورصد تنفيذها وتقييم مدى االلتزام بها. المعتمدة إنفاذ القوانين 
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سياسات واستراتيجيات لتعزيز مبادئ الحكومة المفتوحة ودعم المؤسسات    تطويريقترح هذا التقرير أيضًا   •
رك جميع الجهات المعنية في تصميم  المسؤولة عن تنفيذ مبادرات الحكومة المفتوحة وتنسيقها. وينبغي أن تشا

 إصالحات الحكومة المفتوحة وتنفيذها. 
ع الحكومات العربية على تعزيز ثقافة االنفتاح، من خالل إطالق حمالت التوعية والتواصل العام التي   • ُتشج�

 والمواطنين بشكل عام.   اً تتوّجه إلى المسؤولين الحكوميين تحديد
لبيانات الحكومية المفتوحة وتعزيزها، بما في ذلك عن طريق إنشاء بوابات كذلك ُتدعى الحكومات إلى نشر ا •

وإطالق برامج لبناء القدرات، وإشراك األفراد بشكل أفضل في أبرز القضايا    (Transparency portals)للشفافية  
االقتصا القضايا  بشأن  الحوار  وإطالق  الجمهور  مع  التشاور  خالل  من  العامة  بالسياسات  دية  المتعلقة 

 واالجتماعية، وغير ذلك من آليات المشاركة.
يحدد هذا التقرير الموضوعات التي تعّد وثيقة الصلة بالحكومة المفتوحة في المنطقة العربية، التي تشمل  و •

الميزانية الحكومية وقطاعات مختلفة، بما فيها التعليم والصحة والعمالة والحماية االجتماعية والنقل والطاقة  
 ذائي والزراعة. واألمن الغ

المفتوحة   • الحكومة  بشأن  إقليمية  فائدة إطالق شراكة  أن تدرس مدى  العربية  الحكومات  ينبغي على  بينما 
تحت رعاية اإلسكوا، ينبغي أيضًا السعي إلى تعزيز مبادئ الحكومة المفتوحة على المستويات دون الوطنية،  

مؤّهلة تمامًا لالنخراط في مبادرات رائدة تتعلق بالشفافية حيث ُتعّد البلديات وغيرها من السلطات المحلية  
 والمشاركة، ال سيما في ضوء تفاعل تلك البلديات مع المواطنين بشكل يومي. 
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مفهوم الحكومة المفتوحة وتعا��فها   .1

 وتط�يقها 
 

 
الحكومة   تعريفات  استكشاف  إلى  الفصل  هذا  يسعى  التقرير،  هذا  من  الغرض  استعراض  بعد 

المفهوم  المفتو تاريخية عن  لمحة  ب حة، حيث يقدم  التي تجمعه  اإللكترونية  والروابط  الحكومة 
أيضًا أطرًا مفاهيمية لكيفية تنفيذ  الفصل  والبيانات المفتوحة وأهداف التنمية المستدامة. ويقترح  

التعاون   التي أجرتها منظمة  البحوث  إلى  أثرها، استنادًا  المفتوحة وتعظيم  الحكومة  إصالحات 
آسياو لغربي  واالجتماعية  االقتصادية  واللجنة  االقتصادي  الميدان  في  كما  ) اإلسكوا(   التنمية   ،

 يشدد على أهمية رصد هذه اإلصالحات وتقييمها. 
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 واألهداف خلفية  ال 

في  مختلف  تواجه   الحالي  الحكومات  بسبب  الوقت  تفاقمت  معقدة  واجتماعية  واقتصادية  سياسية  تحديات 
ثقة الجمهور   إضعافإلى المزيد من   الراهن لألحداث  غير المسبوقة. وُيحتمل أن يؤدي السياق  19-جائحة كوفيد

الشفافية والمساءلة والنزاهة في إدارة يات  أعلى مستو  اعتمادتهم  اادييتوقع المواطنون من قهم، بينما  في حكومات
بالمشاركة    فرادتوقعات األتتزايد  عالم،  ال  بلدان. وفي معظم  ذات الصلة  وخطط التعافي  الناجمة عن الجائحة  األزمة
 .احترام دورهم فيهاالعامة و حياةفي ال

أطلقت عدة    بينمامبادئ وممارسات الحكومة المفتوحة،    اتباع حكومات في  عدة  الجائحة، بدأت    تفّشي  وحتى قبل
ساءلتها، ومساعدة  شفافية المؤسسات العامة وم  من أجل تعزيزمبادرات دولية على الصعيدين العالمي واإلقليمي  

نزاهة القطاع العام،    وتحسينالمواطنين على مشاركة حكوماتهم بشكل أفضل على المستويين المركزي والمحلي،  
 . لتحقيق الهدف المتوخى ، واالستفادة من التكنولوجيات الجديدةذات صلة وتطوير حلول مبتكرة

إلى حد بعيد عن ضعف مؤسسات   ةجمان  2011ام  وفي المنطقة العربية، تبّين أّن االنتفاضات التي حدثت في ع 
ب ،الدولة وحصرّيتها المطالبات  المؤسسات   تحويلكما عن  أكثر فعالية وشموالً.  هذه  عّبرت وإلى مؤسسات  قد 

االجتماعي، والحرمان السياسي،   جحافنابعة من اإل   تظلماتحتى اآلن، عن    يعبرالشعوب العربية، وال يزال بعضها  
ن ع بشكل مباشر  ناجمة  هذه المشاكل  ال شّك أن  صادية، والفساد المستشري على نطاق واسع. ومساواة االقتالوال

الشعوب العربية ما دفع بالمؤسسات األمنية واإلدارية والقضائية والسياسية، الطابع االنتقائي السائد في مختلف 
سلطة النظام السياسي على   يقوم على   الذي(من نظام الوصول المحدود    إلى التحّولعن تطلعاتها  إلى التعبير  

المجتمع وتنظيم  المفتوح    )االقتصاد  الوصول  نظام  المواطنين (إلى  جميع  شمول  إلى  السعي  على  يقوم  الذي 
ي  إعادة تعريف العقد االجتماعي الذ  إلىالمواطنين    توقت االنتفاضات  أبرز. وفي عّدة بلدان عربية،  )وإشراكهم

 نظام الوصول المحدود طابع  عات عنيفة بسبب  نزااالنتفاضات إلى  في الغالب، تحّولت هذه  كان يربطهم بدولتهم. و
أن  :  عينه الحاكمة  ذلك  الأبدت  النخب  موقع  عن  للتخلي  النُ هيمنة  ممانعة  واالجتماعيةُظ داخل  السياسية  - م 

إصالح هياكل  كما أحجمت عن، المحدودصول االقتصادية على حد سواء، التي ترتبط بشكل وثيق في أنظمة الو
   ر.إلى نقطة االنهيارغم وصولها  السلطة غير المستدامة

العربية   البلدان  واجهت  ال  خالللقد  تعريض  تحديات  ةمنصرمالعقود  إلى  وبالتالي    ،السياسي  هااستقرار  أّدت 
ل حالً استراتيجّيًا قد يساعد  مثّ ن ت، يمكن للحكومة المفتوحة أمن هذا المنطلقللخطر. و ،االجتماعي واالقتصادي

السبعة عشر المستدامة  التنمية  تنفيذ جميع أهداف  والحد من مخاطر عدم االستقرار االجتماعي   ،البلدان على 
ت أن  للحكومات  يمكن  كذلك  المحتملة.  والصراعات  األهلية  والنزاعات  اأفضل    أداءً   قّدموالسياسي    ت تسم إذا 

ألن ذلك   ،مطالب مواطنيها  ةلبيسعت إلى تالمشاركة العامة، و  تا بالشفافّية، وشّجعأنشطتها وإجراءاتها وبياناته
  تحقيق ، يمكن  ةالمفتوح  ةعن نجاحاتها وإخفاقاتها. وفي إطار نهج الحكومتها  أّنها على استعداد لمساءليعني ضمنًا  

ُهج المبتكرةمن خالل  بوتيرة أسرع  التنمية المستدامة   التي تمنح المواطنين دورًا أكبر في اتخاذ القرار بشأن   الن�
خاللهاطريقة  ال من  يحكمون  والتي  العامة  تتضمن  .  الخدمات  توفير  كيفية  ذلك  على  والصحة  (األمثلة  المياه 
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وفي هذا السياق،  تخصيص الميزانيات.    ية؛ وكيفهامكانو  ؛ وتحديد كيفية بناء مشاريع البنية التحتية)والتعليم
 لقدرات التنموية للبلدان العربية. اوإطالق نظام الحكم الرشيد لحكومة المفتوحة حلوالً محتملة لتحسين تقدم ا

جهد  ويعدّ  التقرير  االقتصادية    اً مشترك  اً هذا  واللجنة  االقتصادي  الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  بين 
والتنمية في الميدان االقتصادي فريق عمل    منظمة التعاونويذكر أن لدى  .  )اإلسكوا(  واالجتماعية لغربي آسيا

مفتوحة  الحكومة  الوقعت مذكرة تفاهم مع مبادرة الشراكة من أجل    كماالحكومة المفتوحة،  شؤون  بيعنى  عالمي 
عام   لد2019في  كذلك  المنظمة.  إقليمية    ى  عمل  برنامج   المفتوحة  بالحكومة  تعنىمجموعة  ضمن  والمبتكرة 

األ الشرق  منطقة  في  و الحوكمة  أفريقيا  وشمال  االقتصادي، بلدان  وسط  الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة 
الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  وبلدان  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  بين  استراتيجية  وشراكة 

با تتعلق  مشاريع  عن  فضالً  ومبادئه،  الرشيد  الحكم  ومعايير  والخبرات  المعرفة  لتبادل  لحكومة  االقتصادي، 
اإلسكوا أطلقت  وُيشار أيضًا إلى أن  .  )مثل المغرب وتونس ولبنان واألردن(  عربيةبلدان    عدةالمفتوحة بالشراكة مع  

تقديم خدمات أفضل، بما   من أجلالحكومة المفتوحة في البلدان العربية لتعزيز التنمية المؤسسية    بشأنمشروعًا  
بنشاط مع جميع البلدان العربية إلى العمل    سعىت  ذلكغرب آسيا. ك   يؤدي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في

الحكومة المفتوحة والشراكات المتعلقة بمن أجل تطوير األطر المؤسسية والقانونية واالقتصادية واالجتماعية  
 من أجل إشراك المواطنين والمجتمع بشكل أفضل.ذات الصلة 

التقرير    ويتمّثل هذا  من  الرئيسي  و   فيالهدف  المفتوحة  للحكومة  واالجتماعي  االقتصادي  األثر   دورالإظهار 
في   للتعجيل  تؤديه  أن  يمكن  الذي  لعام  الجوهري  المستدامة  التنمية  خطة  التنمية    2030تحقيق  وأهداف 

بلدان لدى  جيدة  الممارسات  بعض الهذا األثر الهام من خالل  على    تسليط الضوءالمستدامة التابعة لها. وسيتم  
مستفادة  الدروس  الالعالم وغيرها من بلدان  لتعاون والتنمية في الميدان االقتصادي والبلدان العربية ومنظمة ا

 ذات الصلة.

الحكومة المفتوحة في تحسين الخدمات االجتماعية وتعزيز الشمول، فضالً   الدور الذي تؤديهالتقرير في    بحثوي
االستفادة من مبادئ الحكومة المفتوحة ذات    يةكيفإبراز    يهدف أيضًا إلىعن التنمية االجتماعية واالقتصادية. و

المواطنين   ومشاركة  والمساءلة  بالشفافية  أجلالصلة  الخاص   توفير  من  والقطاع  للحكومات  جديدة  فرص 
ال  تتعلق  والمواطنين، لتطوير  مبتكرة  ُنُهج  تلبية    تفاعلباتباع  أجل  من  بينهم  المجتمعات  فيما  احتياجات 
 لبلدان.ا مختلف واقتصادات

إلى ردود البلدان العربية على االستبيان    اً بشكل أساسي استناد  التي يشملها البحث  قد اختيرت البلدان العربيةل
المشترك الذي أجرته منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي واإلسكوا بشأن الحكومة المفتوحة في عام 

مختلف جوانب  بما يتوافق مع إبراز نمية في الميدان االقتصادي  ، بينما اختيرت بلدان منظمة التعاون والت2020
 .وأبعاد األثر اإليجابي للحكومة المفتوحة على مختلف المجاالت االجتماعية واالقتصادية

اتجاهات الحكومة المفتوحة في المنطقة العربية والجوانب المرتبطة بها استنادًا   أيضًا إلى تحليل  التقرير  يهدفو
هذا التحليل  كذلك يدرس  ت المعترف بها دولّيًا ودراسات الحالة التي تم جمعها من المنطقة العربية.  إلى القياسا
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أحد   بوصفه  العربية  للبلدان  اإلجمالي  المحلي  الناتج  تأبرز  مستوى  التي  ارتباط مستويات    بّينالمؤشرات  مدى 
 المعيشة بمبادئ الحكومة المفتوحة. 

كومة المفتوحة من خالل استعراض ومناقشة منظوري منظمة التعاون والتنمية  ويتناول التقرير أيضًا مفهوم الح
ارتباطه بالمفاهيم األخرى ذات  مدى    إبرازفي الميدان االقتصادي واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا؛ و

و المستدامة.  التنمية  وأهداف  المفتوحة  والبيانات  اإللكترونية  الحكومة  مثل  أهملالصلة  بالغة  ذلك   في ظل ية 
 . )المقدمة تراجع(ذات الصلة ج هُ التطور المستمر لمختلف المفاهيم والنُ 

الوضع   إلى  تأثير  الراهنواستنادًا  إلى  العربية، وبالنظر  البلدان  التنمية   هاللحكومة المفتوحة في  اإليجابي على 
فيه والحوكمة  واالقتصادية  لتعزيز  ااالجتماعية  اتخاذها  ينبغي  التي  الخطوات  بشأن  توصيات  التقرير  يقترح   ،

 وتعظيم فوائدها.   العربية الحكومة المفتوحة في المنطقةمن أجل تطبيق اإلصالحات 

 ما هي الحكومة المفتوحة؟ 

، إال أن الزخم  المصطلح يعود إلى زمن بعيد  اذالتداول بهرغم أن  لحوكمة. وبا  ًا يتعلقالحكومة المفتوحة مفهوم   تعدّ 
عن التصريحات التي أدلى بها الرئيس األمريكي باراك أوباما خالل الجمعية العامة لألمم    اتجتمتع به نيالذي    القويّ 

 : 2011سبتمبر / المتحدة في شهر أيلول

االقتصادات المفتوحة يرتبط في األساس ببشري    تقدمكل    الحرية؛ وأنإلى جانب    التجارب أن التاريخلنا  ن  ... تبيّ "
 لكن ،   يمكن لبلد بعينه إيجاد حلول لجميع المشاكل التي تواجههوالمجتمعات المفتوحة والحكومات المفتوحة... ال

جميعاً عل  شعوبنا... و  ينا  احتياجات  لتلبية  الفي  السعي  ينبغي    مقبل،العام  مجددًا،  نجتمع  نقّدم  علينا  عندما  أن 
الستفادة من  والسعي إلى ابتعزيز الشفافية؛ ومكافحة الفساد؛ وتنشيط المشاركة المدنية؛  تتعلق  التزامات محددة  

 .1"ل التي تنير العالمثُ نرقى إلى مستوى المُ وحتى نعزز أسس الحرية في بلداننا،  ؛التكنولوجيات الجديدة 

لألمم العامة  الجمعية  اجتماعات  هامش  سة    وعلى  مؤس� بلدان  ثمانية  وّقعت  الحكومة على  المتحدة،  إعالن 
منها    2المفتوحة  التزامًا  المدني،  المجتمع  قادة  ب"مع  عالمية  ثقافة  المفتوحة  شأن  بتعزيز  تمكين    بغيةالحكومة 

على لهم وتعزيز المثل العليا المتعلقة بحكومة القرن الحادي والعشرين القائمة    أفضل  المواطنين وتقديم خدمات
 78ومنذ ذلك الحين، انضمت    .3المفتوحة مبادرة الشراكة من أجل الحكومة    بذلك  وأنشأت  "،االنفتاح والمشاركة

أكثر من ملياري   بمجموعها  ثلالتي تم  –عدد متزايد من الحكومات المحلية  إلى هذه المبادرة، باإلضافة إلى  دولة  
 منظمات المجتمع المدني.  من  الف اآل وكذلك – نسمة

بأنها   المفتوحة  الحكومة  اإلسكوا  ف  أعمالها  حكومة  "وُتعر� وتتصف  واجباتها،  أداء  والكفاءة في  بالفعالية  تتسم 
وخض للمساءلة،  وبالشفافية  للجميع  عها  خدماتها.  ويمكن  إلى  ال الوصول  تستجيب  حكومة  أنها  حتياجات كما 

على التكنولوجيات الحديثة والناشئة وتعتمد  رفتهم في صنع القرار،  مواطنيها، وتثمن مشاركتهم وخبرتهم ومع
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تبقى  ، ترى اإلسكوا أّن تحسين المشاركة والشفافية والمساءلة  وبشأن مفهوم الحكومة المفتوحةلتعزيز حوكمتها.  
  .)2018؛ اإلسكوا، 2020اإلسكوا،  ( "األساسية بصرف النظر عن التعريفهداف هي األ

ف منظمة ا ثقافة حوكمة تهدف إلى تعزيز  "لتعاون والتنمية في الميدان االقتصادي الحكومة المفتوحة بأنها وُتعر�
للجميع الشامل  والنمّو  الديمقراطية  دعم  في  المعنية  الجهات  ومشاركة  والمساءلة  والنزاهة  الشفافية   "مبادئ 

)OECD, 2017(.    

ج  هُ للحكومة المفتوحة، إذ يشمل مفهومها بشكل عام العديد من النُ ومع ذلك، ال يوجد تعريف موّحد ومّتفق عليه  
  لبلدانمختلف ال  مع األخذ في االعتبار مختلف الجوانب القانونية أو التاريخية أو الثقافية  ،والتعريفات والمبادئ

(OECD, 2016)  ولكن األساسية  غالبية  .  المفاهيم  على  تشتمل    المساءلة و  شفافيةبالالمتعلقة    هاذاتالتعاريف 
   .المشاركةو

د في رؤيته بشأن  رِ وعلى سبيل المثال، ال يقّدم االتحاد األوروبي تعريفًا رسمّيًا للحكومة المفتوحة. ومع ذلك، يَ 
وتشمل (  األصول المفتوحةأّن الحكومة المفتوحة تشمل ثالثة جوانب أساسية، هي    )EU, 2016(  الخدمات العامة

البيانات الحكومية والبرمجيات والمواصفات واألطر التي تتسم باالنفتاح بحيث يمكن ألي شخص الوصول إلى  "
دون قيود أو ضمن قيود محدودة مثل تلك التي يستلزمها  وبمحتواها واستخدامه وتعديله وإعادة توزيعه بحرية  

المالية الرسوم  أو  التجاري  الح"االستخدام  البيانات  أي  المفتوحة،  و)كومية  المفتوحة،  وتشمل  (  الخدمات 
الخدمات العامة الرقمية التي يمكن إعادة استخدامها من جانب اإلدارات العامة األخرى أو في نهاية المطاف من "

الكفوءة"توفير خدمات ذات قيمة مضافة  جانب أطراف ثالثة من أجل الحكومة اإللكترونية  المشاركة  ، و)، أي 
المدني، "  وتشمل(  المفتوحة المجتمع  ذلك  في  بما  بأسره،  المجتمع  أمام  العامة  السياسات  لصنع  العمليات  فتح 

. وهكذا فإّن االتحاد  (Millard, 2017)  )1.1الشكل  (  ")والشركات، والنقابات العمالية، أو حتى المواطنين األفراد
   والمشاركة والتعاون. الشفافيةب ذاتها المتعلقة مفاهيمالعلى  المفتوحةالحكومة يبني األوروبي 
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 لحكومة المفتوحة (االتحاد األوروبي) ا إطار عمل   1.1الشكل  

 
اإلدارة العامة  "، وارد في بحث بعنوان  "وما بعده  2020االستراتيجيات األوروبية لإلدارة اإللكترونية حتى عام  "  ، Millard(  ،2017(   المصدر: ميالرد

،  )سويسرا(، سبرينغر الدولية للنشر، شام  "الجيل القادم من البنية التحتية للتكنولوجيا الحكومية وخدماتها  -   3.0وتكنولوجيا المعلومات، الحكومة  
3_1-63743-319-3-oi.org/10.1007/978http://dx.d  .   

 موجز عن تا��خ الحكومة المفتوحة 

شّرع الحفاظ الحكومة المغلقة، التي ت  إبداء المعارضة لمفهومفي سياق  نشأ  أن مفهوم الحكومة المفتوحة    يرّجح
حثان الثروب وروما ويعّرف البا.  بمصالح الدولة العلياسباب تتعلق  إذا توافرت أل  المعلومات والبياناتسرية    على

مبدأ حكم يقوم على منح الحق للمواطنين في الوصول إلى وثائق الحكومة ومداوالتها  "  بأنهاالحكومة المفتوحة  
  .)Lathrop and Ruma, 2010( "إلتاحة رقابة عامة فعالة

بوهكذا،   مؤخرًا  التداول  أعيد  المفتوحة"مصطلح  بينما  في "الحكومة  عميقًا  بجذوره  المصطلح  هذا  يضرب   ،
  تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة ومشاركة األطراف المعنيةالتي تهدف إلى  مبادرات  كما أن الالتاريخ،  

بعيد زمن  منذ  المثال،  قائمة  سبيل  وعلى  المعلوما  ظهر.  إلى  بالوصول  المتعلق  المفتوحة  الحكومة  في مبدأ  ت 
عشر،    خاللالسويد   الثامن  كفلالقرن  لعام    عندما  السويدي  الصحافة  حرية  في    17664قانون  الجمهور  حق 

 ها أو تتلقاها المؤسسات العامة.  صدرالوصول إلى الوثائق التي ت

 األصول المفتوحة

 الخدمات المفتوحة االنخراط المفتوح

 التعاون الشفافية

 الحكومة المفتوحة

 المشاركة

 المستخدمون

 المواطنون

الشركاء في 
 المجتمع

 المجتمع المدني

 القطاع الخاص

 الشركات

http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-63743-3_1
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  عندما كتب واالس  1957عام    خاللاسُتخدم رسمّيًا ألول مرة    "الحكومة المفتوحة"غالبًا أّن ُمصطلح  يعتقد  و
مبدأ "لكونغرس األمريكي، مقاالً بعنوان:  في اعضو في اللجنة الفرعية المعنية بالمعلومات الحكومية  وهو  باركس،  

الحكومة "في مقاله، كتب باركس أن  و  "بموجب الدستور.  المعلومات  الحكومة المفتوحة: تطبيق الحق في معرفة
ي المعلومات  وتوافر  العام   غيبنالمفتوحة  القاعدة  يكونا  تأن  عندما  إال  ُتستثنى  أن  يجوز  ال  التي  حقوق    وجدة 

السلطة   توّلىتأن    شرط،  ات األفرادأو خصوصي  المعلومات  ومصالح واعتبارات جوهرية تستلزم الحفاظ على سرية
  .)Parks, 1957( "االنفتاح والتوافر عند تقييم معيارالمصلحة العامة  ترجيح كّفةالمختصة تقدير ذلك من أجل 

 في تقرير أصدرته الجمعية األمريكية لمحرري الصحف   فترة وجيزةهذا المصطلح اسُتخدم قبل ذلك بويذكر أن  
(ASNE)    حق الشعب في المعرفة: الوصول القانوني إلى  "عنوان  بمن تأليف هارولد كروس  وهو  ،  1953في عام

  نصيب ل تامصاغ النص بروح الفهم ال" . وفي مقدمة التقرير المذكور، ورد أن كروس"السجالت والمداوالت العامة
ج النقاش الذي جرى خالل تلك السنوات في  (Cross, 1953)  "السلطات العامة في الحكومة المفتوحة . وقد ُتو�

لمًا آخر في تاريخ مسيرة الحكومة عْ مَ   شكّل، الذي يُ 19665الواليات المتحدة بإقرار قانون حرية المعلومات في عام  
   .المفتوحة

تحديد  وعلى   من  تدريجّي  بشكل  المفتوحة  الحكومة  مفهوم  توّسع  السنين،  المعلومات  ماهّية  مر  عن  الكشف 
أوسع من األهداف    مجموعةإلى  بعدئذ  للشفافية، و  اً إلى مفهوم أوسع نطاق  ةسياسيّ ذات الحساسية الالحكومية  

ام، والبيانات المفتوحة، واستخدام  والوظائف الحكومية، بما في ذلك المشاركة العامة، واالبتكار في القطاع الع
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، فضالً عن تحسين الخدمات العامة وكفاءة الحكومة. 

وجه   المصطلحإحياء    أعيد ،  التحديدوعلى  جانب  هذا  أوباما    من  باراك  األمريكي  أطلق  الرئيس  مبادرة  "الذي 
يناير  / كانون الثاني  20بتاريخ    6بشأن الشفافية والحكومة المفتوحة   ةمذكر العندما أصدر    "الحكومة المفتوحة

. وبحسب هذه المبادرة، تقوم الحكومة المفتوحة  واليات المتحدةكرئيس لل مارس فيه مهامه  يوم  أول  ، وهو  2009
 . التعاون و المشاركةو الشفافية، هي ة أسسعلى ثالث

 لحكومة المفتوحة وال�يانات المفتوحةا

يقوم  ، والذي  ضيق نطاقاً تشتمل الحكومة المفتوحة على مفهوم البيانات الحكومية المفتوحة الذي يّتسم بأنه أ
من أجل استخدامها    ،تكون متاحة في معظم الكيانات الحكومية والعامة مّجانًا للجميعينبغي أن  أن البيانات  على  

بة، ادون قيود تتعلق بحقوق الملكية الفكرية أو براءات االختراع أو غيرها من آليات الرقمن    ،بحريةوإعادة نشرها  
البيانات    انطالقًا من أن التنمية   10الغاية  وتعالج  وتشكل سلعة عاّمة.    ةالعام  خزينةممّولة من الهذه  من هدف 

المسألة  16المستدامة   الحكومية المفتوحة جزءًا من االنفتاح  هذه  البيانات    الذي يرد تحت ،  الضروري. وتشكّل 
 .  )أدناه مذكورإطار عمل اإلسكوا الحسب (المرحلة األولى من مراحل الحكومة المفتوحة 

البلدان الثمانية   مع توقيع  2013البيانات الحكومية المفتوحة اكتسبت زخمًا في عام    ويذكر أن قادة مجموعة 
الذي يحدد خمسة مبادئ أساسية تتعلق بكيفية دعم البيانات لشفافية الحكومات    "ميثاق البيانات المفتوحة"لى  ع 
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وقد   للمساءلة.  وإخضاعها  الميثاق    حازوابتكارها  اهتمامهذا  لألمم    على  العامة  الجمعية  البلدان خالل  مختلف 
أن البيانات ينبغي أن  مبدأ سادس مفاده  لمبادئ  اهذه    ضيف إلىشاور عالمية. وأعملية تعقب    2015المتحدة عام  

التوقيت  ي وتلقائ تكون مفتوحة بشكل   للتبادل. ومناسبة  الصيغة  وقابلة  المذكورة،  النهائية في  أن   للمبادئ  ورد 
تكون أن  ينبغي  تلقائي،    (1):  البيانات  بشكل  إليها   (3)متوافرة في حينها وشاملة،    (2)مفتوحة  الوصول  يمكن 

للمقارنة    (4)واستخدامها،   المتبادلقابلة  المواطنين   (5)،  والتشغيل  وإشراك  الحوكمة  تحسين  إلى   تهدف 
اتهدف    (6)و بأنها  إلى  البيانات  تلك  المفتوحة  البيانات  ميثاق  ف  وُيعر� واالبتكار.  الشاملة   بيانات  "لتنمية 

في   فرد  أي  تمكّن  التي  الالزمة  والقانونية  التقنية  بالمواصفات  متاحة  استخدامها  رقمية  من  ومكان  زمانٍ   أي 
حكومة ومدينة وسلطة   150. وقد انضم إلى الميثاق المذكور نحو  7"وإعادة استخدامها وإعادة توزيعها بحرية

 . وعالوة على ذلك، تطورت أنشطة ميثاق البيانات المفتوحة ، ال ينتمي أي منها إلى البلدان العربيةمحلية ومنظمة
الحكومة  بالتوازي   أجل  من  الشراكة  مبادرة  تغيّ   المفتوحةمع  لمواجهة  الدولية  المناخوالجهود  آخر 8ر  . وتتمثل 

. وبحسب منظمة التعاون والتنمية 9محدد  في نقل محور االهتمام إلى نشر البيانات لهدف  لميثاقاستراتيجية ل
المفتوحة   الحكومية  البيانات  ترتبط  االقتصادي،  الميدان  المفتوحة    وثيق  بشكلفي  الحكومة  أعمال  بجدول 

محركًا   بوصفها  المفتوحة  الحكومية  البيانات  أهمية  على  المنظمة  وُتشّدد  منه.  يتجزأ  ال  جزءًا   أساسياً وتشكل 
 لة في وسائل التواصل االجتماعي مكافحة المعلومات المضل� بما فيها  أخرى ذات صلة،  ولعّدة أسباب  للشفافية،  

)et al, 2020 Matasick(.  

تطور في جميع أنحاء    الذي،  (OD)  ن مفهوم البيانات المفتوحةمالبيانات الحكومية المفتوحة    سُتقي مفهومكذلك ا
ستجابة لهذا التطّور، ال سيما مع الا في سياق  العالم بالتوازي مع تطور الملكية الفكرية وارتفاع قيمتها التجارية و

. وتشمل البيانات  (Kitchin, 2014) )ثورة البيانات(اإلنترنت  تداول المعلومات ومراكمتها عبر شبكةوتيرة تسارع 
الشكل (المفتوحة تلك البيانات التي ينتجها األفراد ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات العامة على حد سواء  

1.2(  )Deloitte, 2012( وُتعّرف مؤسسة المعرفة المفتوحة .  )The Open Knowledge Foundation(10    البيانات
البيانات   جميع  على  تشتمل  بأنها  وتوزيعها  الت"المفتوحة  استخدامها  وإعادة  استخدامها  شخص  ألي  يمكن  ي 

نات  وينطبق ذلك على المدوّ  .11"على حد سواء تها ومشارك تلك البيانات  إسناد   وحيد سقفه األعلىبشرٍط ، بحرية
 عندما". وتؤدي البيانات المفتوحة إلى المعرفة المفتوحة  غيرهاالمفتوحة المصدر، والموارد التعليمية المفتوحة، و

  ."تكون مفيدة، وقابلة لالستخدام وُمستخدمة بالفعل
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 ل�يانات المفتوحة النظام اإليكولوجي ل  1.2الشكل  

 

 

، ورقة بحثية من ديلويت،  "البيانات المفتوحة: دفع النمو واإلبداع واالبتكار"، 2012  ،(Deloitte)المصدر: ديلويت 
innovation.pdf-and-ingenuity-growth-driving-data-analytics/open-t/dam/Deloitte/uk/Documents/deloittehttps://www2.deloitte.com/conten .   

 الشركات

 بيانات الشركات

 بيانات الشركات بيانات الشركات

 بيانات الحكومة

 المواطنينبيانات 

 المواطنون

 بيانات المواطنين

 الحكومة

 بيانات الحكومة

 بيانات المواطنين بيانات الحكومة

 يزّود البيانات إلى 

 يستخدم البيانات لتسليمها إلى 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/deloitte-analytics/open-data-driving-growth-ingenuity-and-innovation.pdf
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المفتوحة  تمتع  تو الحكومية  ألنبالحجة  البيانات  السياق،  هذا  في  إال  األقوى  يكون  ال  دافعي   إنتاجها  بأموال 
سياق التفاعالت بين البلدان المتقدمة    ضمنالبيانات المفتوحة من منظور أكثر عالمية،  ُترى    في المقابل،الضرائب. و

. وبحسب  هال معيشة سكانبُ البلدان وُس   مختلف  والبلدان النامية، وبين الشركات المتعددة الجنسيات واقتصادات
ديلويت،   شركة  الشركات  ينبغي  تقييم  ال"على  القيمة  بين  الحتمي  التوتر  على  تقليدّيًا  التغلب  تعزوها   تي 

الخاصة   البيانات  الملكية  البيانات(إلى  للجمهوروقيمة    )الخاّصة  ذات  البيانات  تلك  ما  إتاحة   الوصول    يجعل، 
البيانات سي  المتاحة  ، كما أن الجمع بين البياناتأكثر سهولة  إلى بياناتها  ؤدي إلى تعزيز وبين مصادر أخرى من 

االقتصادية بعيد  قيمتها  واالبتكار  صبح. وست..إلى حد  واإلبداع  للنمو  بمثابة محرّك حيوّي  المفتوحة    "البيانات 
3). (Deloitte, 2012, p .  

الذي وضعه معهد البيانات  للبيانات المفتوحة  هذا المنظور، تعتمد اإلسكوا التعريف البسيط واألكثر عمومية    منو
مفاده،  12المفتوحة  المفتوحة  أن    والذي  ال"  هيالبيانات  واستخدامها  تلك  إليها  الوصول  شخص  ألي  يمكن  تي 

لنظام  بالنسبة  ذات قيمة  البيانات الحكومية المفتوحة    تعدّ . وبالتالي، ال  (ESCWA, 2016, p. 12)  "ومشاركتها
  العالمي.  )واالجتماعي(أداة لتعزيز التنمية والنمو االقتصادي  ألنها تشكل أيضاً ، بل فحسب محددحكم في بلد 

 الحكومة المفتوحة والحكومة اإللكترونية 

اإللكترونية  سهمت ا  الحكومة  تطوير  المفتوحة  في  عينها   تدعمما  عندلحكومة  تلك   المبادئ  عليها  تقوم  التي 
أساسًا    محورتتو.  الحكومة  اإللكترونية  الحكحول  الحكومة  لتكنولوجيا  استخدام  المحلية  والسلطات  ومة 

للمواطنين أفضل  عامة  خدمات  لتوفير  الحديثة  واالتصاالت  بين  13المعلومات  واضح  فرق  هناك  ذلك،  ومع   .
حيث   المفتوحة،  والحكومة  اإللكترونية  و  حولاألخيرة  تتمحور  الحكومة  تساعد الحوكمة.  الحقيقة،   في 

نُ الحكوم تطوير    الحديثة على تيسير  التكنولوجيا باّتباع  المفتوحة وتسمح  تنفيذ  هُ ة  ج مبتكرة؛ ومع ذلك، يمكن 
 ،مثالً   . وينطبق ذلكالحديثة  المعلومات واالتصاالت  تتكنولوجيا   انتشارمستوى  تدني  الحكومة المفتوحة حتى مع  

للمساءلة وخاضعة  فتوحة  الحكومة م  تفترض أناإلفراج عن عقود عامة وب  ةاالستقصائي  الصحافة  لباعندما تط
إلى االنفتاح. وبالتالي، وبالضرورة  الحكومة اإللكترونية دائمًا    ال تفضي. وفي الوقت عينه،  ى تلك العقودعن محتو

لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ولكنها ال تقتصر    ةاستخدام الحكوم على  مل عادة  تفإن الحكومة المفتوحة تش
  رقمنة  قد تؤدي"هذا السياق، يقول الباحثان ويليامسن وإيسن:    وفيعلى هذا االستخدام بأي حال من األحوال.  

فعالية،  سجالت أكثر  جعلها  إلى  ما  حكومية  ت  وإنحتى    مؤسسة  ولكن    صبحلم  للعموم.  متاحة  السجالت   تلك 
إلى تعزيز وصول الجمهور إلى هذه السجالت، فإن عناصر الحكومة المفتوحة ال تكون قد   اتؤد� اإلصالحتما لم  
  . )Williamson and Eisen, 2016( "تتوافر

مصطلحي   المتحدة  األمم  وكاالت  من  العديد  اإللكترونية" تستخدم  الرقمية"و  "الحكومة   بشكل  "الحكومة 
. وفي العديد من واألخصائيون أن المصطلحين لهما نفس المعنىن وصناع السياسات  واألكاديميإذ يعتبر  مترادف،  

البلدان، يتم تضمين مصطلح الحكومة اإللكترونية في السياسات واالستراتيجيات الوطنية وترسيخه فيها، رغم  
ال ُتفّرق  وأنه في بعض الحاالت تتم اإلشارة إلى الحكومة الرقمية بوصفها المرحلة التالية من الحكومة اإللكترونية.  

الحكومة اإللكترونية والحكومة الرقمية    مصطلحي  ية في األمم المتحدة بينإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماع 
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العالمية استطالعاتها  الدراسة  14في  نسخة  في  ورد  اإللكترونية،  للحكومة  وضعته  تعريف  أحدث  وفي   .
ن يمك"، بأنه  2014االستقصائية التي أجرتها إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة في عام  

، بما يؤدي  ها في اإلدارة العامةاتعلى استخدام تكنولوجيا المعلومات وتطبيقتنطوي  الحكومة اإللكترونية    القول إن
تبسيط سير العمل والعمليات وإدماجها، وإدارة البيانات والمعلومات بفعالية، وتعزيز تقديم الخدمات العامة،    إلى

 .15"وتمكينهم ألفراداإشراك   لمن أجفضالً عن توسيع قنوات االتصال 

االقتصادي  لكّن  و  الميدان  في  والتنمية  التعاون  اإللكترونية  تفّرق  منظمة  فالحكومة  المفهومين.   بالنسبة بين 
تشير إلى استخدام الحكومات لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وال سيما اإلنترنت، بوصفها أداة لتحقيق " لها  

أفضل  ا " حكومة  الحكومة  تشير  بينما  إلى  ،  متكامالً " لرقمية  جزءًا  بوصفها  الرقمية،  التكنولوجيات   استخدام 
الحكومات،   تحديث  استراتيجيات  أج من  نظام   ل من  على  الرقمية  الحكومة  وتعتمد  عامة.  قيمة   خلق 

جهات فاعلة حكومية ومنظمات غير حكومية وشركات وجمعيات المواطنين   يضمّ للحكومة الرقمية    إيكولوجي  
ما   الحكومةواألفراد،  مع  التفاعالت  خالل  من  إليها،  والوصول  والمحتوى  والخدمات  البيانات  إنتاج   "يدعم 

(OECD, 2014, p. 6)  يُ سياق هذا  . وفي المعلومات واالتصاالت  المفهوم،  تكنولوجيا  إلى  ها عامل بوصف نظر 
االهتمام   محور  وليس  و األساسي تمكين  أن  .  في  يذكر  والتنمية  التعاون  أصدرت  منظمة  االقتصادي  الميدان 

    . )أدناه  يراجع ( بالحكومة المفتوحة   ة تعلق م توصية بشأن استراتيجيات الحكومة الرقمية، باإلضافة إلى تلك ال 

. ومع ذلك، "الحكومة الذكية"وتستخدم معظم البلدان العربية المصطلحين على نحو مترادف، وكذلك مصطلح  
الذكاء   بما فيها استخدام الحكومة الرقمية لإلشارة إلى استخدام التكنولوجيات الناشئة،    على  جديداالتجاه ال   يقوم

 بعض البلدان  دِمج تُ   بينماالخدمات الحكومية،  يم  تقدفي    (IOT)االصطناعي، والبيانات الضخمة وإنترنت األشياء  
البيانات المفتوحة ومشاركة المواطنين ضمن مصطلح الحكومة الرقمية. وألغراض هذا التقرير، ينبغي استخدام 

 مصطلحي الحكومة اإللكترونية والحكومة الرقمية على نحو مترادف. 

 الحكومة المفتوحة وأهداف التنمية المستدامة 

ا خطة  لعام  تهدف  المستدامة  عام  2030لتنمية  في  المتحدة  األمم  في  األعضاء  الدول  جميع  اعتمدتها  التي   ،
البلدان 201516 جميع  تنفذه  األرض،  ولكوكب  للشعوب  واالزدهار  للسالم  مشترك  تفصيلي  مخطط  توفير  إلى   ،

شراكة تعاونية. وتشتمل الخطة المذكورة على أهداف التنمية المستدامة   ضمنالجهات المعنية، عن طريق العمل  و
بما فيها األبعاد االقتصادية (مية المستدامة  السبعة عشر التي تسعى إلى دمج األبعاد الثالثة غير القابلة للتجزئة للتن

 . 17)واالجتماعية والبيئية

أهداف التنمية المستدامة، بل تعّد وسيلة لتصميم   كأحدرد بشكل صريح  توبالتالي، فإّن الحكومة المفتوحة لم  
أعمال جدول  لتحقيق  سياسات  عامة   وتنفيذ  بصفة  المستدامة  مفهالتنمية  يرتبط  التحديد،  وجه  وعلى  وم . 

المفتوحة   والحكومة  نحو  المستدامة  على  التنمية  بهدف  القوية،":  16ثيق  والمؤسسات  والعدل  الذي   "السالم 
التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة وشاملة للجميع من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة  "يسعى إلى  

لل  وخاضعة  فعالة  مؤسسات  وبناء  العدالة،  إلى  الجميع  وصول  جميع  إمكانية  على  للجميع  وشاملة  مساءلة 



26|        

 2022 المتحدة  واألمممنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ل  محفوظة النشر   حقوق،  األثر االقتصادي واالجتماعي للحكومة المفتوحة

للهدف  "المستويات المحددة  الغايات  وتهدف  فّعالة،  "إلى    16.  للمساءلة وشّفافةتطوير مؤسسات   " وخاضعة 
تمثيلي على جميع تشاركي وضمان اتخاذ القرارات على نحو مستجيب لالحتياجات وشامل للجميع و"، و)16.6(

كفالة وصول الجمهور إلى المعلومات "، و18)16.8(  "الحوكمة العالمية  في  المشاركةتعزيز  "، و) 16.7(  "المستويات
 .)B.16الغاية (  "تعزيز القوانين والسياسات غير التمييزية"، و)16.10( "وحماية الحريات األساسية

ومع ذلك، تشير عدة غايات أخرى ألهداف التنمية المستدامة بشكل صريح إلى مبادئ الحكومة المفتوحة التي  
 تتصل بالشفافية والمشاركة، بما فيها:  

كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة  ":  5.5  الغاية •
 . "تويات صنع القرارمع الرجل على جميع مس

 . "دعم وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في تحسين إدارة المياه والصرف الصحي": B.6 الغاية •
 ."تحقيق زيادة كبيرة في فرص الحصول على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت": C.9 الغاية •
ي جميع البلدان على نحو قائم على  القدرة على تخطيط وإدارة المستوطنات البشرية ف  ]...[: تعزيز  11.3  الغاية •

 ."المشاركة ومتكامل ومستدام
 ."ضمان أن تتوافر للناس في كل مكان المعلومات ذات الصلة والوعي بالتنمية المستدامة": 12.8 الغاية •
تشجيع وتعزيز الشراكات العامة وبين القطاع العام والقطاع الخاص وشراكات المجتمع المدني ":  17.17  الغاية •

 ."الةالفع
لتحقيق زيادة كبيرة في توافر بيانات عالية    ]... [تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان النامية  ":  17.18  الغاية •

 . "الجودة ومناسبة التوقيت وموثوقة

عام   المستدامةل  وليس فقط،  بصفة عامة  2030ويمكن لخطة  التنمية  من مبادئ   ةداستفاال،  فحسب  16  هدف 
الدور الحكومة المفتوحة ونهجها. وفي الواقع، يمكن الستراتيجيات الحكومة المفتوحة وممارساتها، من خالل  

على ها  تعزيز المساءلة والمشاركة والشفافية، إثراء جوهر أهداف التنمية المستدامة وعملّية تطبيقالذي تؤديه في  
أن  .  (OECD, 2016, p. 224)  حد سواء السياسات وتقديم  إشر وال شك  المواطنين في جميع مراحل دورة  اك 

السياسات والخدمات الرامية إلى تحقيق جميع أهداف    فعالّية  ضمنالخدمات، من التصميم إلى التنفيذ والتقييم، ي
. ويبرز ذلك إضفاء طابع المشروعية عليها، وفرادالحتياجات الفعلية لألا  ةتلبيقدرتها على  التنمية المستدامة، و

ضوح أيضًا في مبادئ الحوكمة الفعالة للتنمية المستدامة، التي أقرها المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم  بو
بالشفافية والمساءلة والنزاهة 2018المتحدة في عام   المتعلقة  المفتوحة  الحكومة  ، والتي تشمل جميع مبادئ 

   .19والمشاركة

أن  و ايذكر  الميدان  في  والتنمية  التعاون  القائمالقتصادي  منظمة  الترابط  صريح  بشكل  الحكومة    بّينت  بين 
في التوصية كما  عن الحكومة المفتوحة    2016المفتوحة وأهداف التنمية المستدامة في تقريرها العالمي لعام  

بأن   أقّرت األخيرة  المفتوحة  "التي أصدرتها، حيث  الفي تحقيق  بارزًا    اً مساهم  تعدّ   ]...[الحكومة  نتائج مختلف 
جميع األهداف االجتماعية واالقتصادية الرئيسية في    ]... [بالسياسات في مجاالت متنوعة، بما في ذلك    ةتعلقالم

 .20"2030إطار الخطة العالمية ألهداف التنمية المستدامة لعام 
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مة  اإلعالن المشترك بشأن الحكو"بعملية الربط عينها في    المفتوحةكذلك قامت مبادرة الشراكة من أجل الحكومة  
في هذه الوثيقة، تلتزم البلدان و.  2015الذي أصدرته عام    21"2030المفتوحة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  

، بتعزيز  22منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي وبعض بلدان اإلسكوا   بلدانالعديد من    افيه  االموّقعة، بم
مؤسسات   إنشاءالعدالة و  السعي إلى تحقيقية واالنفتاح والمساءلة والشفافاّتباع مبادئ  سيادة القانون من خالل  

تعزيز وصول الجمهور إلى المعلومات والبيانات المفتوحة عن األنشطة    . ويهدف ذلك إلىفعالة وشاملة للجميع
الصلةالحكومية   جميع    ذات  تنفيذ  في  المواطنين  مشاركة  لدعم  المستدامة،  التنمية  أهداف  وتمويل  بتنفيذ 

وتجدر اإلشارة  .  2030هداف، والتمسك بمبادئ الحكومة المفتوحة عند تحديد مؤشرات قياس تنفيذ خطة عام  األ
بين خطة عملها الوطنية ذات الصلة بمبادرة الشراكة من أجل   ةحا ربط صرحتى بال  قامت  أّن بعض البلدان  إلى

 .24والمكسيك 23ياة وأهداف التنمية المستدامة. وينطبق ذلك على أوكرانفتوحالحكومة الم

أن  و إلى  األ استحدثت  اإلسكوا  يشار  التنمية   ساسفي  تقييمها ألهداف  إلى  استنادًا  المفتوحة  الحكومة  مفهوم 
. وُيعّرف  "رشيدنظام الحكم التحقيق هذا الهدف يحتاج إلى  "أن    نظرًا إلىمنها    16المستدامة، وال سيما الهدف  

؛  اً شفافوللمساءلة؛  اً لتحقيق توافق في اآلراء؛ وخاضع اً ؛ وموجهاً تشاركي"بوصفه هذا المفهوم نظام الحكم الرشيد 
 .(ESCWA, 2019)سيادة القانون.مبدأ تبع يللجميع؛ و وشامالً  ؛ وعادالً اً وكفوء فعاالً ووسريع االستجابة؛ 

البلدان العربية  يتمّثل في بناء ، لتحقيق هدف شامل  25وعليه، أطلقت اإلسكوا مشروع الحكومة المفتوحة في 
لاألعضاء فيها  البلدانقدرات   بفعالية وكفاءة  ،  الناشئة  التكنولوجيات  المسؤولون من استخدام  من أجل يتمكن 

إلى تحقيق المشروع بشكل مباشر  رميهج حكم يتسم بأنه أكثر تشاركية. ويتعزيز الشفافية والمساءلة واعتماد نَ 
 . 16هدف التنمية المستدامة 

 علقة بتط�يق الحكومة المفتوحة أطر العمل المت 

التعريف مسألة  إلى  تُ   اتوباإلضافة  المستدامة،  التنمية  بأهداف  القوي  ممارسةَ   د� عَ وارتباطها  المفتوحة    الحكومة 
حكم، وقد بذلت الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، بما فيها منظمة التعاون والتنمية في الميدان 

 االقتصادي واإلسكوا، جهودًا لتعزيز اعتمادها وتطبيقها.

انطالقتها في و منذ  رائدة  األعضاء فيها  والبلدان  االقتصادي  الميدان  والتنمية في  التعاون  كانت منظمة   لطالما 
المفتوحة.   الحكومة  إصالحات  اعتماد  أنمجال  المرجعي  ويذكر  السياق "  بعنوان  التقرير  المفتوحة:  الحكومة 

ج بتوصية منظمة التعاون   2016، الذي نشر في عام  (OECD, 2016)  "العالمي ومسار العمل المستقبلي والذي ُتو�
اإلطار (  (OECD, 2017)حة المذكورة أعاله  بشأن الحكومة المفتو  2017والتنمية في الميدان االقتصادي لعام  

  صدر بعد سنوات من البحث والتحليل وجمع البيانات وتبادل الممارسات الجيدة.، )1.1
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وتحدد توصية منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي آنفة الذكر مجموعة شاملة من المعايير التي تهدف  
في   الراغبة  البلدان  مساعدة  لتنفيذ    اعتمادإلى  ناجحة  خطط  وتنفيذ  تصميم  على  المفتوحة  برامج  الحكومة 

 . وتتضمن هذه التوصية عشرة بنود تتعلق بالمجاالت التالية:المرتبطة بها اإلصالحات

 .)8و 7و 3و 2و 1البنود (تهيئة بيئة تمكينية للحكومة المفتوحة، بما في ذلك السياسات واإلطار القانوني  •
 .)9و  6و 5و 4البنود (إطار التنفيذ  •
 .)10البند (ل التطوير في المستقبل بُ ُس  •

 وعلى وجه الخصوص، تهدف البنود العشرة الواردة في التوصية إلى دعم البلدان المعنّية من أجل: 

 ضمان تجّذر مبادئ الحكومة المفتوحة في ثقافة اإلدارة العامة.  •
 ءة وفعالة ومتكاملة للحكومة المفتوحة. تحديد بيئة تمكينية تفضي إلى إدارة كفو •
تعزيز مواءمة استراتيجيات الحكومة المفتوحة ومبادراتها مع جميع أهداف السياسة االجتماعية واالقتصادية   •

 الوطنية والقطاعية ذات الصلة ومساهمتها في تحقيقها، على جميع مستويات اإلدارة.
 تعزيز ممارسات الرصد والتقييم وجمع البيانات. •

خالل الفترة  رسمّي،  بشكل  ا  همماالتزأعلنا  تجدر اإلشارة إلى أن بلدين من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  و
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، وهما:  المذكورة لتوصية  الهذا التقرير، ب  الزمنية التي صيغ فيها

دان من بين البلدان لَ هذان البَ يعّد  . و2019يوليو  / تموز  26  بتاريخ، وتونس  2018أبريل  / نيسان  26  بتاريخالمغرب  
الخمسة الوحيدة غير األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي التي انضمت إلى هذا الصك 

 القانوني. 

إلى   المفتوحة  الحكومة  بشأن  االقتصادي في عملها  الميدان  والتنمية في  التعاون  استندت منظمة  ية  نظروقد 
والنزاهة    )1.3الشكل  (  التغيير الشفافية  في  المتمثلة  المفتوحة  للحكومة  األربعة  المبادئ  أن  على  تقوم  التي 

السياسات   محفّزات  وكذلك  المعنية،  الجهات  ومشاركة  فيها والمساءلة  والحكومة   بما  التغيير،  إدارة 
العام،  / الرقمية واالتصال  واالبتكار،  واالتصاالت،  المعلومات  تفضيتكنولوجيا  نتائج  قد  التالية:   إلى  السياسات 

الجودة   عالية  عامة  المتوسط  نتيجة( خدمات  المدى  الحكم )على  وثقة في  ونمّو شامل،  نوعية،  وديمقراطية   ،
 . )على المدى الطويل نتائج( وسيادة القانون
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 االقتصادي منظمة التعاون والتنمية في الميدان  ل   الحكومة المفتوحة ب   المتعلقة نظ��ة التغيير   1.3الشكل  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االقتصادي. المصدر: من صياغة مؤلفي منظمة التعاون والتنمية في الميدان 

 " إطار لتقييم انفتاح الحكومات"وتسعى أمانة منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي حالّيًا إلى وضع  
(OECD, 2020)  ويهدف  2022-2021، على أن يناقش باستفاضة مع البلدان األعضاء في المنظمة خالل فترة .

كومة المفتوحة الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية في اإلطار المقترح، الذي يستند إلى بنود توصية مجلس الح
الميدان االقتصادي، إلى أداء دور نظرية التغيير، بما يمكّنه من توفير األساس لنموذج تسهم فيه مبادئ الحكومة  

وصفه  المفتوحة في زيادة مستويات االنفتاح ويحقق االنفتاح بدوره من خالله أثرًا أوسع نطاقًا. وعند النظر إليه ب
.  )يراجع أدناه في هذا الفصل(نموذجًا للتنفيذ، يهدف اإلطار المذكور إلى تبسيط جوانب عديدة من إطار اإلسكوا 

أيضًا   ُيمّثل  أن  اإلطار  لهذا  المفتوحة وتقييم مدى    "خريطة طريق"ويمكن  الحكومة  لتنفيذ إصالحات  مقترحة 
   قدرتها على إحداث نتائج في تغيير السياسات.

  

3 

2 

1 

دة 
عد

مت
ت 

ويا
ست

م
 

مة 
كو

ح
لل

 

 الوزارات / عبر مختلف القطاعات

 الشفافية • مبادئ السياسات 
 النزاهة  •
 المساءلة •
 مشاركة الجهات المعنية  •

 محفزات السياسة 
 إدارة الموارد البشرية •
تكنولوجيا  / الحكومة الرقمية •

 المعلومات واالتصاالت 
 االبتكار  •
االتصال المؤسسي ودور   •

 وسائل اإلعالم 

 على المدى الطويل 
 جودة الديمقراطية  •
 النمو الشامل  •
 الثقة في الحكومة  •
 حكم القانون  •

 ات السياس  �تائج
 على المدى المتوسط  

 جودة الخدمات العامة  •
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 إطار تقييم انفتاح الحكومات الذي اقترحته منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي  1.4الشكل  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االقتصادي   الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  صفحة  2020،  (OECD)المصدر:  المفتوحة،  الحكومة  إصالح  أثر  لتقييم  طريق  خريطة   ،22  ،
GOV/PGC/OG(2020)5/REV1  ،

https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=GOV/PGC/OG(2020)5&docLanguage=En .   

، التي تشمل  "البيئة التمكينية"األساسية للحكومة المفتوحة حول  المساهمة  وبحسب النموذج المقترح، تتمحور  
تشريعات تكفل حرية    اإلطار القانونياإلطار القانوني واالستراتيجي والسياسي والمؤسسي لبلد ما. وقد يتضّمن  

بالبيا تتعلق  وأخرى  المعلومات،  إلى  الوصول  بشأن  وقوانين  الجمعيات،  وإنشاء  والتجمع  الحكومية التعبير  نات 
إطار  يشتمل  أن  ويمكن  أخرى.  أمور  جملة  من  الفساد،  ومكافحة  والنزاهة  المواطنين،  ومشاركة  المفتوحة، 

بما فيها  (السياسات االستراتيجية على استراتيجية لحكومة مفتوحة، وخطط عمل ذات صلة بالحكومة المفتوحة  
أو    )بما فيها برامج التنمية الوطنية(تيجيات الحكومية  ، وأبرز االسترا )تلك المتعلقة ببيانات الحكومة المفتوحة

إنشاء   المؤسسي  اإلطار  وسيشمل  والمشاركة.  والمساءلة  الشفافية  تعزيز  إلى  تهدف  التي  القطاعية  السياسات 
ُملتزمة بعملها وهيكل تنسيق بيانات حكومية مفتوح ومؤسسات أو أجهزة رقابية، مثل لجنة  حكومة مفتوحة 

 علومات.الوصول إلى الم

ال يقيس هذا اإلطار عمليات الحكومة المفتوحة األخرى في المؤسسات الحكومية ذات 
مثل العمليات التي تؤدي إلى االستجابة لطلبات (الصلة التي تسهم في المخرجات 

 )الوصول إلى المعلومات في الوزارات

 النتائج النوا�ج العمليات المدخالت

ما الذي يعزز ثقافة 
الحكومة  االنفتاح في

 )عمليات الحوكمة(

تعزيز االنفتاح في اإلدارات 
 9و 3و 2و 1التوصيات (

 )بشأن الحكومة المفتوحة

التواصل بشأن إصالحات 
الحكومة المفتوحة 

المتعلقة  6التوصية (
 )بالحكومة المفتوحة

تنسيق مبادرات الحكومة 
 10و 4التوصيات (المفتوحة 

 )بشأن الحكومة المفتوحة

رصد وتقييم استراتيجيات 
الحكومة المفتوحة 

ومبادراتها والتوعية بشأنها 
بشأن الحكومة  5التوصية (

 )المفتوحة

 التأ�يرات

يقّر إطار العمل بأن العوامل 
األخرى تؤثر على النتائج، 

وعلى سبيل المثال العوامل 
مثل الدورات (االقتصادية 

، )االقتصادية، والعولمة
مثل (والعوامل االجتماعية 

 ،)عدم المساواة، والهجرة
مثل (والعوامل السياسية 
الدورات االنتخابية، 

واإلرهاب، والعالقات 
، والعوامل )السياسية
، )مثل الدين(الثقافية 

واالتجاهات التاريخية 
 )مثل التحضر(

هل ينطوي االنفتاح 
على آثار أوسع نطاقًا 

العالقة بين  على
الحكومات والمواطنين 
وعلى سير العمل في 

 مؤسسات الدولة؟

 الثقة في الحكومة•
 إدراك وجود الفساد•
 الرضا عن الخدمات•
 الفعالية السياسية•
االمتثال للقوانين •

 واللوائح
 النمو الشامل•
الكفاءة والفاعلية في •

 القطاع العام

ما هي الشروط 
األساسية للحكومة 

األطر (المفتوحة 
القانونية والسياساتية 

 )والمؤسسية

اإلطار القانوني 
والتنظيمي لمبادئ 

الحكومة المفتوحة 
المتعلقة  2التوصية (

 )بالحكومة المفتوحة

اإلطار القانوني 
والتنظيمي لمبادئ 

الحكومة المفتوحة 
المتعلقة  1التوصية (

 )بالحكومة المفتوحة

اإلطار المؤسسي لتعزيز 
لحكومة المفتوحة مبادئ ا

المتعلقة  4التوصية (
 )بالحكومة المفتوحة

إلى أي مدى تعّد الحكومة مفتوحة  
 ؟ )اإلجراءات الحكومية(

تتيح الحكومة المعلومات والبيانات 
مثالً: التوصية  ( )الشفافية مبدأ (للجمهور 

  1بشأن الحكومة المفتوحة؛ التوصية  7
بشأن   4بشأن الحكومة الرقمية؛ التوصية 

 )الميزانية

راء المواطنين  تستمع الحكومة إلى آ
وأصحاب المصلحة ووجهات نظرهم  

مثالً: التوصيتان ( )المشاركة(ومدخالتهم 
بشأن الحكومة المفتوحة؛ التوصية   9و 8
؛  بشأن السياسة التنظيمية والحكومة 2

 2بشأن النزاهة؛ التوصية  13التوصية 
بشأن   5بشأن الحكومة الرقمية؛ التوصية 

 )الميزانية

تتحمل الحكومة المسؤولية عن قراراتها  
وإجراءاتها، وتسعى إلى تقديم إجابات 

  وشواغلهملمطالب المواطنين 
 )13إلى  10التوصيات بشأن النزاهة من (

تساند الحكومة باستمرار المصالح العامة  
وتعطيها األولوية على المصالح الخاصة 

التوصيات بشأن النزاهة؛  ( )النزاهة(
 ) المشتريات، وغيرها والتوصيات بشأن

النتائج المتعلقة  
بتفاعل المواطنين  

مع مبادرات الحكومة  
 المفتوحة؟ 

الوعي بالحقوق   •
المتعلقة  والمبادرات 

بالحكومة المفتوحة  
وعلى سبيل المثال (

تلك التي تنتج عن  
التواصل مع  

الجمهور بشكل  
 ) أفضل

تعزيز المشاركة  •
وممارسة الحقوق  

مثالً من  (ذات الصلة 
خالل تعزيز الدراية  

 ) المدنية
الرضا عند التفاعل   •

بشأن   الحكومة مع
مبادرة ذات صلة 

بالحكومة المفتوحة  
المثال وعلى سبيل (

 ) جمعيات المواطنين

https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=GOV/PGC/OG(2020)5&docLanguage=En
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بما فيها القوانين (تهدف إلى تحويل المدخالت  عمليات  وبمجرد إنشاء هذه المدخالت، يتعين على البلدان إنشاء  
 . وتشمل هذه العمليات ما يلي:)مثل االنفتاح(إلى نواتج  )والسياسات

 .)من خالل مبادرات التوعية والتدريب(عبر جميع مستويات اإلدارة العامة  تعزيز ثقافة االنفتاح •
المفتوحة • الحكومة  مبادرات  أفقّي    تنسيق  السلطة(بشكل  وفروع  الوزارات  المستوى (وعمودّي    )عبر  على 

 على حد سواء.  )المركزي والالمركزي
 داخلّيًا وخارجّيًا. التواصل بشأن إصالحات الحكومة المفتوحة •
 لتتبع التنفيذ وقياس التقدم على أرض الواقع.  آليات الرصد والتقييم والتعلم تطوير •

تلك   أخرى ستثمر  وبعبارة  نواتج،  إلى  المذكورة  المدخالت  تحويل  باإلمكان  العمليات، يصبح  هذه  ُتنشا�  وعندما 
بلد ما؟ وفقًا للتعريف  على مستوى الحكومة والدولة. ولكن كيف يمكن تحديد معيار االنفتاح ل  "انفتاحاً "المدخالت  

أو دولة ما   أنه يمكن اعتبار حكومة  الميدان االقتصادي، يرى اإلطار  والتنمية في  التعاون  الذي وضعته منظمة 
عندما تكون بياناتها وأفعالها وقراراتها وعملياتها شفافة، وخاضعة للمساءلة، وتشاركية، وقادرة على   "مفتوحة"

أن ينطبق هذا االنفتاح على جميع المستويات والقطاعات. وبشكل أكثر تحديدًا، إثبات نزاهتها باستمرار. وينبغي  
 تشير مبادئ الحكومة المفتوحة إلى أن الدولة: 

عندما تكشف بشكل استباقي عن المعلومات والبيانات التي تساعد المواطنين على اتخاذ القرارات   شفاّفةتكون   •
بأعمال تجارية   الخاصة، والقيام  للقرارات وإنفاق األموال  بشأن حياتهم  العامة  السلطات  اتخاذ  وفهم كيفية 

العامة؛ وتوفر الدولة الشّفافة المعلومات والبيانات بطرق يمكن للجميع إيجادها بسهولة والوصول إليها وفهمها 
، وتضع إجراءات واضحة للوصول )بما في ذلك من خالل األدوات الرقمية(واستخدامها وإعادة استخدامها  

 لمعلومات التي ال يتم الكشف عنها بشكل استباقي. إلى ا
عندما تستجيب وتتحمل المسؤولية وتشرح قراراتها وإجراءاتها وتقدم حلوالً لمطالب   للمساءلةتكون خاضعة  •

المواطنين والجهات المعنية وشواغلهم؛ وتوّفر آليات للجهات المعنية لرفع الشكاوى، واإلبالغ عن المخالفات 
ناف، واتخاذ إجراءات بناًء على الشكاوى المقدمة؛ وتسعى الدولة الخاضعة للمساءلة إلى اتخاذ وقرارات االستئ

تدابير استباقية بغية الحصول على اقتراحات المواطنين ومالحظاتهم، مع اإلشارة إلى الوقت الذي يتم فيه 
 تضمين المدخالت في القرارات النهائية وشرح سبب رفض االقتراحات األخرى. 

الدولة وقراراتها،    تشاركية  تكون • أنشطة  التأثير على  قادرين على  المعنية  والجهات  المواطنون  عندما يكون 
مراحل    جميع  في  بآراءهم   لإلدالء  –كل أمان وعلى قدم المساواة ودون تمييز  ب  –وعندما تتاح لهم الفرصة  

 دورة السياسة العامة وتوفير الخدمة العامة. 
جميع   نزاهتهاتثبت   • في  األخالقية  بالمعايير  ثابت  نحو  على  مستوياتها  بجميع  ملتزمة  الدولة  تكون  عندما 

م المصلحة العامة على المصالح الخاصة   بما ُيجّنب استيالء الجماعات ذات المصالح الخاصة (أعمالها، وُتقد�
القية المشتركة؛ إن الحكومة  وعندما تسترشد أنشطتها وقراراتها بالقيم والمبادئ والقواعد األخ  )على الدولة

أو الدولة التي تجسد النزاهة هي تلك التي تشجع المواطنين ووسائل اإلعالم ومنظمات المجتمع المدني على  
 مراقبة أنشطتها. 
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ولكن كيف يمكن للمواطنين االستفادة من هذه الفئات األربع من النواتج عند تنفيذها على أرض الواقع؟ وكيف  
ستفيد من النواتج ذات الصلة بالشفافية والخضوع للمساءلة والتشارك والنزاهة؟ يضع اإلطار يمكن لبلد ما أن ي

 الحكومة المفتوحة، التي تفيد بأن المواطنين ينبغي أن يكونوا: نتائج المقترح ذلك في سياق 

نية طلب  وللفرص التي تتيحها سياسات وآليات الحكومة المفتوحة المعمول بها، مثل إمكا  ُمدركين لحقوقهم •
الحصول على المعلومات والرغبة في االستفادة منها؛ ومن هذا المنطلق، تنبع أهمية قيام السلطات بالتواصل  

 . )أو الوظيفية( ونشر الوعي بشأن إصالحاتها المتعلقة بالحكومة المفتوحة، وكذلك تعزيز الدراية المدنية 
المثال ع   راضين • السلطات، وعلى سبيل  أو عند  عن تجربة التفاعل مع  التشاور  ند إرسال مدخالت في إطار 

اإلبالغ عن مخالفة. وذلك ال يعني أن اقتراحات المواطنين ينبغي أن ُتقبل بالضرورة؛ ولكن ينبغي أن يشعر  
المواطنون على األقل بأن مدخالتهم أخذت في االعتبار، ما يبرز أهمّية قيام السلطات بتقديم تفسيرات فورية 

 القرارات النهائية ومسبباتها. وواضحة لكيفية اتخاذ

وفي نهاية المطاف، بينما قد تتباين أهداف إصالحات الحكومة المفتوحة من بلد إلى آخر، يحدد اإلطار المذكور  
أبرز مجاالت التأثير القابلة للقياس التي يمكن أن تتمّتع بها المستويات المتزايدة من االنفتاح الحكومي، وذلك  

 والعمليات بشكل عملي وتحقيق النواتج والنتائج. وتشمل مجاالت التأثير هذه: بمجرد تنفيذ المدخالت

الدولة   • عبر جميع مستويات مؤسسات  الثقة  من  أعلى  تعمل  (مستويات  دولتهم  أن  المواطنون  يؤمن  حيث 
 .)بالفعل من أجل المصلحة العامة

 انخفاض مستويات الفساد المدركة. •
ؤمن المواطنون بأن حكومتهم تستمع آلرائهم عند اتخاذ القرارات، على  ي(زيادة مستويات الفعالية السياسية   •

 . 26)16.7.2 غرار ما ينص عليه مؤشر هدف التنمية المستدامة
زيادة مستويات الرضا عن المؤسسات والخدمات مثل التعليم والرعاية الصحية، بما يتماشى مع مؤشر هدف  •

 . 16.6.2 التنمية المستدامة
إلى زيادة مستوى تعزيز مستويات االم • الدولة وقواعدها وأنظمتها، ما يمكن أن يؤّدي، بدوره،  لقوانين  تثال 

اإليرادات التي تجمعها الحكومة والسلطات المحلية من خالل الضرائب وغيرها من المساهمات االجتماعية،  
 مثل التأمينات االجتماعية، ويسمح للسلطات بتخفيض الموارد المخصصة لضبط األمن. 

كفاءة القطاع العام وفعاليته، ما يعني ضمنًا تحسين القدرة على تصميم السياسات والخدمات وتنفيذها تعزيز   •
بنجاح، وكذلك توفير اإلنفاق العام عن طريق الحد من الهدر الناجم عن الخيارات الضعيفة أو سوء تخصيص  

 األموال. 
عوامل • على  االقتصادي  النمّو  يعتمد  بينما  الشامل:  النمّو  فيما    تحقيق  المفتوحة  الحكومة  آثار  فإن  متعددة، 

واإلنفاق  المساهمات  بإدارة  للحكومة  تسمح  قد  الكفاءة،  وزيادة  واألنظمة  للقواعد  االمتثال  بتعزيز  يتعلق 
 واألصول والسلع العامة على نحٍو أفضل. 

عدد من العناصر، بما فيها  وبينما ُيسّلم بأن األثر النهائي إلصالحات الحكومة المفتوحة ونجاحها يمكن أن يتأثرا ب
األخرى   الحوكمة  واألمن وجوانب  االجتماعية  والحماية  االقتصادية  العامة  (الظروف  المؤسسات  عمل  فيها  بما 
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، قد يشكّل اإلطار الذي تقترحه منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي أداة مفيدة  )والدورات االنتخابية
حة في البلدان العربية، بالتوازي مع إطار اإلسكوا، وكذلك لتقييم النتائج التي لتبسيط إصالحات الحكومة المفتو

 تحققها هذه اإلصالحات في مختلف مراحل التنفيذ.  

 البنود العشرة لتوصية منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بشأن الحكومة المفتوحة  1.1اإلطار  

ومستوياتها   .1 الحكومة  أجهزة  جميع  تشمل  تدابير  وتنفيذها اتخاذ  المفتوحة  الحكومة  ومبادرات  استراتيجيات    لوضع 
العماّمين،  العاّمين والموظفين  المديرين  البرلمانات وكبار  السياسيين وأعضاء  التزام  المعنية، وتعزيز  الجهات  بالتعاون مع 

 لضمان التنفيذ الناجح وتالفي العقبات المتعلقة بمقاومة التغيير أو التغلب عليها. 
نفيذه، بما في ذلك من خالل توفير الوثائق الداعمة مثل  ضمان قيام اإلطار القانوني والتنظيمي الالزم للحكومة المفتوحة وت  .2

 التوجيهات اإلرشادية واألدلة، مع إنشاء آليات الرقابة المناسبة لضمان االمتثال.  
تزويد الموظفين    )أ (عن طريق:    التشغيل الناجح الستراتيجيات الحكومة المفتوحة ومبادراتها واالستفادة منها ضمان   .3

لالزمة لتصميم وتنفيذ استراتيجيات ومبادرات ناجحة تتعلق بالحكومة المفتوحة، فضالً عن الموارد  العاّمين بالصالحيات ا
تعزيز المعرفة بشأن الحكومة المفتوحة في اإلدارة،    ) ب(البشرية والمالية والتقنية المناسبة، مع تعزيز ثقافة تنظيمية داعمة،  

 نية. وفي أوساط الجهات المع وعلى جميع مستويات الحكومة،
المفتوحة    تنسيق .4 الحكومة  توافقها مع    -أفقّيًا وعمودّيًا    -استراتيجيات ومبادرات  الحكومة لضمان  عبر جميع مستويات 

 جميع األهداف االجتماعية واالقتصادية ذات الصلة والمساهمة فيها. 
الحكومة   .5 ومبادرات  باستراتيجيات  الصلة  ذات  والتعلّم  والتقييم  الرصد  آليات  وتنفيذ  خالل:    المفتوحةوضع   من 

ثة والموثوقة ونشرها في نسق مفتوح   )أ( تحديد الجهات الفاعلة المؤسسية المسؤولة عن جمع المعلومات والبيانات الُمحد�
تعزيز ثقافة    )ج( وضع مؤشرات قابلة للمقارنة لقياس العمليات والنواتج والنتائج واآلثار بالتعاون مع الجهات المعنية    )ب(

يم والتعلّم في أوساط الموظفين العاّمين عن طريق زيادة قدرتهم على إجراء عمليات منتظمة لهذه األغراض  الرصد والتقي
 بالتعاون مع الجهات المعنية. 

التواصل بنشاط بشأن استراتيجيات الحكومة المفتوحة ومبادراتها، وكذلك بشأن نواتجها ونتائجها وآثارها، من أجل ضمان   .6
 داخل الحكومة وخارجها، لتيسير استيعابها وتحفيز الجهات المعنية على المشاركة فيها.أن يتم التداول بشأنها  

السعي بشكل استباقي إلى إتاحة بيانات القطاع العام ومعلوماته على نحو واضح وكامل ومناسب التوقيت وموثوق وذي   .7
للقرا  للعموم وقابلة  أن تكون مجانية ومتاحة في نسق مفتوح ومتوّفرة  العثور عليها وفهمها  صلة، شرط  آلّيًا، ويسهل  ءة 

 واستخدامها ونشرها من خالل َنهج متعدد القنوات، وتحديد األولويات ذات الصلة بالتشاور مع الجهات المعنية.
منح جميع الجهات المعنية فرصًا متساوية وعادلة فيما يتعلق بالحصول على المعلومات والتشاور معهم وإشراكهم بنشاط   .8

حل دورة السياسات وتصميم الخدمات وتقديمها. وينبغي أن يتم ذلك في وقت كاف وبأقل تكلفة ممكنة،  في جميع مرا
بالتوازي مع تجنب التكرار للحد من اإلرهاق الناجم عن التشاور. وعالوة على ذلك، ينبغي بذل جهود محددة للوصول إلى  

ثيالً في المجتمع، بالتوازي مع تجنب التأثير غير المناسب وانحياز  أبرز الفئات التي تعّد األكثر ضعفًا أو تهميشًا أو األسوأ تم
 السياسات.

تعزيز طرق مبتكرة للمشاركة الفعالة مع الجهات المعنية للحصول على أفكار خّالقة والتعاون إليجاد الحلول، واغتنام الفرص   .9
بيانات   استخدام  بما في ذلك من خالل  الرقمية،  الحكومة  أدوات  توفرها  أهداف  التي  تحقيق  لدعم  المفتوحة،  الحكومة 

 استراتيجيات الحكومة المفتوحة ومبادراتها. 
، بالتوازي مع اإلقرار بأدوار جميع  استكشاف إمكانية االنتقال من مفهوم الحكومة المفتوحة إلى مفهوم الدولة المفتوحة .10

 سية القائمة. األطراف المعنية وامتيازاتها واستقاللها، ووفقًا ألطرها القانونية والمؤس 

-OECD، الصكوك القانونية للمنظمة، "توصية المجلس بشأن الحكومة المفتوحة"، 2017، (OECD)المصدر: منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 

0438-LEGAL ،0438-LEGAL-struments.oecd.org/en/instruments/OECDhttps://legalin .  

وضعته  اإلطارومن خالل   أبعاد   الذي  خمسة  اإلسكوا  حددت  العربية،  البلدان  في  المفتوحة  الحكومة  لتطبيق 
ويهدف هذا    ".قابلية المنافسة، والفعالية، والشمول، والشفافية، والخضوع للمساءلة: "للحكومة المفتوحة، وهي

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0438
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مراعاة   إلى  وتحديد  "اإلطار  العربية،  البلدان  مختلف  تكنولوجي  اً سياقات  في  االستثمار  المعلومات  مستوى  ا 
واالتصاالت، ووضع الحكومة اإللكترونية، والجوانب التشريعية والتنظيمية، ومستوى الثقافة العربية، ومستوى  
الحكومة   إلى  لالنتقال  كدليل  اإلطار  هذا  استخدام  ويمكن  بلد.  كل  في  العام  والقطاع  المواطنين  بين  التفاعل 

 .(ESCWA, 2019, p.9) "المفتوحة

 اإلشراك  (4)،  التعاون  (3)،  المشاركة  (2)،  االنفتاح  (1)اإلسكوا من أربع مراحل متتالية هي:    ويتألف إطار عمل 
. وترد بالتفصيل التدابير ذات الصلة التي ينبغي تنفيذها كخطوات أولية، فضالً عن أهداف المراحل  )1.5الشكل  (

. ويشّدد اإلطار المذكور على أن المرحلة الرابعة تستند (ESCWA, 2019)  )1.2اإلطار  (األربع المتتالية وإجراءاتها  
اإلشراك التام للمواطنين "إلى تنفيذ المراحل الثالث السابقة بشكل تام، وأن المرحلة الرابعة بعينها تكفل تحقيق  

والخدمات،  البيانات  إلى  الشامل  الوصول  إتاحة  الحكومة، من خالل  األخرى في عمل  الحكومية  والجهات غير 
شراك جميع األطراف في عمليات وضع السياسات وصنع القرار، وإنشاء حكومة تركز على المواطنين وتخضع  وإ

المستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  والمساهمة بشكل فعال في  المفتوحة،  الحكومة  استدامة  للمساءلة، وضمان 
)53. ESCWA, 2019, p(.   

 المفتوحة إطار عمل اإلسكوا للحكومة   1.5الشكل  

 
 ، اإلسكوا، بيروت.  E/ESCWA/TDD/2018/TP.3، دليل تنمية القدرات في مجاالت المشاركة والتعاون واإلشراك. 2019المصدر: اإلسكوا، 

 اإلشراك: الرابعةالمرحلة 
 للجهات غير الحكومية في العمل الحكومي اإلشراك التامبلوغ مستوى 

 المرحلة الثالثة: التعاون
بشكل  التعاونتمكين الجهات غير الحكومية من 

 مباشر في العمل الحكومي

 المرحلة الثانية: المشاركة
الفاعلة غير الحكومية إفساح المجال أمام الجهات 

 لتقديم المالحظات والمدخالت إلى الحكومة

 المرحلة األولى: االنفتاح
 إتاحة البيانات والمعلومات الحكومية للجهات غير الحكومية

 الخطوات التمهيدية

االستراتيجية العامة 
 ةللحكومة المفتوح

 الحّيز الزمني

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83


| 35 

 2022 المتحدة  واألمممنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ل  محفوظة النشر   حقوق،  األثر االقتصادي واالجتماعي للحكومة المفتوحة

يادّي فيما يتعلق بخلق قيمة عامة، طالما  يتيح اإلشراك للجهات غير الحكومية اتخاذ المبادرة واالضطالع بدور ر"
لعام   المستدامة  التنمية  وخطة  االجتماعية  القيم  مع  ويّتفق  القانونية  الناحية  من  مالئمًا  يعّد  ذلك    2030أن 

 .(ESCWA, 2019, p. 54) "وأهدافها التي وافقت عليها جميع البلدان العربية

المرا لهذه  العام  اإلطار  اإلسكوا هيكل  نّظمت  استراتيجية، وذلك على وقد  أهداف  إلى ستة  باإلشارة  األربع  حل 
 . (ESCWA, 2016, p. 1)النحو التالي: 

 تطوير االستراتيجيات والسياسات. .1
 توفير ا�طر عمل مؤسسية.  .2
 إنشاء ا�طر عمل تشريعية وتنظيمية. .3
 تحسين القدرة الحكومية.  .4
 البدء بتنفيذ السمات والقنوات التكنولوجية.  .5
 القدرة العامة. تحسين  .6

 للحكومة المفتوحة   اإلسكوا إطار عمل   1.2اإلطار  

 الخطوات األولية 

، بالتوازي مع تحديد الرؤية الوطنية للحكومة المفتوحة  وثيقة سياسات معلنةللحكومة المفتوحة استنادًا إلى    إطار عام تصميم   •
 ونهجها الشامل والمبادئ الالزمة للتنفيذ. 

التغييرينبغي وضع   • إلدارة  والعقليات على حد سواء، وضمان    استراتيجية  العمل  إجراءات  لمعالجة  الحكومة  على مستوى 
 التنسيق والتعاون فيما بين مختلف وكاالت القطاع العام.

تعزيز قدرة موظفي الحكومة على تعلم كيفية استخدام أدوات نشر البيانات، وحسن تفسير التفاعالت الواردة من الجهات   •
 ير الحكومية. غ

يتعلق   • فيما  واضحة  سياسة  الحكومةوضع  داخل  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  استخدام  وسائل    بترسيخ  واستخدام 
 التواصل االجتماعي. 

 رفع مستوى الوعي في أوساط الجهات الفاعلة غير الحكومية، من خالل المعلومات واإلعالن.  •

 المرحلة األولى: االنفتاح 

 العامة:  األهداف •
o  ونشرها وجودتها.  البيانات المفتوحةالتركيز على 
o  التعاون بين الجهات الحكوميةبناء ثقافة. 
o  أهمية انفتاح الحكومات وخضوعها للمساءلةتوعية الجمهور بشأن. 
o  وتقديم خدمات مبتكرة.  االبتكارتشجيع 

المتاحة؛  ضمان جو  )ب(جرد بيانات اإلدارات الحكومية؛    )أ(اإلجراءات التشغيلية:   • البيانات  البيانات    )ج(دة  اإلدارة    )د(نشر 
 والتقييم.
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 المرحلة الثانية: المشاركة 

 األهداف العامة:  •
o  ومنظمات المجتمع المدني، وتعزيز تلقي المالحظات واالقتراحات.  التفاعل مع المواطنين تعزيز 
o  القرار. تحسين آليات صنع 
o  الجميع شمول تعزيز . 
o  وال سيما وسائل التواصل االجتماعي، لزيادة الكفاءة ودقة التوقيت.تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاستخدام تكثيف ، 
o ومنهجية االنفتاح.  بناء الثقةمكافحة الفساد و 

 تنفيذ البرامج التشاركية.   )ب(آليات التعامل مع وسائل التواصل االجتماعي و )أ(اإلجراءات التشغيلية:   •

 عاون المرحلة الثالثة: الت 

 األهداف العامة:  •
o المنظمات غير الحكومية والجمهور./ ، بمن فيهم الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنيإشراك جميع األطراف 
o العامة.  إجراء مداوالت بشأن السياسات والقرارات 
o  المستفيدين.  الخدمات المناسبة وفقًا الحتياجاتاالستجابة من خالل تقديم 
o  وتجديد شباب مؤسساتها.  حكومة سريعة االستجابةالعمل على تحقيق 

 تنفيذ مشاريع تعاونية.  ) ب(و استخدام التكنولوجيا بشكل تشاركي؛ )أ(اإلجراءات التشغيلية:   •

 المرحلة الرابعة: اإلشراك الكامل 

 األهداف العامة:  •
o  إلى البيانات والخدمات.  الوصول الشامل 
o المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص جنبًا  / بمن فيهم المواطنون ومنظمات المجتمع المدني(  إشراك جميع األطراف

 في صنع السياسات واتخاذ القرارات.  )إلى جنب مع الحكومة
o  حكومة تتمحور حول المواطن وتكون خاضعة للمساءلةبناء . 
o  الحكومة المفتوحة.  استدامةالسعي إلى تحقيق 
o أهداف التنمية المستدامةيق المساهمة الفعالة في تحق . 

المراحل الثالث األولى وتعزيزها وتوسيعها ونقلها إلى   • اإلجراءات التشغيلية: يستمر الحفاظ على اإلجراءات التشغيلية في 
 . )بما فيها المنصات النقالّة(منصات جديدة 

  ، اإلسكوا، بيروت. E/ESCWA/TDD/2018/TP.3، دليل تنمية القدرات في مجاالت المشاركة والتعاون واإلشراك . 2019المصدر: اإلسكوا، 

كذلك وضع اإلطار المذكور معايير لرصد تنفيذ كل مرحلة من المراحل وتقييمها. وباإلضافة إلى ذلك، أجرت اإلسكوا 
 .  (ESCWA, 2018; Lee and Kwak, 2011)  ) 1.1الجدول  ( تقييمًا للمعوقات التي تعترض تنفيذ الحكومة المفتوحة  

  

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83
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 الحكومة المفتوحة المعوقات التي تعترض �نفيذ   1.1الجدول  

 المؤشر  نوع العائق 

المعوقات  
االجتماعية  

واالقتصادية  
 والسياسية 

 هل لدى الحكومة اإلرادة السياسية لتنفيذ اإلصالحات المؤسسية؟  االستعداد (اإلرادة) 

 هل يتمتع جميع المواطنين بفرص عادلة للمشاركة في عمليات صنع القرار؟ اإلنصاف 

 مستوى الثقة بين المواطنين والحكومة؟ما  درجة الثقة 

 ما هي الحوافز التي تدفع بالمواطنين إلى المشاركة؟  المحفزات 

هل لدى المواطنين الحد األدنى من المعرفة الرقمية والقدرة على التعامل مع المعلومات   القدرة 
 بطريقة ُتمكّنهم من المشاركة في عمليات صنع القرار؟

البلد   القانوني اإلطار   التمكيني الضروري على مستوى  القانوني  بالحق (هل ُيعمل باإلطار  المتعلق  القانون 
   )في الحصول على المعلومات

المعوقات  
 التقنية 

نشر  (هل هناك مستوى محدد من االستعداد المتعلق بالفضاء اإللكتروني على مستوى البلد  الجاه��ة 
 ؟)استخدامهاتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت و

واالقتصادي   المالءمة  االجتماعي  للسياق  مناسبة  التكنولوجيا  وسائل  (هل  استخدام  ذلك  في  بما 
 ؟)اإلعالم التقليدية

واالستدامة   االستقرار  المالي  باالستقرار  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  برامج  تّتسم  هل 
 االجتماعية على المدى الطويل؟

 الحلول التكنولوجية المستخدمة المتطلبات المتعلقة بأمن المعلومات؟هل تضمن  األمن 

 ، اإلسكوا، بيروت. E/ESCWA/TDD/2018/TP.1، تعزيز الحكومة المفتوحة في المنطقة العربية، 2018المصدر: اإلسكوا، 

 الجهات المعنية بالحكومة المفتوحة 

ب المعنية  الجهات  مختلف  والشمول  ُتعنى  والشفافية  باالنفتاح  الصلة  ذات  القضايا  وبأبرز  المفتوحة  الحكومة 
والمشاركة والتعاون واإلشراك والمساءلة وقابلية المنافسة، ما ينبغي توضيحه ضمن األطر واإلجراءات المتعلقة 

 بتنفيذ الحكومة المفتوحة وتقييم أثرها. 

المفتوحة، وهي   الحكومة  واألساسية في  األولى  المعنية  الجهة  تحديد  آخر.  "الحكومة"ويتباين  إلى  نهجٍ  من   ،
ن ُنُهٌج أخرى هذا المصطلح   وتنظر بعض الُنهج إلى الحكومة بوصفها السلطة التنفيذية المركزية للدولة، بينما ُتضم�

 )لتنفيذية، التي يفترض أنها مستقلة الواحدة عن األخرىبما فيها التشريعية والقضائية وا(جميع أركان الدولة  
 . )بما فيها المركزية واإلقليمية والمحلية(ومستوياتها 

. "المواطنين"كذلك يتباين تحديد الجهة المعنية الثانية في الحكومة المفتوحة، التي يشار إليها غالبًا تحت ُمسّمى  
، الذين يشار إليهم غالبًا  "الشركاء االجتماعيين"حد ذاتهم، وأيضًا  ذلك أنها يمكن أن تشمل المواطنين األفراد في  

، بما فيه المنظمات غير الحكومية واالتحادات والنقابات، ومختلف المجموعات  "المجتمع المدني"تحت مسّمى  

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-0
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العامة(المهتمة   الخدمات  مستخدمي  إلى  )مثل  باإلضافة  األكاديمية،  واألوساط  اإلعالم،  ووسائل  ء  الشركا"، 
من القطاع الخاص، مثل الشركات الكبيرة أو الصغيرة، أو جمعيات األعمال، أو مجموعات المصالح   "االقتصاديين

 االقتصادية القطاعية.

التشريعية   السلطتين  شمول  عدم  يعني  ما  المركزية،  التنفيذية  الهيئة  على  غالبًا  المفتوحة  الحكومة  وُتركّز 
المح المستويات  عن  إذ يغفل على سبيل  / ّليةوالقضائية، فضالً  التركيز قيوًدا محددة،  الالمركزية. ويفرض هذا 

من  فيها  بما  لها،  التابعة  االنتخابية  والدوائر  المحلية  والتنفيذية  التشريعية  الهيئات  بين  الوثيق  التفاعل  المثال 
 مواطنين وجهات معنية محلية؛ التي تعّد مستوى الحوكمة األقرب إلى المواطنين.  

هذا   الحكومة  وفي  من  االنتقال  على  البلدان  االقتصادي  الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  ع  ُتشج� السياق، 
المفتوحة، التي تركّز في معظمها على السلطة التنفيذية المركزية، إلى الدولة المفتوحة التي تشمل أيضا السلطة 

والحكومات دون   )بما فيها هيئات الرقابة(قلة  ، والسلطة القضائية، ومؤسسات الدولة المست)البرلمان(التشريعية  
. وينبغي لجميع هذه السلطات  )10، والتوصية 1.1يراجع اإلطار ( )مثل حكومات المقاطعات أو األقاليم(الوطنية 

لتعزيز المبادئ    "تتعاون، وتستغل أوجه التآزر، وتتشارك الممارسات الجيدة والدروس المستفادة"والمستويات أن  
 .(OECD, 2017) األساسية

ويذكر أن اإلسكوا ال تمّيز بين مصطلحي الحكومة المفتوحة والدولة المفتوحة، إذ تتوّجه البحوث ذات الصلة إلى  
الحكومة ومستوياتهما وجميع الجهات الخاضعة لنظام الحكم، بما في ذلك مؤسسات القطاع / جميع أركان الدولة

 .(ESCWA, 2018) فرادالخاص والمنظمات غير الحكومية والمواطنين األ

وفي هذا التقرير، يستخدم مفهوم الحكومة المفتوحة لإلشارة إلى الدولة بمختلف سلطاتها ومستوياتها، وكذلك 
 إلى جميع الجهات المعنية.

 قياس الحكومة المفتوحة ورصدها وتقييمها  

، )اإلسكوا ( االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيالقد بذلت منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي واللجنة  
جمة لوضع منهجيات لقياس التقدم    اً وكذلك المؤسسات األخرى المشاركة في وضع أطر الحكومة المفتوحة، جهود

وتقييمه.  أثرها  تقدير  عن  فضالً  عملها،  وخطط  ومبادراتها  المفتوحة  الحكومة  استراتيجيات  تنفيذ  في  المحرز 
الفجوة السائدة بين الخطوة األولية المتمثلة في "عاون والتنمية في الميدان االقتصادي إلى  وأشارت منظمة الت

المواطنين ومشاركة  والمساءلة  الشفافية  لتعزيز  للنتائج  السليم  والتقييم  المفتوحة  الحكومة  مبادرات   ". رصد 
بي العمل،  وخطط  والمبادرات  االستراتيجيات  أداء  بإدارة  األول  الجانب  على ويتعلق  الثاني  الجانب  يشتمل  نما 

هناك   أّن  االقتصادي  الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  وتلحظ  واإلدارية.  واالقتصادية  االجتماعية  النتائج 
 . (OECD, 2016, p. 111 and 121) "خلطًا مفاهيمّيًا بين الرصد والتقييم، وأن هذا الخلط يبدو شائعًا نسبّياً "
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بلدان منظمة  غالبية  ل  وتقوم  برصد ذاتي  االقتصادي  الميدان  والتنمية في  بالحكومة    مبادراتهاالتعاون  المتعلقة 
 IRM Independent)المفتوحة، علمًا أن طبيعة هذا الرصد تتباين من بلد إلى آخر. وتعّد آلية اإلبالغ المستقلة  

reporting mechanism)    التابعة لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة)OGP(  ،  التي يشرف عليها فريق
الدولييين   الحكومة  (IEP)الخبراء  أجل  من  الشراكة  مبادرة  ألعضاء  بالنسبة  المفضلة  الرصد  آليات  إحدى   ،

ادرة الشراكة من . وتصدر اآللية تقارير سنوية مستقلة عن التقدم الذي يحرزه كل بلد مشارك في مب27المفتوحة 
 . 28أجل الحكومة المفتوحة، كما تقّدم توصيات تقنية ذات صلة من أجل التحسين 

قليالً من البلدان يسعى بالفعل إلى   اً عدد"ومع ذلك، الحظت منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي أن  
دت، تتنوع إجراءات التقييم  وقد  ومتى وج  .)OECD, 2016, p. 119(  "مبادرات الحكومة المفتوحة  تقييم أثر

تشمل التقييم الذاتي، وآلية اإلبالغ المستقّلة، والمسوح التي يشارك فيها المواطنون والجهات المعنية، ناهيك عن 
التقييم المستقل الذي تجريه المنظمات غير الحكومية. كذلك ال تعلن جميع البلدان عن نتائج تقييمات األثر التي  

  تجريها. 

ت منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي أيضًا إلى أنه ينبغي أن تجري عملية الرصد والتقييم على وأشار
. ومع ذلك، ليس )مثالً فيما يتعلق بوزارتي الصحة أو المالية(مستويي الحكومة بأسرها والقطاعات على حد سواء  

ؤسسة مركزية واحدة مسؤولة عن تنسيق خطط  لدى جميع أعضاء مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة م
ومتابعة  بالتقييم  وكذلك  بالرصد،  صلة  ذات  صعوبات  خلق  إلى  يؤدي  ما  ورصدها،  المفتوحة  الحكومة  عمل 

 التزامات مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة. 

إص خالل  من  تحقيقها  الحكومات  تعتزم  التي  األهداف  من  الواسعة  المجموعة  إلى  الحكومة  وبالنظر  الحات 
، حددت منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي عناصر، ال يزال يتعين توحيد 29)1.6الشكل  (المفتوحة  

السياسات ومدى  صنع  لتأثير  األدلة  على  قائم  تقييم  استخدامها إلجراء  يمكن  معاييرها ضمن مؤشرات، حيث 
 الخضوع للمساءلة والتعبير عن الرأي. 

التقدم   جوانب  أبرز  تقييم  إلى  االقتصادي  الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  تهدف  آخر،  مستوى  وعلى 
في   كما  فيها  األعضاء  البلدان  في  وتنفيذها  المفتوحة  الحكومة  بيانات  سياسات  بتصميم  المتعلقة  والتحديات 

  .(OECD, 2019)البلدان الشريكة لها 

التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي مؤّخرًا بالعمل على وضع إطار تابع    وكما سبق ذكره، شرعت أمانة منظمة
الحكومات   انفتاح  لتقييم  مؤشر  (OECD, 2020)للمنظمة  أّول  تصميم  إلى  العمل  هذا  يؤدي  أن  المتوّقع  ومن   .

ح الذي تحققه  لالنفتاح تابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، يهدف إلى تحليل مستوى االنفتا 
الحكومات، فضالً عن مؤشرات النتائج التي تهدف إلى تسليط الضوء على اآلثار األوسع نطاقًا لالنفتاح على العالقة 
الميدان  في  والتنمية  التعاون  لمنظمة  االنفتاح  مؤشر  ويهدف  الدولة.  أداء  وعلى  والمواطنين  الحكومات  بين 

الحكومة المفتوحة في تحقيق نتائج وتأثيرات بعينها، استنادًا إلى االقتصادي إلى تقدير كيفية إسهام إصالحات  
   نماذج إحصائية محددة وعزل التأثير المحتمل للعوامل المربكة. 
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 األهداف التي تتوق البلدان إلى تحقيقها من خالل الحكومة المفتوحة  1.6الشكل  

 

 
االقتصادي،   الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  المستقبلي،  2016المصدر:  العمل  ومسار  العالمي  السياق  المفتوحة:  الحكومة   ،

en-http://dx.doi.org/10.1787/9789264268104 .   

كذلك اقترحت اإلسكوا قياسات لرصد تنفيذ إطار عمل الحكومة المفتوحة الذي وضعته في المبادرات الوطنية  
. وتركز بعض المبادرات، وال سيما في المرحلة الرابعة، بشكل  (ESCWA, 2018)وبالنسبة لكل مرحلة من مراحلها 

   أكبر على قياس أثر الحكومة المفتوحة. 

: االنفتاح الكمي: بما في ذلك تواتر الزيارات، وعدد التنزيالت، وعدد مجموعات البيانات المنشورة، وما  االنفتاح  .1
االنفتاح النوعّي: فهم الجمهور لمبادرات الحكومة المفتوحة وخدماتها؛ والرضا العام عن التفاعل مع وإلى ذلك؛  

ودق االنفتاح  تجاه  الحكومية  الدوائر  ثقافة  وتغيير  وأهمية  الحكومة؛  التوقيت  وحسن  واتساقها  البيانات  ة 
 البيانات.

وعدد  المشاركة .2 ومتابعيها؛  بها  والمعجبين  االجتماعي  التواصل  وسائل  زوار  عدد  قياس  الكمية:  المشاركة   :
المشاركة  التصويت؛ واتجاهات  المالحظات؛ ومعدل  إلى  المنشورات  المواطنون؛ ونسبة  التي يقدمها  األفكار 

مثل المضايقات والتعليقات المسيئة؛ والمشاركة النوعية: تغيير    "الخارجة عن السيطرة"االت  وعدد الح  ؛العامة
ثقافة الدوائر الحكومية تجاه االنفتاح؛ والرضا العام عن التفاعل الحكومي؛ وفوائد التعليقات العامة؛ واألفكار 

 المبتكرة المنشورة. 
لمؤسسات الحكومية والمواطنين؛ وعدد حاالت التعاون بين : التعاون الكمي: عدد حاالت التعاون بين االتعاون .3

تم   التي  المضافة  القيمة  الخدمات ذات  الخارجية وتنوعها؛ وعدد  الشراكات  العام والخاص؛ وعدد  القطاعين 
 إنشاؤها؛ والتعاون النوعّي: مدى جودة مدخالت التعاون وابتكارها ورضا الجمهور عن التفاعل الحكومي. 
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الكامل  .4 النتائجةالمشاركة  على  الغالب  في  التركيز  يجري  بين / :  والتعاون  الجمهور  مشاركة  تعزيز  مثل  اآلثار، 
والفائدة  وإجراءاتها؛  المفتوحة  الحكومة  خدمات  بين  التكامل  مستوى  وعلى  والخاص؛  العام  القطاعين 

ل عام؛ واستمرارية  الملموسة ألدوات إشراك المواطنين والتطبيقات المتعلقة بها؛ وتقييم تجربة المستخدم بشك
مشاركة المواطنين مع مرور الوقت؛ وتأثير تطبيق الحكومة المفتوحة على مستوى الشفافية والمساءلة والثقة؛  
تطبيق   وتأثير  المواطنين؛  لمطالب  المفتوحة  الحكومة  استجابة  مستوى  على  المفتوحة  الحكومة  وتأثير 

 الحكومة المفتوحة على االنتاجية واالبتكار. 

رت مؤسسات أخرى مؤشرات محددة ذات صلة بتنفيذ الحكومة المفتوحة، التي تركّز في معظمها على كذلك طوّ 
، ومؤشر (OGDI)األثر أكثر من الرصد. وهذا هو الحال على سبيل المثال بالنسبة لمؤشر تنمية الحكومة المفتوحة  

الذي وضعته إدارة الشؤون االقتصادية   (EPI)، ومؤشر المشاركة اإللكترونية  (EGDI)تنمية الحكومة اإللكترونية  
الذي وضعته    (GEMS)، ومؤشر نضوج الخدمات الحكومية اإللكترونية والنّقالة  30واالجتماعية في األمم المتحدة

،  (WJP)، ومؤشر مشروع العدالة العالمية  (WB WGI)اإلسكوا، ومؤشرات الحوكمة العالمية التابعة للبنك الدولي  
البي بارومتر  ومؤشر  ومؤشرات  المفتوحة،  البيانات  ومعهد  العالمية  العنكبوتية  الشبكة  لمؤسسة  المفتوحة  انات 

وباإلضافة إلى ذلك، وضعت مبادرة دعم تحسين  .  (TI CPI)إدراك وجود الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية  
تصادي بالشراكة مع االتحاد ، التي أطلقتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان االق(SIGMA)الحوكمة واإلدارة  

 . 31األوروبي، مبادئ اإلدارة العامة، التي تتضمن إطارًا منهجّيًا في مجال المساءلة 

 ,Williamson and Eisen)للحكومة المفتوحة عن إنتاج منهجية مقترحة    2016وأثمر تقييم عالمي أجري في عام  

هل تحقق الحكومة  "ومعالجة السؤال الذي مفاده:    لتحليل التقدم المحرز في تنفيذ الحكومة المفتوحة،  (2016
. وتسعى هذه المنهجية إلى معالجة القضّية من خالل دراسة العالقة القائمة بين  "المفتوحة الهدف المتوّخى منها؟ 

   المجتمع من خالل ست سمات أو أسئلة: / الدولة والجهات المعنية/ مؤسسات الحكومة 

مثل شرائح الجمهور والمجتمع المدني ووسائل اإلعالم وغيرهم  (المحددة  الجهات  هل حّدد المناصرون أبرز   .1
 من الجهات المعنية التي ُيفترض أن تستفيد منها؟ 

 هل المعلومات التي كشفت عنها المبادرة هاّمة بالنسبة للجهات الرئيسية؟  .2
 هل المعلومات متاحة وواضحة للجهات الرئيسية؟ .3
 مكن للجهات الرئيسية االستجابة بفعالّية كأفراد؟هل ي .4
 هل يدعم الوكالء الحكوميون جهود اإلصالح؟  .5
قابلية المسؤولين "، بما أن  "هل يمكن للجهات الرئيسية التنسيق فيما بينها لتغيير حوافز وكالئها الحكوميين؟  .6

 ."ر من الوعيلدعم اإلصالح ليست مستقّلة عن تعبئة المواطنين الذين يتمتعون بقدر كبي

. وعليه،  )1.7الشكل  (ووفقًا لهذه المنهجية، يرتبط نجاح مبادرات الحكومة المفتوحة باإلجابة على هذه األسئلة  
الخدمات ، وتحسين  )الحد من الفساد  بما في ذلك(  وفورات في الميزانية  وهي  ُتحّدد ثالث فئات أساسية من األثر

فرق حقيقّي  ". وال تعّد هذه النتائج حصرية، بل نتائج تهدف إلى إحداث  "األوسع نطاقاً   المشاركة العامة، والعامة
. ويمكن تقييم الوفورات في الميزانية من خالل رصد األموال  (Williamson and Eisen, 2016)  "في حياة األفراد
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قها على التي يخصصها المسؤولون في أعلى الهرم لغرض محدد، ومعرفة مدى التزام المسؤولين المحليين بإنفا
ذلك الغرض بعينه؛ وأوجه تحسين الخدمة العامة التي أمكن تحقيقها من خالل رفع مستوى التحصيل العلمي، أو  
الجمهور  إشراك  خالل  من  العامة  والمشاركة  موثوقية؛  أكثر  تحتية  بنية  إنشاء  أو  المجتمعية،  الصحة  تحسين 

  ي الحكومة وتمتين العقد االجتماعي. بطريقة أكثر فعالية في العملية السياسية، وتعزيز الثقة ف

 خطوات لتحقيق مبادرة ناجحة فيما يتعلق بالحكومة المفتوحة  1.7الشكل  

 
، صادرة عن مركز اإلدارة العامة الفعالة  (Williamson and Eisen, 2016)  "أثر الحكومة المفتوحة: تقييم األدلة"المصدر: مقتبس من ورقة عمل حول  

 . https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/12/gs_20161208_opengovernment_report.pdfفي بروكينغز، 

 19- الحكومة المفتوحة وأزمة كوفيد 

غير مسبوق في القطاعات االجتماعية واالقتصادية وعلى مستوى الحوكمة.   إلى وضع  19-أّدت جائحة كوفيد
تكنولوجيا   العامة والشفافية، وعلى استخدام  إلى فرض قيود وإغالقات، وأّثرت بشّدة على اإلدارة  أّدت  كذلك 

بار وتنفيذ  المعلومات واالتصاالت في األنشطة التي ُتنّظم عن بعد. وفي مواجهة تحد فريد، تقوم الحكومات باخت
سياسات وُنُهج جديدة في مرحلة بالغة الدقة. وبينما يلحظ المجتمع المدني والمواطنون انكماشًا في الحيز المدني  

 مبادرة الحكومة المفتوحة

ضمان الوصول إلى المعلومات 
 ونشرها

 تحديد المبادئ ضمان أهمية المعلومات

 يجب

 التاليةوأن تجيب بنعم على واحد من الخيارات 

 أو أو
 بين فيما التنسيق هل يمكن

 الوكالء؟ حوافز لتغيير المبادئ
هل يدعم المسؤولون اإلصالحات 

 ؟فعالً 

هل يمكن للمبادئ أن تحقق 
الهدف المتوخى منها إذ ُفصل 

 أحدها عن اآلخرى؟

 الميزانيةخدمات عامة ُمعّززة، ومشاركة أوسع وأعمق، والحد من الفساد، ووفورات في 

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/12/gs_20161208_opengovernment_report.pdf
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البلدان، ترزح مبادئ الشفافية والمساءلة والمشاركة واالنخراط تحت وطأة ضغوط شديدة؛ ولكن  في عدد من 
 .  32ريقة مجدية إلى تحقيق نتائج أفضل يمكن لهذا التوتر أيضًا أن يؤدي من جهة أخرى بط

األمثلة تبادل  إلى  تهدف  مبادرة  المفتوحة  الحكومة  أطلقت شراكة  الحكومة   33وقد  مبادئ  تطبيق  حول كيفية 
المفتوحة في سياق الجائحة. وبالتوازي، أطلقت منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي دعوة للحصول 

بمن فيهم  (على أدلة بشأن إطالق البيانات الحكومية المفتوحة واستخدامها من جانب مختلف الجهات الفاعلة  
و اإلعالم  ووسائل  األعمال  العامرواد  والقطاع  المدني  المجتمع  ومنظمات  لجائحة    )الباحثون   استجابة 

لألزمة1934-كوفيد المبتكرة  االستجابات  ترصد  وهي  الميدان  35،  في  والتنمية  التعاون  منظمة  أجرت  كذلك   .
؛ ومع ذلك، تبّين أن النتائج 36على االنتقال إلى الحكومة المفتوحة   19-االقتصادي تقييمًا أولّيًا لتأثير أزمة كوفيد

للدولة   األساسية  األعمال  المعنية صدمة على مستوى  الجهات  تختبر مختلف  التقييم،  لهذا  غير حاسمة. ووفقًا 
ة بما ُيعّد  سيؤدي على األرجح إلى تغيير التوقعات التلقائية المتعلق"وتقديم الخدمات من جانب القطاع العام، ما 

تكون  ‘اً طبيعيّ ’ أن  يمكن  أو كيف  األمور  عليها  تكون  أن  ينبغي  التي  وبالكيفية  المجال،  هذا  التقييم  "في  وأقر   .
متناسبة " بتحذير خبراء األمم المتحدة من التسويات الديمقراطية الناجمة عن حالة الطوارئ، التي ينبغي أن تكون  

تمييزي لمبادرة أصناف  37"ةمع كل حالة بعينها وضرورية وغير  التابع  الوبائي  الترّدي  . وأشار أيضًا إلى مشروع 
الذي يهدف إلى تقييم مدى إسهام طريقة استجابة البلدان للجائحة    38(Varieties of Democracy)الديمقراطية  

ضة على  الدعوات المتزايدة إلزالة القيود المفرو"في تقويض المبادئ الديمقراطية، من أجل تسليط الضوء على  
المدنية   والحريات  المعلومات  إلى  ضرورية   –الوصول  وغير  الحالة  شّدة  مع  متناسبة  غير  بمعظمها  تعّد  التي 

والمخاوف المتعاظمة بشأن ممارسات الرقابة واستخدام قوانين الطوارئ إلرجاء تفعيل قوانين حماية   -وتمييزية  
ال الستخدام  الحكومية  االنتهاكات  من  وغيرها  هذه  البيانات،  خضّم  وفي  للجائحة.  االستجابة  إطار  في  سلطة 

الميدان  والتنمية في  التعاون  بلدان منظمة  والمراقبة في  احترام الخصوصية  بشأن  المخاوف  تبرز  المناقشات، 
 . "االقتصادي وغيرها من البلدان

في ظل جائحة  كذلك قامت مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة بصياغة دليل حول الحكومة المفتوحة  
ينبغي  ". ومن خالل إقراره بتأثير الجائحة على منظمات المجتمع المدني، يبّين الدليل أنه  (OGP, 2020)كورونا  

احترام حريات تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير في سياق التدابير الدراماتيكية المتخذة للحفاظ على الصحة  
مزيدًا   المدني  الحيز  احترام  ويكتسي  االستجابات العامة.  تحفيز  ذلك  بما في  األزمات،  أوقات  األهمية في  من 

المبتكرة للجائحة وضمان حصول المجتمعات الهّشة على الدعم الحيوي. وينبغي أن تتبع تغييرات الحّيز المدني  
التجمع   التي تجريها الحكومات نهجًا شّفافًا وخاضعًا للمساءلة وتشاركّيًا وقانونّيًا، من أجل ضمان احترام حريات

الجائحة ظروف  رغم  والتعبير  الجمعيات  بشأن  "وتكوين  توصيات  الدليل  وضع  الغرض،  ولهذا  االستجابة . 
   . االنتعاش واإلصالح المفتوحين، تشمل المبادئ والعمليات والمؤسسات القانونية، فضالً عن المفتوحة

. وتمّشيًا مع أهداف هذا التقرير، 19-وفيدوقد نّفذت البلدان العربية سياسات وتدابير للتعامل مع أزمة جائحة ك
 ينبغي تقييم كيفية اتساق هذه السياسات والتدابير مع مبادئ الحكومة المفتوحة وإطار عملها.  
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أ�ر الحكومة المفتوحة على التنمية   .2

االقتصادية واالجتماعية وتطو�ر الحكم 
 الرشيد 

 

 
يقدم هذا الفصل نظرة عامة على األثر االجتماعي واالقتصادي إلصالحات الحكومة المفتوحة،  

هذا   في  الملموسة  األمثلة  من  عدد  إلى  االقتصادي  .  المجالباإلضافة  األثر  في  يبحث  كذلك 
لإلصالحات المذكورة بالنسبة للقطاع الخاص والمواطنين والقطاع العام واالقتصاد بصورة عامة.  
اإليجابية   النتائج  تحديدًا  أكثر  بشكل  الفصل  هذا  يدرس  االجتماعي،  باألثر  يتعلق  وفيما 

بين  والمساواة  والتعليم  الصحة  على  المذكورة  بعرض    لإلصالحات  التقرير  ويختتم  الجنسين. 
 كيفية إسهام مبادئ الحكومة المفتوحة في تحسين الحوكمة العامة. 
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لقد ُذكر بأّن مفهوم نظام الحكم الرشيد يقوم على أربعة ركائز هي: الهيكل، والعملية، واآللية، واالستراتيجية. وفيما 
الرسمي المؤسسات  الرشيد  الحكم  نظام  يشمل  بالهيكل،  مستوى يتعلق  وعلى  سواء.  حد  على  الرسمية  وغير  ة 

العملية، ينطوي نظام الحكم الرشيد على الديناميات المعقدة لصنع السياسات التي قد تمتد لفترة طويلة. وبالنسبة 
إلى اآللية، ينطوي نظام الحكم الرشيد على مجموعة اإلجراءات التي تضبط عمل المؤسسات وامتثالها لألنظمة  

عية. وعلى مستوى االستراتيجية، يشتمل نظام الحكم الرشيد على مجموعة القرارات التي تتخذها والقوانين المر
وآلياته   الحكم وهيكله وعملياته  نظام  بشأن تصميم  المعنية  ترى منظمة  (Levi-Faur, 2012)الجهات  وبالمثل،   .
السليمة   العامة  اإلدارة  أن  االقتصادي،  الميدان  في  والتنمية  والممارسات  تتضمّ "التعاون  واإلجراءات  القواعد  ن 

والتفاعالت الرسمية وغير الرسمية داخل الدولة، وفيما بين الدولة والمؤسسات غير الحكومية والمواطنين، التي  
. وبحسب  (OECD, 2020)  "تحدد إطار ممارسة السلطة العامة وصنع القرار بما يؤدي إلى تحقيق الصالح العام

ة الدولة، التي ُتستمّد من نظام البيروقراطية الحديثة، في صلب مفهوم الحوكمة.  الباحث ماكس فيبر، تدخل قدر
وتشمل هذه البيروقراطية تسلسالً هرمّيًا للمكاتب اإلدارية، يتّسم بأنه محدد بوضوح، حيث لكل مكتب صالحيات 

حيث تحتسب أجورهم  محددة، وحيث يتّم اختيار الموّظفين على أساس المؤهالت التقنية التي يتمّتعون بها، و
على أساس مرتباتهم، ويتم تطوير الوظائف من خالل المهنة، وتطبيق االنضباط والرقابة الصارمين على الموظفين 

  العاّمين. 

المستدامة   التنمية  هدف  وتعّد    16ويؤكد  وشاملة.  وعادلة  مسالمة  مجتمعات  بناء  في  المتمثل  التحدي  على 
الية المؤسسات واإلدارة العامة من المحددات الرئيسية للتباين في اإلنجازات التباينات في هيكل نظام الحكم وفع

التنموية والرخاء بين البلدان. ويرتبط النمو االقتصادي الضروري للتنمية المستدامة الشاملة بقدرة مجتمع ما على 
متزايد من خالل االقتصاد زيادة رأس ماله البشري والمادي، وتحسين قدرته على االبتكار، ما يمكن تحقيقه بشكل  

القائم على المعرفة. ولتحليل سبب كون بعض البلدان أكثر ثراء من غيرها أو سبب نمّوها بوتيرة أسرع بكثير من 
غيرها، من األهمية بمكان البحث عن األسباب األساسية المحتملة التي تكمن وراء هذه التباينات المتقاربة بين  

 بلدان.المسارات اإلنمائية لمختلف ال

بالنمّو االقتصادي والتنمية االجتماعية، ألنها تحدد   بالغ األهمّية فيما يتعلق  وفي الواقع، تلعب المؤسسات دورًا 
توزيع   على  تأثيرها  وبسبب  وأدائها.  المجتمع  في  واالقتصادية  االجتماعية  الفاعلة  الجهات  أبرز  حوافز  شكل 

والجماعات لمجموعات المؤسسات. ويؤدي ذلك إلى تضارب   المكاسب االقتصادية، يتباين عادة تفضيل األفراد
المال  رأس  فيه  الحاسم  العامل  يكون  المؤسسات،  اختيار  بشأن  واألفراد  الجماعات  مختلف  بين  المصالح  في 
االجتماعي والرمزي لمختلف المجموعات. وقد شكّل هذا التباين أحد أبرز العوامل التي أّدت إلى اندالع االنتفاضة  

النطاق التي شهدتها المنطقة العربية خالل العقد الماضي، بما في ذلك تونس ومصر والجمهورية العربية    الواسعة
 .)2.1يراجع اإلطار ( السورية واليمن وليبيا 

  



50|        

 2022 المتحدة  واألمممنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ل  محفوظة النشر   حقوق،  األثر االقتصادي واالجتماعي للحكومة المفتوحة

 اال�تفاضات في المنطقة العر�ية والمطالبة بخدمات عامة موّجهة نحو المواطن  2.1اإلطار  

عن استياء وامتعاض واسعي النطاق من نماذج الحكم السيئة، واألداء المؤسسي غير    2011كشفت االنتفاضات العربية في عام 
الفعال، ونقص الخدمات األساسية في البلدان العربية. وتفاقمت خيبة األمل هذه من أداء المؤسسات العامة بسبب أزمة جائحة  

التغيي19-كوفيد  تنجم  العادة،  وفي  في  .  جوهرّية  تحوالت  عن  واالقتصادية  والثقافية  االجتماعية  المجاالت  في  البارزة  رات 
على تغيير ملحوظ في توفير الخدمات للدوائر االنتخابية    –بالنسبة للحكومات والمؤسسات العامة    – السياسة. وينطوي ذلك  

بأنه العامة  المؤسسات  من  وتوقعاتهم  المواطنين  مطالب  وتتسم  لهم.  متزايد.  التابعة  نحو  وعلى  باستمرار  ومتنوعة  متغيرة  ا 
وبسبب التغييرات التي أحدثتها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، بات المواطنون يتوقعون الحصول على خدمات عالية الجودة  

م عامة  خدمات  على  الحصول  في  الرغبة  المقابل  في  وانعدمت  فعالة،  وبطريقة  بسرعة  بتوفيرها  ويطالبون  نقوصة  والكفاءة 
وعديمة الفعالية، التي ال تلبي احتياجاتهم وأولوياتهم. وبدالً من ذلك، يتوقع المواطنون مراعاة مطالبهم وتوقعاتهم عند توفير  
الخدمات، وكذلك المرونة من جانب الموظفين العاّمين والمسؤولين في هذه العملية. وفيما يتعلق بالوصول إلى العدالة، يريد  

ن يكونوا قادرين على نقل تظلّماتهم وتقديم شكاويهم في حال وجدوا أن الخدمات منقوصة وعديمة الفعالية،  المواطنون أيضًا أ
كما يتوقعون أن تلقى شكاويهم استجابة سريعة من السلطات العامة. وتمثل هذه الخدمة العامة الموجهة نحو المواطن نهجًا  

في عملية تقديم الخدمة العامة، ومراعاة مطالبهم ورغباتهم وأولوياتهم،  لتقديم الخدمات يأخذ في االعتبار إشراك المواطنين  
 ونيل رضا المواطنين في جميع مراحل العملية. 

 المصدر: من صياغة مؤلفي اإلسكوا. 

 قيادة األثر االقتصادي من خالل الحكومة المفتوحة وال�يانات المفتوحة 

الحكومة   بيانات  المفتوحة على مفهوم  الحكومة  بيانات تشتمل  إلى  الوصول  إتاحة  الذي يقوم على  المفتوحة، 
القطاع العام ومشاركتها بشكل استباقي دون أي قيود قانونية أو تقنية أو مالية. وبهذا المعنى، ال تعّد البيانات  

ام المفتوحة مجّرد قّوة محّركة لمساءلة القطاع العام وتعزيز شفافيته، بل أيضًا دافعًا لالبتكار المدني واستخد
 ,OECD)التكنولوجيا الحديثة في العمل الحكومي، وريادة األعمال، واالستكشاف، وغير ذلك من الفوائد العامة  

2018; Meyer, 2014)  واستنادًا إلى الخبرات المستقاة من العالم ومختلف القطاعات والجهات المعنية، يمكن .
ابية على النمو االقتصادي وخلق فرص العمل؛ كما أن  للحكومة المفتوحة والبيانات المفتوحة أن تؤثر بطريقة إيج

بشأن العمل الالئق والنمو االقتصادي،  8تطبيقها قد يدعم، من جملة أمور أخرى، تحقيق هدف التنمية المستدامة 
بشأن تعزيز السياسات الرامية إلى دعم خلق فرص    2-8بشأن النمو االقتصادي المستدام، و  1-8وتحديدًا الغايتان  

  ل وتنمية المشاريع. العم

وقد يكتسي حجم سوق بيانات الحكومة المفتوحة على المستويين المحلي واإلقليمي أهمية بالغة عندما ُتعرض 
البيانات وُيرّوج لها بطريقة جّيدة في أوساط المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم ورّواد المشاريع. وعلى سبيل 

رت قيمة سوق البيانات ا بلدًا، بحوالي   27لمفتوحة في بلدان االتحاد األوروبي، التي يزيد عددها على  المثال، ُقد�
عام    194 في  يورو  عام  2019مليار  بحلول  لها،  وُيتوقع  بين  2025،  تتراوح  أن  بحسب    199.51،  يورو  مليار 

على مليار يورو بحسب سيناريو متفائل. ويذكر أن هذه السوق اشتملت    334.21سيناريو خط األساس وحوالي  
في المائة على  80، وأن التوقعات تشير إلى أن عدد الوظائف سيرتفع حوالي 2019مليون موظف في عام  1.09

المتفائل   السيناريو  حسب  المقبلة  الست  السنوات  البيانات (European Data Portal, 2020)مدى  تؤدي  وقد   .
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ى. وباإلضافة إلى ذلك، يمكن للجهات المعنية  المفتوحة دورًا أكثر أهمية في بعض القطاعات مقارنة بقطاعات أخر
   االستفادة بطرق مختلفة من الحكومة المفتوحة والبيانات المفتوحة. 

 القطاع الخاص 

في القطاع الخاص، يمكن للشركات اختبار أفضل التأثيرات االقتصادية من خالل النمّو وزيادة االنتاجية من خالل  
المفتوحة   البيانات  وتسمح  المفتوحة.  البيانات  تتيحها  جديدة  وخدمات  منتجات  وتطوير  الفعالية  تحسين 

ه إنشاء شركات جديدة. وعالوة على ذلك، بالوصول بشكل أسرع وأسهل إلى المزيد من المعلومات، ما يتيح بدور
يمكن أن تؤدي إعادة استخدام البيانات المفتوحة إلى تحسين المنتجات والخدمات القائمة أو استخدامها لتطوير 
التي تواجه  الناشئة،  الصغيرة والمتوسطة والشركات  بالشركات  يتعلق  منتجات وخدمات جديدة، ال سيما فيما 

ستحداث مجموعات بيانات محددة أو الوصول إليها. واستنادًا إلى دراسة استقصائية  عادة تحديات ذات صلة با
أجراها االتحاد األوروبي، تشتمل فئة البيانات التي تجري إعادة استخدامها أكثر من سواها على بيانات الحكومة  

البيا تليها  العام،  القطاع  العامة وكيفية عمل  باإلدارة  ُتعنى  التي  العام،  يراجع (نات االقتصادية والمالية  والقطاع 
   . (European Data Portal, 2020) )2.1الشكل 

 فئات ال�يانات األكثر استخدامًا في بوابة ال�يانات اإللكترونية األورو�ية  2.1الشكل  

 
، إعادة استخدام البيانات المفتوحة: دراسة عن الشركات التي تحّول البيانات المفتوحة إلى قيمة  2020المصدر: بوابة البيانات اإللكترونية األوروبية، 

   . using_open_data.pdf-https://data.europa.eu/sites/default/files/reاقتصادية واجتماعية، االتحاد األوروبي، 
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إلى خلق   للشفافية، يمكنها أن تؤدي  المفتوحة ذات جودة عالية وقابلة لالستخدام كأداة  البيانات  عندما تكون 
  : (Capgemini Consulting, 2013)مجموعة من الفرص في القطاع الخاص، ويمكن إيجازها كما يلي 

الح  :إنشاء شركات جديدة .1 االستخدام  إعادة  تشكّل من خالل  أن  يمكن  بطرق جديدة،  الحكومية  للبيانات  ّر 
البيانات المفتوحة قّوة محّركة للنمّو وتدفع باتجاه إنشاء شركات جديدة. ويتم إنشاءالعديد من التطبيقات  

التي تسمح للشركات الصغيرة باستخدام   بة مدينة نيويوركبواوالمنصات باستخدام البيانات الحكومية مثل  
 ,City of New York)  البيانات لتحديد أفضل األحياء التي يمكنها ممارسة أنشطتها فيها أو توسيع أعمالها منها

n.d.; NYC Open Data, 2019) وعالوة على ذلك، يجري إنشاء العديد من الشركات والشبكات في جميع .
شركة تركز فقط   150أن هناك أكثر من  أنحاء العالم باالعتماد على البيانات المفتوحة. ففي إسبانيا، ُتقّدر دراسة  

وعدد    ومليون يور  550إلى    330على قطاع الوساطة في تقديم المعلومات، وأن حجم أعمالها يقدر بحوالي  
   .  (Datos.gob.es, 2012)موظف  4,400و 3,600موظفيها يتراوح بين 

تعّد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لديها منتجات وخدمات تستند إلى :  إطالق منتجات وخدمات جديدة .2
اآلن   مثل أنظمة تحديد المواقع العالمية والخدمات المالية وتطبيقات البرمجيات، قادرة  ،البيانات المفتوحة

توليد أعمال ووظائف جديدة   التي  (Capgemini Consulting, 2013)على  الشركات  بّينت دراسة أن  . وقد 
تعيد استخدام البيانات الجغرافية الصادرة عن الحكومة، سواء بطريقة مجانية أو بتكلفة متدنية، تنمو سنوّيًا  

تم فيها تسعير معلومات الجغرافيا المكانية  في المائة أسرع من تلك الموجودة في البلدان التي ي  15بنسبة  
  . (Koski, 2011)للقطاع العام وفقًا لمبدأ استرداد التكاليف 

قد تشكّل التوليفة التي تضّم معلومات القطاع العام والمعلومات المشمولة بحقوق    : استكمال المنتجات الحالية  .3
حلول مبتكرة مثل البيانات بوصفها خدمة. وعلى سبيل المثال، ُتدّر شركة تقوم بتطوير إ�جاد  الملكية السبيل إلى  

 المتعلقة   OpenStreetMapبيانات  ، األرباح عن طريق االستفادة من  CloudMadeالتطبيقات اإللكترونية، اسمها  
بمجال النقل واستكمالها بمجموعات بيانات مختلفة من مصادر بديلة من أجل إنشاء بيانات موقع شاملة، ليتّم 

  .  (Capgemini Consulting, 2013)بعد ذلك بيع البيانات لمطّوري التطبيقات وناشريها  

 المواطنون 

االق الفوائد  تشمل  أن  يمكن  للمواطنين،  والوصول بالنسبة  عمل جديدة،  المفتوحة خلق فرص  للبيانات  تصادية 
المجاني إلى البيانات التي كانت تباع بثمن باهظ فيما مضى، وتوفير الوقت والتكاليف في االزدحام المروري أو  
استخدام وسائل النقل العام. وفي هذه العملية، تخلق البيانات المفتوحة وظائف جديدة للمواطنين كما تتيح لهم 
البيانات المفتوحة خالل العقد الماضي، ُيتوّقع أن يصل عدد   طرقًا جديدة لالزدهار. وفي أوروبا حيث تطّورت 

مليون موظف في بلدان االتحاد   1.97إلى    2025موظفي البيانات المفتوحة المباشرة وغير المباشرة بحلول عام  
مقدارها   متوقعة  بزيادة  المتفائل،  السيناريو  حسب  والعشرون  السبعة  عددها  يناهز  التي    884,000األوروبي 

 . (European Data Portal, 2020) 2019موظف مقارنة بعام 

يانات المفتوحة في فرصة عمل جديدة تم إنشاؤها بواسطة الب  100,000، استفاد المواطنون من  2020وفي عام  
بلدان االتحاد األوروبي التي يناهز عددها الثمانية والعشرون. وعالوة على ذلك، سينطوي توفير التكاليف والوقت  

https://www1.nyc.gov/nyc-resources/categories.page
https://www1.nyc.gov/nyc-resources/categories.page
https://www1.nyc.gov/nyc-resources/categories.page
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في وسائل النقل العام واالزدحام المروري على أثر اقتصادي ملحوظ أيضًا. وبصرف النظر عن دورها في توفير  
العالقين في اال بالنسبة للركاب  البيانات المفتوحة على  الوقت  زدحامات المرورية، قد يؤدي استخدام تطبيقات 

الطرق للعثور على طرق بديلة لتفادي االختناقات المرورية إلى الحّد من استهالك الوقود وخفض التكاليف المادية  
  2,549توفير  على المواطنين أيضًا. ويذكر أن مواطني بلدان االتحاد األوروبي استطاعوا بفضل تطبيقات مماثلة

 .(Berends, Carrara and Radu, 2020)ساعة كانوا يقضونها في البحث عن أماكن لركن سياراتهم 

 القطاع العام 

بالنسبة لمؤسسات القطاع العام، يؤدي فتح البيانات والعمليات ذات الصلة إلى إدرار الدخل، وتوفير التكاليف، كما  
م الخدمات. وتهدف الحكومة المفتوحة إلى تحسين الحكومات في  يشكّل فرصة لتحسين المساءلة وكفاءة تقدي

جعلها   خالل  من  العالم  أنحاء  من    )أ(جميع  مجموعة  على  الشفافية  إضفاء  خالل  من  للمساءلة  خضوعًا  أكثر 
الفساد؛   مكافحة  على  الحكومات  يساعد  ما  العامة،  الموازنة  وال سيما وضع  الحكومية،  والوظائف   المسؤوليات 

. (Young and Verhulst, 2016)تخصيص الموارد    وآليات  العامة  الخدمات  تحسين  خالل  من  فعالية  ر أكث  )ب(و
برنامج   المشروعان،  يهدف  المثال،  سبيل  ومبادرة    ‘tax free’وعلى    ”where does my money go“الفنلندي 

البريطانية، إلى تعزيز الشفافية من خالل إظهار كيفية إنفاق الحكومة ألموال الضرائب فعلّيًا. ويمكن خلق قيمة 
عامة جديدة ألن البيانات المملوكة للحكومة توّفر موردًا أساسّيًا لالبتكارات التجارية والتكنولوجية والتطورات 

المعلومات   ذلك في جوانب   . وينعكس(AlAnazi and Chatfield, 2012)االجتماعية واالقتصادية في مجتمع 
 مختلفة؛ بعضها كاآلتي:   

: على سبيل المثال، خّفضت هيئة القطاع العام النمساوي المسؤولة عن إدرار اإليرادات من البيانات المفتوحة .1
في المائة،   97ى  المعلومات الجغرافية من الرسوم المفروضة على إعادة استخدام البيانات الخام بنسبة تصل إل

بنسبة   الطلب  نمو  إلى  أدى  محددة    7,000ما  منتجات  مجموعات  على  المائة  اإلطار  ( في   )2.2يراجع 
)European Commission, 2011( .  

: يمكن للحكومات الحفاظ على نمو اإليرادات زيادة الدخل الضريبي من االستخدام التجاري للبيانات المفتوحة .2
للبيانات   المباشرة  وغير  المباشرة  التطبيقات  من  متنوعة  مجموعة  خالل  من  الطويل  المدى  على  الضريبية 

. ويقّدر إجمالي األثر االقتصادي المباشر وغير  )2.2يراجع اإلطار  (المفتوحة في مختلف القطاعات االقتصادية  
التط هذه  لمثل  السبعة المباشر  األوروبي  االتحاد  بلدان  اقتصاد  قطاعات  مختلف  في  واستخدامها  بيقات 

   . )European Commission, 2011( مليار يورو سنوّيًا  140والعشرين بنحو 
الضروريّ  .3 غير  اإلنفاق  من  والحّد  المعامالت  تكاليف  وقتهم  خفض  من  الكثير  العاّمون  الموظفون  يمضي   :

على استفسارات المواطنين وأسئلتهم. قد يؤّثر توفير البيانات للمواطنين عبر  ويستخدمون مواردهم لإلجابة  
اإلنترنت وإمكانية البحث والوصول إليها بشكل مباشر على تقليل تكلفة الخدمة. وعلى سبيل المثال، خّفض 

ة، إذ تبّين  مجلس مدينة بريستول في المملكة المتحدة تكاليف المعامالت باستحداثه دليالً للبيانات المفتوح
مرة إذا جرى الرّد عليها شخصّيًا   15أن التكلفة التي يتحملها المجلس فيما يتعلق بمعاملة خدمة نموذجية أعلى  

   . )Pollard, 2011(أو عبر الهاتف مقارنة بما إذا تم الرد عليها عبر اإلنترنت 
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 إعادة استخدام معلومات القطاع العام  2.2اإلطار  

 النمساوي للمقاييس    حالة المكتب االتحادي 

عام   العقاري  2006في  والسجل  الخرائط  ورسم  بالمسح  ُيعنى  الذي  والمساحة،  للقياس  النمساوي  االتحادي  المكتب  اعتمد   ،
النمساوي، نهجًا لتسعير معلومات القطاع العام يّتسم بأنه مبّسط وأكثر مراعاة لحاجات السوق، ما أدى إلى تخفيضات جذرية في  

 .  2010و 2008في المائة. وقد جرى استعراض النموذج الجديد وتعديله خالل عامي  97لى األسعار تصل إ

، ارتفعت  2007وأدى انخفاض أسعار معلومات القطاع العام إلى ارتفاع ملحوظ في عدد مجموعات البيانات المباعة. وخالل عام  
مبيعات العديد من منتجات معلومات القطاع العام بشكل ملحوظ. وعلى سبيل المثال، ارتفعت مبيعات منتجات رسم الخرائط  

في المائة، والخرائط المساحية الرقمية    7,000في المائة، ومنتجات رسم الخرائط الرقمية بالتصوير المتعامد    500إلى    200من  
المائة، والنماذج    250 للتضاريس األرضية  في  الرقمي    250الرقمية  المائة، ونماذج المشهد  المائة، وتراخيص    1,000في  في 

في المائة. وتعّد المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في النمسا مسؤولة عن الجزء األكبر من هذا    100االستخدام الخارجي  
ا التجارية،  األنشطة  العديد من هذه  الحجم، منذ  الطلب اإلضافي. وقد تطّور  الصغيرة والمتوسطة  المشاريع  لتي تشمل أساسًا 

 تنفيذ النموذج الجديد.  

 حالة الهيئة الدانمركية للمشا��ع والتشييد  

الرسوم التي تفرضها على إعادة استخدام معلومات القطاع العام،  من  تبين أن هيئات القطاع العام، التي خّفضت بشكل ملحوظ  
  10,000في المائة و  1,000شهدت زيادة في عدد األفراد الذين يستخدمون هذه المعلومات بشكل متكرر، بنسبة تتراوح بين  

األشخاص  عدد  ارتفع  الدنماركية،  والتشييد  المشاريع  هيئة  حالة  في  المثال،  سبيل  وعلى  المائة.  هذه    في  يستخدمون  الذين 
  1,000في المائة، ما أدى إلى نمو سوق إعادة استخدام معلومات القطاع العام بنسبة    10,000المعلومات بشكل متكرر بنسبة  

 في المائة على مدى ثماني سنوات. وتقدر اإليرادات الضريبية اإلضافية للحكومة بأربعة أضعاف انخفاض الدخل من الرسوم. 

  . صياغة مستقبل أوروبا الرقمي. نماذج التوريد والتسعير لمعلومات القطاع العام - دراسة تسعير معلومات القطاع العام ، 2011ية األوروبية، المصادر: المفوض
   . الخطة الرقمية: استراتيجية المفوضية للبيانات المفتوحة، أسئلة وأجوبة، 2011المفوضية األوروبية، 

 االقتصاد بصفة عامة

لبيانات والعمليات وصنع السياسات الحكومية على مستوى االقتصاد  يمكن أيضًا رصد اآلثار االقتصادية إلتاحة ا
بصورة عامة، ال سّيما إذا أمكن استخدام البيانات المفتوحة على نطاق واسع عبر مختلف القطاعات االقتصادية. 

 ضًا.ويمكن أن تنعكس فوائد الحكومة المفتوحة على االقتصاد بشكل إيجابي على المستوى الكلي وعبر الحدود أي

األعمال .1 وبيئة  االقتصادي  بيانات    :النمو  عن  والدقيق  المتكرر  واإلفصاح  السياسات  شفافية  زيادة  ترتبط 
 Drabek and(االقتصاد الكلي بتأثير إيجابي على تدفقات االستثمار األجنبي المباشر والتصنيفات االئتمانية  

Payne, 2002(  تنفيذ  . وتؤكد البحوث التي أجريت مؤّخرًا أن شفافية المالية العامة، وال سيما خالل مرحلة
الميزانية، تؤثر بشكل إيجابي وملحوظ على اجتذاب تدفقات االستثمار األجنبي المباشر، ويصدق هذا بشكل  

  . al., 2021) (Cicatiello etأكبر على البلدان غير األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي  

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d0862188-b657-40b4-b3c0-f3c05d454247/language-en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_11_891?cookies=disabled
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رية أن كل بند إضافي من بنود الشفافية يؤدي إلى اتفاقية تجا  100يظهر تحليل ألكثر من    :تحسين التجارة .2
لدى الجمهور والقدرة على االستشراف بالشروط المطبقة لجميع الشركاء التجاريين،    )الحضور(تعزيز الصورة  

  . rraga and Shepherd, 2013)á(Lejكما يرتبط بزيادة تدفق التجارة البينّية بنسبة واحد في المائة 
الفرص   .3 المفتوحة   :االقتصاديةتوسيع  العامة  للبيانات  المباشرة  االقتصادية  القيمة  إجمالّي  يرتفع  أن  ُيتوّقع 

  194إلى    2018مليار يورو في عام    52لبلدان االتحاد األوروبي الثمانية والعشرين من مستوى أساسّي قدره  
ناهيك عن خلق آالف  )European Commission, 2020(   2030مليار يورو في عام   الجديدة  ،  العمل  فرص 

   التي ستؤدي إلى تحفيز القطاعات االقتصادية. 

أن  ومنافعها  المفتوحة  البيانات  مبادرات  تكاليف  تقييم  إلى  تهدف  التي  الدراسات  تؤكد  الجزئي،  المستوى  وعلى 
للناتج المحلي  المنافع المذكورة تفوق التكاليف التي تتحملها المؤسسات، بينما تبّين بصورة عامة أن القيمة المضافة 

في المائة، التي يمكن أن ترتفع أيضًا بنسبة   1.58و  0.4اإلجمالي المرتبطة بالبيانات المفتوحة تتراوح بين حوالي  
  .  (Berends, Carrara and Radu, 2020)العامة  في المائة عند اعتماد نموذج للوصول المجاني إلى البيانات    0.5

 األثر االجتماعي للحكومة المفتوحة 

يشير األثر االجتماعي إلى التأثير على تحد� اجتماعّي قائم يؤدي إلى إحداث تغيير إيجابّي ملحوظ ويعّزز التقدم  
للجميع  (.University of Michigan, n.d)االجتماعي   المؤسسات بحيث يمكن  التركيز على تطوير  . ومن خالل 

للحكومة المفتوحة أن تقود هذا األثر االجتماعي.   الوصول إليها وتلبي احتياجات الناس وتقدر مشاركتهم، يمكن
بالصحة  المنشودة  التغييرات  المفتوحة  الحكومة  مبادرات  فيها  تحدث  أن  يمكن  التي  المجاالت  بعض  وتتعلق 

 4و  3والرفاه والتعليم عالي الجودة والمساواة بين الجنسين، وهي تلك المدرجة في أهداف التنمية المستدامة  
   على التوالي. 5و

 الصحة والرفاه

تساعد  أن  القرار  صنع  في  األفراد  وإشراك  المفتوحة  بالبيانات  الصلة  ذات  المفتوحة  الحكومة  لمبادرات  يمكن 
وحشد  أفضل،  صحية  أنظمة  وبناء  وتقديمها،  الصحية  الخدمات  إلى  الوصول  نطاق  توسيع  على  الحكومات 

ت التي قد تستفيد من الحكومة المفتوحة على التغطية  االستثمارات المتعلقة بالبحوث السريرية. وتشتمل المجاال
- . وخالل جائحة كوفيد (OGP, 2019)الصحية الشاملة، والرعاية األولية، والصحة اإلنجابية، وميزانيات الصحة 

 ، ساعدت المبادرات المذكورة على بناء الثقة في اإلجراءات الحكومية، ما يعّد ضرورّيًا لتعزيز االمتثال للتدابير19
الرامية إلى الحد من انتشار العدوى. ويعّد التبادل الشفاف للمعلومات والبيانات الصحيحة عن الجائحة ضرورّيًا 
لدحض المعلومات الخاطئة حول األزمة الصحية وفيروس كورونا. وعلى سبيل المثال، يمكن استخدام البيانات 

بشكل   الصلة  ذات  والمواقع  الشفاء  وحاالت  بالوباء  الصحيين المتعلقة  والممارسين  الباحثين  جانب  من  مبتكر 
والصحفيين والمطورين ورّواد األعمال لتطوير رؤى حول الفيروس وخصائصه الوبائية وتطبيقات شبكة اإلنترنت  

  . (Pyo, S. et.al., 2020; Straface, 2020)التي تساعد على حماية المواطنين بشكل أفضل 
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 البيانات الصحية المفتوحة 

يانات الصحية المفتوحة بمثابة المبادرة األكثر شيوعًا للحكومة المفتوحة في مجال الرعاية الصحّية، وتتجاوز تعّد الب 
االصطناعي  الذكاء  باستخدام  جديدة  سريرية  بحوث  دعم  لتشمل  للمساءلة  والخضوع  الشفافية  ضمان  فوائدها 

(Harvey, 2018) صورًا   2017الواليات المتحدة في عام    . وعلى سبيل المثال، أصدر المعهد الوطني للصحة في
أسلوب  المقاَرنة  الكمبيوتر  أجهزة  لتلقين  الباحثين  جانب  من  الستخدامها  المصدر  مجهولة  سينية  أشعة  وبيانات 

يقّدمون   (Virtual radiologist)الكشف عن األمراض وتشخيصها. ويساعد ذلك على إيجاد أخصائيي أشعة عن بعد  
  .  (Summers, 2017)سّيما في البلدان التي تنعدم فيها مثل هذه المهارات    الخدمات إلى المرضى، ال 

كذلك يمكن أن يؤدي نشر البيانات المفتوحة ذات الصلة بالصحة العامة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في تغطية  
ف التدقيق  المدني  المجتمع  ومنظمات  لألفراد  يمكن  البيانات،  هذه  خالل  ومن  الصحية.  عمل الرعاية  كيفية  ي 

بالميزانية  المتعلقة  البيانات  استخدام  ويمكن  القرارات.  في  والتشكيك  الشواغل  عن  التعبير  األنظمة من خالل 
. ومع ذلك، يعّد تحديد  (OGP, 2019)والنفقات المفتوحة لتحليل اإلنفاق وتتبعه، لضمان تسليم السلع والخدمات 

القلق، إذ يتعين إغفال هوية األفراد في البيانات الصحية المفتوحة، ما البيانات لهوية األفراد المعنيين باعثًا على 
  قد يمنحها تأثيرًا اجتماعّيًا طويل األجل عبر مختلف عناصر نظام الرعاية الصحية. 

بكوفيد المصابة  للحاالت  المفتوحة  البيانات  استخدام  بعض    19- إن  برزت  ذلك  ومع  جّمة.  فوائد  على  ينطوي 
المتعلقة لتحذير   الشواغل  اإللكترونية  التطبيقات  في  المذكورة  البيانات  اسُتخدمت  عندما  األفراد  بخصوصية 

الناس من مواقع الحاالت المصابة. وبينما كان الهدف يتمّثل في الحد من المخاطر التي قد يتعرض لها السكان،  
والمواجهات التي قد تؤدي   تعرضت خصوصية األفراد لالنتهاك في بعض الحاالت، واقترن ذلك بالوصم االجتماعي

. وبالتالي، ينبغي االكتفاء بنشر المعلومات المناسبة  (Pyo, S. et.al., 2020) إلى زيادة تهميش الفئات الضعيفة
  حول المتضررين من الجائحة. 

 المشاركة والتعاون من أجل صحة أفضل 

فراد على اتخاذ قرارات صحية مستنيرة، إّن وصول الجمهور إلى المعلومات المتعلقة بالخدمات الصحية يساعد األ
إنشاء   الصلة  ذات  المبادرات  وتتضّمن  للمساءلة.  خاضعة  السلطات  وجعل  الُنُظم  تحسين  في  أيضًا  يسهم  وقد 
منصات تتيح للمواطنين تقديم المالحظات حول الُنُظم الصحية ومشاركة األفكار بناًء على احتياجاتهم. ويؤدي  

المعلومات الصحية وا للفئات األكثر ضعفًا  تبادل  تقديم خدمات أفضل  إلى  المجال  عتماد نهج تشاركي في هذا 
  . (Pyo, S. et.al., 2020)وتهميشًا 

وعلى سبيل المثال، عانى النظام الصحي في بوينس آيرس من فجوة فيما يتعلق بالحق في الوصول إلى خدمات 
الحق هذا  يكفل  القانون  أن  رغم  واإلنجابية،  الجنسية  اإلصابة  الصحة  تشخيص  في  بزيادة  ذلك  اقترن  وقد   .

بفيروس نقص المناعة البشرية في أوساط الشباب. ومن أجل التصّدي لتلك الفجوة، أنشأت الحكومة منصة رقمية 
لتوفير المعلومات األساسية ذات الصلة ومواقع مراكز تقديم الخدمات؛ وأّدى ذلك إلى تسهيل الوصول إلى مثل 
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القدرة على تقديم المالحظات أو الشكاوى حول األداء أو انتهاكات الحقوق، وال سّيما حقوق  هذه الخدمات وتوفير  
   . (OGP, 2019)المرأة 

 تعليم عالي الجودة

يعّد التعليم حّقًا أساسّيًا من حقوق اإلنسان، إذ يوّفر األمل والشعور بالمستقبل ويسهم في تحقيق االستقرار واألمن  
، الذي يرمي إلى ضمان التعليم 4والتنمية المستدامة. ويشكّل التعليم عالي الجودة محور هدف التنمية المستدامة  

   . (UN, 2015; UNGA, 1948)التعّلم مدى الحياة للجميع  المنصف والشامل للفتيات والفتيان وتعزيز فرص

وتسعى مبادرات الحكومة المفتوحة في مجال التعليم إلى توفير فرص متساوية ومنصفة لألطفال والمراهقين  
والبالغين للحصول على تعليم عالي الجودة، بصرف النظر عن النوع االجتماعي والوضع االقتصادي واالجتماعي 

لعرق واإلعاقة، بحيث ُيحرص على عدم إغفال أحد. وتركز هذه المبادرات أيضًا على الشفافية، من والتوجه وا
خالل استخدام البيانات المفتوحة والميزانيات المفتوحة، وكذلك على اآلليات التشاركية التي يمكن أن تساعد  

بال الصلة  المفتوحة ذات  للبيانات  المؤسسات. ويمكن  نفقات  التدقيق في  التحتية واألرقام  على  مدارس والبنية 
نحو   لها على  للتعليم وإيجاد حلول  التحتية  بالبنية  المتعلقة  القضايا  تقييم  أن تساعد في  الجغرافية  والبيانات 
المالحظات   لتقديم  والشركات  والسلطات  األمور  وأولياء  والطالب  للمعلمين  المتاحة  الفرصة  وتهدف  أفضل. 

ا تمكينهم من  إلى  المدرسية  واالقتراحات  الُنُظم  تعزيز  وبالتالي  األنظمة،  السياسات وصياغة  لمشاركة في صنع 
  . (Huss and Keudel, 2020)لتلبية احتياجات جميع الجهات المعنية بشكل أفضل 

 دعم التعليم المفتوح

تلت التي  السنوات  خالل  المفتوح  التعليم  تطّور  المفتوح،  اإللكتروني  للمحتوى  العليا  المثل  وحي  ظهور    من 
اإلنترنت. تساهم الحكومة المفتوحة في النهوض بالتعليم المفتوح كوسيلة إضافية للوصول إلى المعرفة والتعّلم 

الحياة   واإلدماج (Blessinger and Bliss, 2016)مدى  والمشاركة  البشري  المال  رأس  تطوير  في  وتساعد   .
التعليمية.ويمكن   الُنُظم  تحسين  مع  بالتوازي  الحكومة االجتماعيين،  مبادرات  ضمن  المفتوح  التعليم  إلدراج 

العادل.  التعليم  تحقيق  وفي  الوطنية  األعمال  جداول  من  جزءًا  بوصفه  نتائجه  تتبع  في  يساعد  أن  المفتوحة 
وتتضّمن األمثلة على مبادرات التعليم المفتوح إنشاء مكتبة مدرسية افتراضية في رومانيا؛ ووضع خرائط للموارد 

توحة في سلوفاكيا؛ واستخدام الموارد المفتوحة في شيلي لدعم التعليم الرقمي وتوفير المناهج  التعليمية المف
  . (OGP, n.d)الدراسية وخطط الدروس وتدريب المعلمين وآليات التقييم كجزء من حزمة متكاملة 
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 البيانات المدرسية المفتوحة والمساءلة 

على   المدرسية  التقارير  بطاقات  تشتمل  أن  والطالب  يمكن  المدرسية  والكتب  المدرسية  المرافق  عن  بيانات 
تساعد   أن  البيانات  لهذه  ويمكن  والتسجيل.  األموال  إلى  باإلضافة  إنجازات هؤالء ومؤهالتهم،  والمعلمين وعن 

. وتساعد هذه (UNESCO, 2018; Huss & Keudel, 2020)الجهات المعنية على التعاون في تقييم المدارس  
وحة أيضًا على تعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات، كما تسمح للجهات المعنية والحكومات البيانات المفت

على حد سواء بتقديم المالحظات ورصد استخدام الموارد، أو وضع الخطط وتحديد القضايا التي يتعين معالجتها  
   لتحسين جودة التعليم وتعزيز المساواة في الوصول إليه. 

في أستراليا، والذي يتيح الوصول الحر إلى    2010الذي أطلق عام    "My School"لك موقع  ومن األمثلة على ذ
البيانات على مستوى المدرسة التي يتم جمعها من التعداد الوطني للسكان. وتغطي البيانات، من جملة أمور أخرى، 

واألداء، واإلكمال،  والتسجيل  والنفقات،  واألرباح  والمواقع،  والطالب،  واإلعاقات    الموظفين  المهني،  والتدريب 
(Rabinowitz, 2018) ويتيح الموقع للمستخدمين المقارنة بين المدارس ورصد أدائها والتخطيط واإلبالغ عن .

التطورات واالتجاهات وتحديد الجهات التي تحتاج إلى الدعم والتبرعات. ويرد في الفصل الثاني مثال آخر عن 
  التعليم في المكسيك. 

 والتعاون والتعليم  المشاركة 

قد تنطوي مشاركة األفراد على أثر اجتماعي على جميع مستويات النظام التعليمي. ويمكن للسلطات المحلية أن 
تنشئ آليات تسمح لجميع الجهات المعنية بتقديم تعليقات بشأن سياسات التعليم الوطنية. وعلى سبيل المثال،  

االستفسار عن التقدم المحرز في العمل وأسباب التأخير في البنية أتاحت آلية إبالغ في بوينس آيرس لألفراد  
. ويمكن للتعاون بين الجمهور والسلطات المدرسية  (OGP, 2019)التحتية للتعليم والتعبير عن مخاوفهم بشأنهما  

دة  أن يكفل خيارات تعليمية أفضل؛ وعلى سبيل المثال، في هندوراس، اقُترحت خطة إلشراك المواطنين للمساع 
  في تقييم مديري المدارس المحتملين والبحث عن موظفين جدد. 

 المساواة �ين الجنسين 

لقد ُبذلت جهود كثيرة في جميع أنحاء العالم للنهوض بحقوق المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، وذلك في  
تي تؤخر مشاركتها بفعالية في . ولكن ال تزال المرأة تواجه التمييز والمعوقات ال5إطار هدف التنمية المستدامة  

  54و 25القطاعات االقتصادية واالجتماعية والسياسية. ويبلغ معدل مشاركة النساء الالئي تتراوح أعمارهن بين 
في المائة للرجال. وعليه، ال تزال الصعوبات   95في المائة، في مقابل    52عامًا في القوى العاملة في العالم حوالي  

غير  القطاع  وفي  مستقرة  غير  وظائف  في  منهن  الكثيرات  وتعمل  العمل،  سوق  لدخول  النساء  طريق  تعترض 
الرسمي، ما يعرضهن لمخاطر متزايدة في ظّل انعدام شبكات األمان االجتماعي. وحتى عند دخولهن سوق العمل، 

 ;ILO, 2020)ألجور حيث يحصلن على أجر أقل من الرجال مقابل القيام بنفس العمل  تعاني النساء من فجوة في ا

ILO, 2018) ويؤثر التمثيل غير المتكافئ في القيادة ومحدودّية المشاركة السياسية بشكل سلبّي على تمكين .
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الحكومة   في  عليا  مناصب  تولي  أو  كناخبات  االنخراط  عليهن  ُيصّعب  ما  المستوي(النساء،  المحلي على  ين 
. كذلك فإن القوانين واللوائح التمييزية تجعل من الصعب على المرأة المشاركة في العمل السياسي،  )والوطني

والتعبير عن آرائها، وتقديم تعليقات واقتراحات بشأن الخدمات العامة. وحتى عندما ُتسّن قوانين جديدة تراعى 
يوق ما  بتحّيز،  تنفيذها  يجري  المرأة،  حقوق  واالجتماعية  فيها  االقتصادية  الميادين  في  المرأة  بحق  الظلم  ع 

  . (UN Women, 2013)والسياسية 

جعلت النساء أكثر عرضة لخطر اإلصابة بعدوى فيروس كورونا، ألن النساء يشكّلن    19-كذلك فإن جائحة كوفيد
هتمام بالنساء والفتيات ونقص في المائة من القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية. ويمكن أن تؤثر قلة اال 70

األزمة  تهدد  كذلك  واألمراض.  بالعدوى  لإلصابة  وقابليتهن  صحتهن  على  سلبّي  بشكل  الصلة  ذات  الموارد 
االقتصادية التي أعقبت الجائحة بدفع المزيد من النساء إلى البطالة والفقر، بالتوازي مع فقدان المزيد من النساء 

أعمال الرعاية غير المدفوعة األجر. كذلك ازدادت حاالت العنف المنزلي في   لوظائفهن وانخراطهن المحتمل في
  . (UN, 2020)ظّل تدابير اإلغالق خالل الجائحة 

ولتحقيق المساواة بين الجنسين، تبرز الحاجة إلى المزيد من مبادرات التعاون بين الحكومات والشعوب لتمكين 
والعنف   للتمييز  حد  ووضع  والفتيات،  واالقتصادية النساء  السياسية  الحياة  في  مشاركتهن  وضمان  ضّدهن، 

، تعّد الحكومة المفتوحة مهّيأة (UN, 2015)واالجتماعية. او من خالل تركيزها على اإلدماج والمشاركة والتعاون  
   . (Brandusescu & Nwakanma, 2019)بصورة فريدة لدفع المساواة بين الجنسين 

 جتماعي والتنمية الشاملة لالعتبارات ذات الصلة البيانات المتعلقة بالنوع اال

إن تضمين البيانات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في مبادرات البيانات المفتوحة يعّد مسألة ناشئة تحتاج إلى  
النساء  تؤثر على  المؤشرات التي  النوع االجتماعي وجمع  بيانات مصنفة حسب  بالغ. وال شك أن توفير  اهتمام 

قد يؤدي إلى المزيد من إبراز جوانب عدم المساواة في جميع األنشطة. وبمجرد تضمينها في البيانات    والفتيات
البيانات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين إليجاد حلول فضلى وضمان تنمية شاملة   المفتوحة، يمكن استخدام 

هم في تطوير خدمات وتطبيقات جديدة  . كذلك يمكن لهذه البيانات أن تس(Juma et al., 2018)للنوع االجتماعي  
تساعد على إدماج المرأة وُتمكّن األفراد من مساءلة الحكومات عن القرارات واألنشطة واإلجراءات التي تتخذها.  
في  العامة  الميزانيات  في  ترد  التي  الجنسين  بين  بالمساواة  المتعلقة  البيانات  أن  تبّين  المثال،  سبيل  وعلى 

ت في  تساعد  تحليل إندونيسيا  ساهم  كما  والفتيات؛  النساء  تنمية  على  بالفعل  أنفقت  التي  المالية  المبالغ  حديد 
  . (Open Data Labs, 2017)البيانات ذات الصلة في جعل الحكومة خاضعة للمساءلة وتعزيز المشاريع المستقبلية  
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 المشاركة والتعاون من أجل المساواة بين الجنسين

إّن المشاركة المحدودة للمرأة في الحياة االقتصادية والسياسية والعامة والحاجة إلى التصدي لحاالت العنف ضد 
سبيل  وعلى  واالستراتيجيات.  السياسات  صياغة  أجل  من  تعاون  وإيجاد  تشاركية  مبادرات  إطالق  تحّتم  المرأة 

سلطات حكومية أخرى لوضع خطة بشأن تكافؤ الفرص المثال، عمل المعهد الوطني للمرأة في األرجنتين مع وزارات و
عام   في  أطلقت  تطبيق (OGP, 2019)  2018والحقوق  إنشاء  في  السلطات  المواطنون  شارك  المكسيك،  وفي   . 

Panic Button Boni   الذي يهدف إلى المساعدة على مكافحة العنف ضد المرأة في والية تالكسكاال. ويتيح التطبيق
لعنف الذي يتعّرضن له وإبالغ الشرطة بجهات االتصال الخاصة بهن لمعالجة الحادث، كما يضمن للنساء اإلبالغ عن ا

الحفاظ على خصوصيتهّن. ويمكن رسم خريطة للبيانات المجمعة الستعراض المناطق الخطرة، التي قد ُتستخدم 
  . al., 2019) (Sánchez etلمراجعة السياسات والبرامج الرامية إلى زيادة تمكين المرأة والقضاء على العنف  

 تحسين سمات الحوكمة من خالل مبادئ الحكومة المفتوحة 

التكنولوجيات   اعتماد  تعزيز  إلى  تهدف  كما  اجتماعية وسياسية،  عدة جوانب  على  المفتوحة  الحكومة  تشتمل 
الناشئة التي تسهم في تحسين نظام الحكم الرشيد، وتعّد بمثابة عالج للشوائب القائمة في ُنُظم الحوكمة. وتهدف  

يل مبادئه األساسية، بما فيها الشفافية والمساءلة  ُنُهج الحكومة المفتوحة إلى تحسين نظام الحكم الرشيد عبر تفع
. وفيما يلي بعض الطرق التي يمكن من خاللها (ESCWA, 2018)واالنفتاح والشمول والفعالية وسرعة االستجابة  

  للمساءلة ومشاركة المواطنين تعزيز الحوكمة. 

 تع��ز المساءلة والفعالية 

نًا على مبدأ الديمقراطية التمثيلية. ويستند شكل الحكم هذا على تقوم الحكومات الديمقراطية كما نعرفها راه
إدارة عامة تضّم مجموعة من المؤسسات، التي ُيناط بها تنظيم وإدارة الموارد المشتركة واألموال العامة، التي 

 تغّذيها الضرائب، لصالح ورفاه المجتمع الوطني بصفة عامة.  

تحديات عّدة، بما فيها محدودية مشاركة المواطنين واالنطباع بأن هذا  ومع ذلك، واجهت الديمقراطية التمثيلية
النظام ال يأبه بشواغل األفراد، ما أدى بدوره إلى فقدان الثقة. وفي هذا السياق، يمكن للحكومة المفتوحة أن تسهم  

ابي لتطبيق مبادئ بشكل كبير في التخفيف من حدة بعض هذه التحديات. وفيما يلي بعض األمثلة على األثر اإليج
 الحكومة المفتوحة وُنُهجها في الحوكمة. 

: يمكن للبيانات المفتوحة أن تدعم الشفافية والمساءلة في التعاون اإلنمائي. وفي عام تحسين التعاون اإلنمائي 
  ، أطلقت الحكومة السويدية جدول أعمال إصالحي للتعاون اإلنمائي لتحقيق المزيد من الشفافية في تمويل2010

المانحين من خالل الفرص التي يوّفرها التقدم التكنولوجي. وتضّمن جزء من جدول أعمال اإلصالح هذا تقديم  
العامة  والمعلومات  الوثائق  إتاحة جميع  بموجبها  العامة  الفاعلة  الجهات  على  يتعّين  المعونة  لشفافية  ضمانات 
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ت، الذي يستند إلى البيانات الحكومية المفتوحة، توقيت  المتعلقة بالتعاون اإلنمائي الدولي، حيث يبين مركز البيانا
 . (Clare, Verhulst and Young, 2016) وسبب دفع تمويل المساعدات وهوية متلقيها ونتائج التمويل

: قد يشكّل نشر البيانات العامة بشفافية أداة فعالة لدعم المساءلة والحد من الفساد. وعلى سبيل المثال،  منع الفساد
على قياس مدى شفافية أعضاء البرلمان   )مؤتمري الوطني(  "Meu Congresso Nacional"لتطبيق البرازيلي  يركز ا

من خالل تحليل البيانات ونشرها. كذلك يضطلع بنشر جميع القوانين والتعديالت الدستورية التي يقترحها نواب  
 dos Santos)فصيلية عن النفقات البرلمانية  البرلمان وأسماء اللجان التي يشاركون فيها، باإلضافة إلى بيانات ت

al., 2014) Brito et .  

: يمكن العتماد الشفافية في العقود العامة أن يعزز استحداث عطاءات جديدة، ما يؤدي  الشفافية في العقود العامة
والت. وعلى إلى المنافسة التي ينجم عنها تخفيض أسعار المناقصات وتوفير التكاليف ذات الصلة بخدمات المقا

تلقائية   بصورة  العقود  نشر  يتطلب  الذي  للمقاوالت في سلوفاكيا،  نظام مفتوح  إلى  االنتقال  أدى  المثال،  سبيل 
واستخدام ُنُظم المشتريات اإللكترونية، إلى مضاعفة عدد مقدمي المناقصات تقريبًا، ما أفضى بدوره إلى تعزيز 

  . Open Contracting Partnership, n.d)(. المنافسة

 تع��ز مشاركة المواطنين  

يمّثل المواطنون عنصرًا جوهرّيًا في الحكومة المفتوحة، وتعّد مشاركتهم الفعالة مبدا� أساسّيًا في نهج الحوكمة 
المشاركة   على  السياسية  والجماعات  المواطنين  قدرة  ضمان  على  الشامل  السياسي  النظام  ويقوم  المفتوحة. 

ر العام، وال سيما فيما يتعلق بالمسائل التي تؤثر عليهم مباشرة. وهكذا فإن المشاركة  بنشاط وفعالية في صنع القرا
تتيح للمواطنين فرصة للتأثير على السياسة العامة. ويمكن المحاججة بأن المشاركة السياسية تمّثل اإلجراء الذي 

   . ,Rosenstone and Hansen) (1993يتم بواسطته تقاسم توزيع السلع والقيم االجتماعية 

السياسية أن تتجاوز   المشاركة  السياسية. ومع ذلك، يمكن لهذه  للمشاركة  الشكل األكثر شيوعًا  التصويت  ويعّد 
المشاركة في االنتخابات لتشمل العديد من خيارات المشاركة في الحياة العامة، بما فيها طلب المعلومات وتقديم 

خالل العامة  السلطات  مع  والتعاون  والمقترحات،  الخدمات   التعليقات  وتصميم  السياسات  دورة  مراحل  جميع 
وتقديمها. وفي المجال السياسي، يمكن تفعيل المشاركة من خالل هيكل مؤسسي يتم فيه تقاسم السلطة. وتنطوي  
المشاركة على تمكين المواطنين، بشكل فردي أو جماعي، من المشاركة بفعالية في العمليات السياسية؛ كما تنطوي  

المجموعات بشكل أفضل  المشاركة على تم بما فيها الفئات االجتماعية، ودون الوطنية، والعرقية، (ثيل مختلف 
في نظام الحكم الرشيد. ويشير البعد االجتماعي واالقتصادي للمشاركة إلى دولة شاملة توفر   )والدينية، وغيرها

والحماية لجميع فئا  الشامل والصحة  التعليم  السكان  الخدمات والرعاية األساسية، مثل  . (ESCWA, 2021)ت 
تفعيل   يتم  المواطنين،  لمشاركة  بالنسبة  المفتوحة  الحكومة  نهج  يوفرها  التي  المبتكرة  الطرق  خالل  ومن 
إقامة مجتمعات سلمية   على  وتشجع  المواطنين  تعزز مشاركة  بطرق  الرشيد  الحكم  لُنُظم  الهيكلية  اإلصالحات 

   وشاملة. 
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 القائمة على المواطنين الميزانية التشاركية أو الميزانية

تعّد الميزانية التشاركية ممارسة جيدة تهدف إلى تعزيز الشفافية، ما يؤدي إلى إنفاق الميزانيات العامة بطريقة  
أكثر انسجامًا مع توقعات المواطنين واحتياجاتهم. وتنطوي هذه الميزانية على درجة معينة من تقاسم السلطة 

ف التأثير  من  المواطنين  التشاركية وتمكين  الميزانية  إعداد  عن  نجم  الدولي،  البنك  وبحسب  العامة.  المالية  ي 
تحسينات مباشرة في عدد من البلدان النامية، إذ إنها ال تتيح للمواطنين تغيير أولويات التمويل على المدى القصير 

الب المتزايدة بالتغيير  فحسب، بل قد تؤدي أيضًا إلى تغيير مؤسسي وإداري مستدام على المدى الطويل. إن المط
تسّلط الضوء على أهمية تحديث اإلدارة وتطوير قدرات موظفيها المدنيين وتحسين آليات تقديم الخدمات، ما  
يسهم في منع نشوب المزيد من النزاعات واالضطرابات االجتماعية والسياسية. كذلك ينبغي أن يلعب المواطنون  

 شغيل إدارتهم العامة. دورًا أكثر فاعلية في توفير الخدمات وت

التشاركية للميزانية  األلمانية  الشبكة  عديدة،  1وبحسب  مزايا  يوفر  والتشاركية  الشفافة  الميزانية  اعتماد  فإن   ،
شّحت  إذا  سّيما  ال  األولويات،  تنسيق  على  يساعد  أنه  ذلك  المحددة.  والظروف  السياقات  مراعاة  مع  بالتوازي 

وحذر. ويمكن للنقاش العام الشفاف والتشاركي بشأن الميزانية أن يعزز توافق األموال، ما يستوجب إدارتها بحكمة  
آراء  مراعاة  خالل  ومن  جماعية.  بصورة  الميزانية  مخصصات  تحديد  وكيفية  الرئيسية  األولويات  بشأن  اآلراء 

ل ضرورية  تعّد  المواطنون  يتقاسمها  التي  المدخالت  ألن  كفاءتها  تعزيز  للمؤسسات  يمكن  تحسين  المواطنين، 
. كذلك 19-استخدام الموارد الشحيحة، ال سيما في أوقات األزمات، كتلك التي نشهدها حالّيًا بسبب جائحة كوفيد

المواطنين  تمكّن  إذ  المشاكل،  وحل  التحديات  مواجهة  على  المؤسسية  القدرة  التشاركية  الميزانية  تعزز 
الجها مصالح  االعتبار  في  األخذ  من  سواء  حد  على  تضارب والسياسيين  مخاطر  من  يحّد  ما  كافة،  المعنية  ت 

المصالح. إن مناقشة مختلف خيارات الصرف تخلق وعيًا بين المواطنين حول قيود الميزانية، وتكلفة مختلف  
البنود المتسلسلة. وعالوة على ذلك، يتيح النهج التشاركي للمواطنين زيادة مشاركتهم في الشؤون العامة، حيث  

الميزانيات، ويصبحون أكثر تفّهمًا لمؤسساتهم العامة وتتعزز ثقتهم بها. وذلك يحّد بدوره  يسهمون في تحديد شكل  
من خيبة األمل واالستياء السياسّي. وفي المحصلة، تمنح الميزانية التشاركية السياسيين فرصة للتعرف بشكل  

ثقة مع ناخبيهم. وهكذا    أفضل على مشاغل المواطنين ومظالمهم ومصالحهم، بالتوازي مع تطوير عالقات أكثر
 يتم الحد من خيبة األمل السياسية والحرمان السياسي، اللذين يمّثالن تهديدًا وجودّيًا ألي نظام ديمقراطي.
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 الميزانية التشاركية في مدينة كولونيا (ألمانيا)  2.3اإلطار  

، وذلك من خالل منصة عبر اإلنترنت تعمل كقناة مركزية في عملية  2007يشارك مواطنو كولونيا في إعداد ميزانية البلدية منذ عام  
أساس   الصلة على  ذات  النقاش  وتغيير مواضيع  المحتملة  العقبات  إزالة  المشاركة من خالل  ر  ُتيس� القنوات. كذلك  متعددة  مشاركة 

شكّل مثاالً يحتذى به للعديد من عمليات الميزانية التشاركية في ألمانيا. ويقوم في األساس على    "ج كولونيا نموذ"منتظم. وُيذكر أن  
الموقع   استخدام  خالل  ومن  القنوات.  متعدد  إجراء  ضمن  رئيسية  قناة  بوصفها  اإلنترنت  شبكة  استخدام 

http://buergerhaushalt.stadt-koeln.de/  وتقييم مناقشة  وكذلك  وتقييمها،  ومناقشتها  مقترحاتهم  تقديم  للمواطنين  يمكن   ،
مقترحات المواطنين اآلخرين. كذلك تتم المساءلة ورصد تنفيذ مقترحات المواطنين عبر اإلنترنت. ومن السهل استخدام هذه المنصة  

لى اسم مستخدم وكلمة مرور. ويمكن للمواطنين الذين ال تتوفر لهم إمكانية الوصول إلى  اإللكترونية، إذ يتطلب ذلك فقط الحصول ع
شبكة اإلنترنت تقديم مقترحات خطية أو عبر مركز تلقي المكالمات الهاتفية. كذلك أّدى العمل الدؤوب في مجال العالقات العامة في  

لغ عدد المشاركين النشطين في إعداد الميزانية التشاركية األولى  كولونيا إلى تحقيق معدالت مشاركة نشيطة مرتفعة جدًا، حيث ب
مواطن. وتتسم عملية الميزانة التشاركية في كولونيا بأنها قائمة على التشاور واختيار المواضيع    14,000مواطن، والثانية    11,000

بة لمجاالت محددة في الميزانية، والتعليق عليها  ذات الصلة. ويمكن للمواطنين تقديم مقترحات بشأن اإلنفاق وتوفير التكاليف بالنس
 وتقييمها. بعدئذ، يقوم المجلس البلدي باختيار أبرز المقترحات من قائمة مختصرة نهائية، ومن ثم يوفر إمكانية المساءلة. 

 . https://www.buergerhaushalt.org/en/netzwerk-buergerhaushaltالمصدر: الشبكة األلمانية للميزانية التشاركية. 

ُطِبقت   أنها  علمًا  للمساءلة،  والخاضعة  الشاملة  الحوكمة  لنظام  هامة  أداة  التشاركية  الميزانية  تعد  عام،  وبشكل 
. ذلك أن الميزانية التشاركية تمكّن  (Shah, 2007)بأشكال مختلفة في عدة بلدان نامية في جميع أنحاء العالم  

مية، والتأثير على السياسات العامة، ومساءلة الحكومة.  المواطنين من االّطالع بشكل مباشر على العمليات الحكو
  وترد أمثلة أخرى على الميزانية القائمة على المواطنين في الفصل الثالث. 

  

http://buergerhaushalt.stadt-koeln.de/
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  للبلديات  تتيح منّصة وهي عضو،  300 حالّياً  الشبكة تضم .2003  عام في طلقتا�  مبادرة  هي  التشاركية ةيناللميز األلمانية الشبكة 1
 .buergerhaushalt-https://www.buergerhaushalt.org/en/netzwerk المعلومات. تبادل ألمانيا في  المدني المجتمع ومنظمات

https://www.buergerhaushalt.org/en/netzwerk-buergerhaushalt
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نظرة عامة على الممارسات الجيدة ذات  .3

بالحكومة المفتوحة في بلدان منظمة  الصلة 
 التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

 

 
دأبت بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي منذ فترة طويلة على تنفيذ مبادرات  
لتعزيز مبادئ الحكومة المفتوحة، التي كانت ترد أحيانًا ضمن دساتيرها. وُيقّدم هذا الفصل نظرة  

على األطر القانونية والسياسية والمؤسسية التي تقوم عليها الحكومة المفتوحة في بلدان  عامة  
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، فضالً عن الصالت التي تربطها بالتكنولوجيات  

يقترح   بعدئذ  المعنية.  الجهات  بإشراك  المتعلقة  الممارسات  يتناول  كما  الرقمية،    هذا والبيانات 
الفصل بعض الممارسات المبتكرة ومسارات العمل في المستقبل، بالتوازي مع إيالء االهتمام بشكل  
أبرز   بعض  على  الضوء  يسلط  كما  المحلي،  المستوى  على  المفتوحة  الحكومة  لدراسة  خاص 
التحديات التي ما فتئت البلدان تواجهها، قبل تقديم عدد من األمثلة الملموسة للممارسات الجيدة  

 ي بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي والبلدان الشريكة لها. ف
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نظرة عامة على الحكومة المفتوحة في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان  
 االقتصادي 

الحك رائدة في حركة  األعضاء فيها  والبلدان  االقتصادي  الميدان  والتنمية في  التعاون  كانت منظمة  ومة  لطالما 
المفتوحة منذ انطالقتها. وقد أثمر الدور الطليعي الذي قامت به عن إصدار توصية مجلس منظمة التعاون والتنمية  

، وهي أول صك قانوني دولي في هذا المجال. وتشكّل (2017)في الميدان االقتصادي بشأن الحكومة المفتوحة  
حوث المكثفة وجمع البيانات على المستوى الدولي،  هذه التوصية ثمرة سنوات من التعاون وتبادل الخبرات والب

 فضالً عن تحليل السياسات داخل البلدان.

ولطالما دأبت بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي على تنفيذ مبادرات تهدف إلى تعزيز االنفتاح.  
السنوات   خالل  متزايد  بشكل  نطاقًا  أوسع  المفتوحة  للحكومة  الوطنية  األعمال  جداول  أصبحت  ذلك،  ومع 

تنفي متابعة  ويجري  المبادرات.  من  أوسع  مجموعة  وشملت  الحكومة  المنصرمة،  مبادرات  من  األول  الجيل  ذ 
المفتوحة، بما فيها تلك التي تهدف إلى تعزيز اإلطار القانوني للحكومة المفتوحة، مع التركيز على جوانب جديدة،  

التي تستوحي غالبًا ابتكارات القطاع    -بينما ُصّممت مجموعة من مبادرات الجيل الثاني الجديدة بشأن القطاعات  
والتقنيات تتضمن    العام  البلدان  مختلف  في  المفتوحة  الحكومات  أعمال  جداول  باتت  لذلك،  ونتيجة  الرقمية. 

المساعدات   المفتوحة وشفافية  العلوم  المفتوحة وتعزيز  للحكومة  ابتكار  إنشاء مختبرات  بين  تتراوح  مبادرات 
)OECD, 2020( .  

والتنفيذية ذات الصلة، التي تتميز بقوتها ومالءمتها، تعّد ومع ذلك، ال تزال األطر القانونية والسياسية والمؤسسية  
من أبرز العوامل التمكينية للحكومة المفتوحة، إذ تكفل أن اإلصالحات قائمة على أسس متينة، وأنها تنطوي على  

 آثار طويلة األمد.

 اإلطار القانوني

والتنمي التعاون  منظمة  في  أعضاء  بلدان  لعدة  الوطنية  الدساتير  تتعلق تتضمن  مواّد  االقتصادي  الميدان  في  ة 
بمبادئ الحكومة المفتوحة، ما يدل على األدوار التي تضطلع بها هذه المبادئ منذ فترة طويلة في بعض البلدان. 
وعلى وجه التحديد، تشير معظم الدساتير إلى الحق في الوصول إلى المعلومات العامة، كما تتضمن أحكامًا بشأن  

، التي تشكل األساس )مثل حرية التجمع وحرية الصحافة وما إلى ذلك(حماية الحيز المدني  مشاركة المواطنين و
لكل شخص "من دستور النرويج على أن    100لنظام بيئة الحكومة المفتوحة. وعلى سبيل المثال، تنّص المادة  

راءات المحاكم والهيئات  الحق في االطالع على الوثائق المتعلقة بإدارة الدولة والبلديات والحق في متابعة إج
على أن للمواطنين الحق في    )2وثيقة الحكم، الفصل  (. وبالمثل، ينص الدستور السويدي  "المنتخبة ديمقراطّياً 

السياسية   األحزاب  وتأسيس  فيها،  والخروج  المظاهرات  وتنظيم  بحرية،  المعلومات  على  الحصول  التماس 
يتعّين على الدولة أن تكفل الحق "على أنه    1917المكسيكي لعام  واالنضمام إليها. وفي مثال آخر، ينص الدستور  

 . )6المادة ( "في الحصول على المعلومات
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لعام   الميدان االقتصادي  والتنمية في  التعاون  أن    2020ويبّين مسح منظمة  المفتوحة  الحكومة  في   75بشأن 
مثل  (كيفية التعامل مع شكاوى المواطنين    المائة من دساتير البلدان األعضاء في المنّظمة تتضّمن أحكامًا بشأن

في المائة منها   68داخل الكيانات الحكومية أو من خالل مؤسسة عامة مستقلة، و  )تلك المتعلقة بالخدمات العامة
تقديم   أو  السياسات  الفئتين معًا، في صنع  أو كلتا  المعنية  الجهات  أو  المواطنين  تتضّمن أحكامًا بشأن مشاركة 

في المائة منها تتضّمن أحكامًا بشأن تقديم االلتماسات أو غيرها من أشكال    64كال األمرين معًا، و  الخدمات أو في
 مبادرات المواطنين.

لبلدان منظمة التعاون والتنمية   اإلطار القانونيوإلى جانب الدساتير، تعّد مبادئ الحكومة المفتوحة غالبًا جزءًا من  
حديد، بات لدى جميع بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي في الميدان االقتصادي. وعلى وجه الت

المفتوحة،   الحكومة  عليها  تقوم  التي  البنود  أبرز  أحد  يعّد  الذي  العامة،  المعلومات  إلى  بالوصول  تتعلق  قوانين 
ء. وتنطبق وتشمل معظم نصوص القوانين ذات الصلة الكشف االستباقي والتفاعلي عن المعلومات على حد سوا

الحكم دون  المركزية بل أيضًا على مستويات  الحكومات  المعلومات غالبًا ليس فقط على  الوصول إلى  قوانين 
المناطق(الوطنية   أو  المقاطعات  األخرى  ) مثل  السلطة  فروع  على  أيضًا  تنطبق  البلدان  بعض  وفي  فيها  ( ،  بما 

 ألموال العامة. وعلى الكيانات الخاصة التي تدير ا )التشريعية والقضائية

الميدان   في  والتنمية  التعاون  منظمة  بلدان  بعض  سّنت  لديها،  المفتوحة  للحكومة  القانوني  اإلطار  سياق  وفي 
في   الحق  وحماية  لتعزيز  الكولومبي  القانون  فيها  بما  المواطنين،  مشاركة  بشأن  محددة  قوانين  االقتصادي 

المتطلبات القانونية إلشراك الجهات المعنية في صنع القانون  ، أو  20151المشاركة الديمقراطية اعتبارًا من عام  
أو السياسات، فضالً عن القوانين التي تنظم األدوات الديمقراطية مثل االنتخابات وااللتماسات واالستفتاءات.  

والنزاه المساءلة  بشأن  قوانين  الغالب  في  االقتصادي  الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  بلدان  لدى  ة، كذلك 
اللذين يعّدان من أبرز مبادئ الحكومة المفتوحة. وعلى سبيل المثال، تتعلق القوانين المذكورة بتضارب المصالح، 
واإلفصاح المالي، وحشد الدعم، وحماية المبل�غين عن المخالفات، ورشوة الموظفين العاّمين األجانب، أو المساءلة 

. وتشمل التشريعات األخرى التي سنتها معظم  2)2006لكندي لعام  على سبيل المثال، قانون المساءلة االتحادي ا(
المفتوحة،   الحكومة  اعتماد  في  تسهم  أن  يمكن  والتي  االقتصادي،  الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  بلدان 

ووظائفها   الدولة  مؤسسات  وأدوار  الرقمية،  والتكنولوجيات  الالمركزية،  بشأن  وديوان (قوانين  البرلمان،  مثل 
. كذلك فإن التشريعات القطاعية المتعلقة بالهياكل األساسية والبيئة والقطاعات االجتماعية  )المظالم، وما إلى ذلك

 وأيضًا قوانين الميزانية، تشتمل غالبًا على مبادئ الحكومة المفتوحة المتعلقة بإشراك المواطنين. 

التعاون والت القوانين، استخدمت بعض حكومات منظمة  الميدان االقتصادي صكوكًا مثل  وإلى جانب  نمية في 
المراسيم التنفيذية والتوجيهات لتعزيز خطط عملها بشأن الحكومة المفتوحة. وهذا هو الحال مثالً فيما يتعلق  

والتوجيه   20093بتوجيه الحكومة المفتوحة الصادر عن مكتب اإلدارة والميزانية في الواليات المتحدة في عام 
المف الحكومة  عام  بشأن  من  اعتبارًا  كندا  التعاون 20144توحة في  منظمة  بلدان  أصدرت  أخرى،  . وفي حاالت 

رفيع  سياسّيًا  التزامًا  تمثل  ولكنها  القانونية،  الناحية  من  ملزمة  غير  إعالنات  االقتصادي  الميدان  في  والتنمية 
منفتحة   دولة  سبيل  في  كولومبيا  إعالن  مثل  واتفاقية  5(2017)المستوى،  الكولومبي،  الرئيس  وقعه  الذي   ،

، التي وقعها رئيس البالد، جنبًا إلى جنب مع رؤساء البرلمان 6(2017)كوستاريكا اإلطارية لتعزيز دولة منفتحة  
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والسلطة القضائية والمحكمة االنتخابية. وباإلضافة إلى ذلك، سّنت عّدة بلدان في منظمة التعاون والتنمية في  
اال تحدد الميدان  مماثلة  قانونية  وثائق  أو  السلوك،  لقواعد  مدونة  وضعت  أو  المدنية،  للخدمة  قانونًا  قتصادي 

الشفافية   إلى  المذكورة غالبًا  الوثائق  المدنية. وتشير  الخدمة  المائة  78بنسبة  (التزامات موظفي  والنزاهة    )في 
المائة  78بنسبة  ( المائة  74بنسبة  (والمساءلة    )في  التعاون والتنمية في    ، وذلك وفقاً )في  لمسح أجرته منظمة 

 بشأن الحكومة المفتوحة.  2020الميدان االقتصادي لعام 

 األطر السياسية 

وباالنتقال من اإلطار القانوني إلى اإلطار السياسي ذي الصلة، يذكر أن معظم بلدان منظمة التعاون والتنمية في 
امة التي تشير إلى نية الحكومة في اّتباع مبادئ الحكومة  الميدان االقتصادي لديها عدد من وثائق السياسة الع

المفتوحة المتعلقة بالشفافية والمساءلة والنزاهة والمشاركة وتنفيذها. وفي بعض الحاالت، َتِرد هذه المبادئ في 
استراتيجية   المثال، حّددت  األجل. وعلى سبيل  المستوى وطويلة  الحكومية رفيعة  البرامج  أو  االستراتيجيات 

االنفتاح بوصفه إحدى الركائز الثالث التي تقوم عليها، بينما يتضمن اتفاق االئتالف في المانيا   20307ليتوانيا لعام  
التنمية    20188لعام   وتشتمل خطة  المعنية،  الجهات  الشفافية ومشاركة  تعزيز  إلى  الرامية  المبادرات  عددًا من 

 زيز الديمقراطية التشاركية.على تع 20249-2019الوطنية في المكسيك للفترة  

كذلك تميل بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي إلى تعزيز مبادئ الحكومة المفتوحة سواء في  
إطار استراتيجيات شاملة تهدف إلى إصالح إدارتها العامة أو من خالل اعتماد استراتيجيات محددة بشأن مبادئ 

التي تهدف إلى المساهمة في الوصول    10(2019)وزيلندا للخدمة العامة الرقمية  بعينها. وتشكّل استراتيجية ني 
للمساءلة"إلى   وخاضعة  مفتوحة  عامة  تنص    "خدمة  ذلك،  إلى  وباإلضافة  الشاملة.  االستراتيجيات  على  مثاالً 

دي إلى تمكين فتح البيانات الحكومية يؤ"على أن    202211-2017استراتيجية أيرلندا للبيانات المفتوحة للفترة  
. كذلك تستخدم البلدان السبعة والعشرون في منظمة التعاون "المواطنين وتعزيز االبتكار وإصالح الخدمات العامة

الوطنية العمل  خطط  المفتوحة،  الحكومة  شراكة  مبادرة  إلى  تنتمي  التي  االقتصادي،  الميدان  في   12والتنمية 
 ة وسياساتها وإجراءاتها الملموسة. بوصفها أداة لتعزيز التزامات الحكومة المفتوح

، "استراتيجية وطنية كاملة للحكومة المفتوحة"وفي المحصلة، تعمل بعض البلدان مثل كندا وفنلندا على وضع  
ُيتوّخى منها أن تكون وثيقة طويلة األجل تغطي جميع جوانب العمل الحكومي وتقّدم رؤية مشتركة ومتسقة 

ف المفتوحة  الحكومة  أعمال  البلدلجدول  على 13ي  المفتوحة  الحكومة  استراتيجيات  تطبيق  يمكن  كذلك   .
 . )3.1يراجع اإلطار (المستويات دون الوطنية، كما جرى مثالً في مقاطعة ألبرتا في كندا 
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 ) كندا (   استرا�يجية الحكومة المفتوحة لمقاطعة ألبرتا  3.1اإلطار  

 ألبرتا في كندا على العناصر التالية: تشتمل استراتيجية الحكومة المفتوحة لمقاطعة 

 . "خدمة عامة منفتحة على مشاركة مواطني مقاطعة ألبرتا " :الرؤية، أو الهدف الرئيسي لالستراتيجية •
المفتوحة:   • المقاطعة للحكومة  للرؤية المحددة ولتعريف  المهام: شرح  خلق عالقة أقوى تتسم بالشفافّية بين الخدمة  "بيان 

والمواطنين من خالل إتاحة الوصول إلى البيانات والمعلومات الحكومية، واالستماع إلى المواطنين وإشراكهم بانفتاح،  العامة  
 . "بالتوازي مع تعزيز ثقافة التعاون داخل حكومة ألبرتا

الطلب المتزايد على  "القوى المحركة: أي العناصر الخمسة الرئيسية التي حّفزت المقاطعة على تصميم االستراتيجية، بما فيها  •
 . "تعزيز إتاحة المعلومات الحكومية أمام الجمهور، بما في ذلك تمكينهم من المشاركة في عملية صنع القرار

األهداف: تشتمل على أربعة أهداف رئيسية هي مشاركة المواطنين، والتعاون، وتوافر المعلومات، والمساءلة، وعلى أهداف   •
مل الخدمة العامة جنبًا إلى جنب مع المواطنين لجعل الحكومة أكثر استجابة في سبيل تلبية  أن تع "فرعية ذات صلة، بما فيها  

 . "االحتياجات المتنامية لسكان ألبرتا
تعزيز   • على  النتائج  وتشتمل  الصلة.  ذات  النجاح  ومقاييس  التفسيرات  فيها  بما  ُمتوّخاة،  رئيسية  نتائج  خمس  النتائج: هي 

المشاركة،   وتحسين  وزيادة  الشفافية،  القرار،  صنع  عملية  وتحسين  المواطن،  محورها  التي  الحكومية  اإلصالحات  واعتماد 
 التعاون والتنسيق. 

استخدام البيانات عالية    (2)أن تكون منفتحة في تصميمها، و  (1)المبادئ:هناك ثالثة مبادئ توجه تنفيذ االستراتيجية، وهي:   •
 تحسين الحوكمة.  (3)الجودة بطريقة مبتكرة، و

للجهود، يتضمن كل منها قائمة بااللتزامات الملموسة والمسؤوليات الوزارية    " مسارات "ارات النشاط: حددت الحكومة ثالثة  مس •
المشاركة المفتوحة.    (3)المعلومات المفتوحة و  (2)البيانات المفتوحة، و  (1)المقابلة لها. وتشتمل هذه المسارات الثالثة على  

 لمحركة والنتائج آنفة الذكر. ويرتبط كل مسار نشاط بالقوى ا

-https://open.alberta.ca/dataset/3beca82e-c14a-41d0-b6a3 ،)بدون تاريخ(المصدر: استراتيجية الحكومة المفتوحة في مقاطعة ألبرتا 

33dd20b80256/resource/b4661609-03a2-4917-84f8-41d0fe4d7834/download/open-government-strategy.pdf . 

 والتمو�ل اإلطار المؤسسي

باالنتقال إلى الترتيب المؤسسي، تنيط معظم بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي مسؤولية 
المفتوحة بمكتب حكومي محدد   الحكومة  لمبادرات  الغالب، يتخذ هذا  (OECD, 2016)التنسيق األفقي  . وفي 

في المائة من بلدان منظمة    62لمكتب في  ، وبتعبير أدق، يتم إلحاق هذا ا14المكتب من مركز الحكومة مقّرًا له
التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي إما بمكتب رئيس الحكومة أو بمكتب الحكومة أو أمانة السر التابعة لها  
أو بمجلس الوزراء. وقد تضطلع هذه المكاتب بوظائف مختلفة، بما فيها وضع استراتيجية الحكومة المفتوحة  

يناط بمعظمها مسؤولية تنسيق تنفيذ مبادرات الحكومة المفتوحة. ويمكن ضمان التنسيق وتقييم أثرها، ولكن  
الفعلي من خالل لجنة متخصصة للحكومة المفتوحة، تضم غالبًا ممثلين عن المجتمع المدني وأحيانًا ممثلين عن 

، كما يمكن لهذا  )إلى ذلكمثل البرلمان، والقضاء، والحكومات المحلية، والقطاع الخاص، وما  (جهات فاعلة أخرى  
   التنسيق أن يحدث على مستوى القطاع أو الوزارة أو حتى على مستوى المشاريع. 

بين   المشتركة  التوجيهية  اللجنة  خالل  من  كندا  في  المفتوحة  الحكومة  مبادرات  ُتنّسق  المثال،  سبيل  وعلى 
تابع ألمانة كندا، وهو مكتب اإلعالم الرئيسي  اإلدارات المعنية بالحكومة المفتوحة، التي يرأسها مجلس الخزانة ال

في كندا؛ ويتلقى رئيس مجلس الخزانة المشورة من الفريق االستشاري المعني بالحكومة المفتوحة، الذي يتألف 
كندا  من  مستقلون  معلقون  فيهم  بمن  األكاديمية،  واألوساط  األعمال  وقطاع  المدني  المجتمع  من  خبراء  من 

https://open.alberta.ca/dataset/3beca82e-c14a-41d0-b6a3-33dd20b80256/resource/b4661609-03a2-4917-84f8-41d0fe4d7834/download/open-government-strategy.pdf
https://open.alberta.ca/dataset/3beca82e-c14a-41d0-b6a3-33dd20b80256/resource/b4661609-03a2-4917-84f8-41d0fe4d7834/download/open-government-strategy.pdf
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أنشأت المكسيك لجنة تنسيق تابعة لرئاسة الجمهورية التي تتولى إدارتها. وفي المملكة وخارجها. ومن جهتها،  
التي   15المتحدة، أنشأت مجموعة من منظمات المجتمع المدني شبكة الحكومة المفتوحة في المملكة المتحدة

شراكة الحكومة تجتمع بانتظام مع مكتب مجلس الوزراء لتنسيق تطوير وتنفيذ خطط العمل الوطنية لمبادرة  
، ُينّسقه قسم اإلدارة العامة 16المفتوحة في المملكة المتحدة. وبالمثل، أنشأت إيطاليا منتدى الحكومة المفتوحة 

 التابع لرئاسة مجلس الوزراء، الذي تجتمع فيه اإلدارات العامة ومنظمات المجتمع المدني بانتظام. 

لحكومة المفتوحة، قد يأتي التمويل من مؤسسة مركزية واحدة وفيما يتعلق بالوسائل المالية لتنفيذ مبادرات ا
الجهات  أو من  بمبادرة محددة  ُتعنى  التي  المؤسسة  أو من  المفتوحة  الحكومة  مبادرات  تمويل جميع  بها  ُيناط 

. وفي  )مثل القطاع الخاص، واالتحاد األوروبي، والمؤسسات المتعددة األطراف، وما إلى ذلك(المعنية الخارجية  
، تخصص األموال من  )في المائة  89(غالبية العظمى من بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي  ال

جانب المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ كل مشروع بعينه؛ ويرى نصف أعضاء منظمة التعاون والتنمية في الميدان 
ا أبرز  أحد  تعّد  المالية  الموارد  محدودية  أن  تقريبًا  الحكومة  االقتصادي  مبادرات  تنسيق  تواجه  التي  لتحديات 

. ومع ذلك، تورد بلدان مثل كندا وكوريا وهولندا في ميزانيتها (OECD, 2016)  المفتوحة وتنفيذها على حد سواء
  . " الحكومة المفتوحة"الفيدرالية بندًا إجمالّيًا ومتخصصًا تحت مسّمى / المركزية

 لوجيات وال�يانات الرقمية بناء حكومات مفتوحة ومتصلة: دور التكنو 

لقد أّدى التحّول الرقمي لالقتصاد والمجتمعات إلى تغيير التوقعات بشأن الحكومات، ما أدى إلى الضغط من أجل  
التعبير عن احتياجاتهم. وعند استخدامها   للناس  المزيد من االنفتاح وإنشاء مساحات وآليات يمكن من خاللها 

بيانات الرقمية أن تساعد في تنفيذ مبادئ الحكومة المفتوحة بوتيرة أسرع. إن  لتكنولوجيات واللبفعالية، يمكن  
البيئات الرقمية الجديدة وسهولة الوصول إلى معلومات القطاع العام في شكل رقمي ال تعزز قدرة الجهات المعنية  

المش بفعالية فحسب، بل أيضًا قدرتها على  السياسية وتحديد شكلها  المباشرة في على مساءلة األولويات  اركة 
 تصميم الخدمات العامة وتنفيذها.

الميدان  وتؤكد   في  والتنمية  التعاون  منظمة  عن  الصادرة  الرقمية  الحكومة  استراتيجيات  مجلس  توصية 
المذكورة    17االقتصادي  التوصية  المفتوحة. وتنّص  الحكومة  الرقمية وإصالحات  بين اإلصالحات  الترابط  على 

الحكومات   على  ينبغي  أنه  الشفافية  "على  من  أكبر  قدرًا  تضمن  رقمية  حكومية  استراتيجيات  وتنفيذ  وضع 
ي إلى جعل إمكانية  واالنفتاح والشمولية للعمليات الحكومية من خالل اعتماد عمليات مفتوحة وشاملة والسع

. وباإلضافة إلى ذلك، "الوصول والشفافية والمساءلة من أبرز أهداف االستراتيجيات الوطنية للحكومة الرقمية
مشاركة   تعزيز  إلى  التوصية  صنع "تهدف  في  المدني  والمجتمع  والخاص  العام  القطاعين  من  المعنية  الجهات 

 ."السياسات وتصميم الخدمات العامة وتقديمها

ناء على توصية منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بشأن استراتيجيات الحكومة الرقمية، وضعت وب
الرقمية   الحكومة  إطار سياسات  االقتصادي  الميدان  والتنمية في  التعاون  الذي  (OECD, 2020)أمانة منظمة   ،

ق الحكومة الرقمية. ويشكل هذا اإلطار  صمم لمساعدة صناع القرار في اعتماد إجراءات السياسة العامة لتحقي
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أبعاد هي:  الرقمية عبر ستة  الحكومة  إلى قياس نضج  الرامية  المؤشرات  عليه سلسلة من  تقوم  الذي  األساس 
منصة،   بوصفها  والحكومة  البيانات،  على  العام  القطاع  استناد  ومدى  التصميم،  في  الرقمية  التقنيات  اعتماد 

ومرا تلقائي،  كخيار  تكون واالنفتاح  التحديد،  وجه  وعلى  االستباقية.  والرؤية  المستخدمين،  احتياجات  عاة 
صنع  وعملية  البيانات  تجعل  عندما  أي  افتراضي،  بشكل  مفتوحة  بأنها  تتسم  عندما  رقمّيًا  مؤهلة  الحكومة 

  متاحة للجمهور للمشاركة فيها، ضمن حدود التشريعات القائمة.  )بما في ذلك الخوارزميات(السياسات 

إلى تقييم تنفيذ التوصية    18لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي   مؤشر الحكومة الرقميةيهدف  و
المذكورة وقياس التقدم المحرز في إصالحات الحكومة الرقمية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون والتنمية  

المؤشر من األبعاد الستة إلطار سياسات الحكومة   في الميدان االقتصادي وأبرز البلدان الشريكة لها. ويتألف هذا
متماثالً   ثقالً  األبعاد  هذه  من  لكل  أن  علمًا  لعام  (0.16)الرقمية،  الرقمية  الحكومة  مؤشر  نتائج  وتشير   .2019  

(OECD, 2020)   أنشأت البلدان فقط تمضي قدمًا نحو تحقيق حكومات رقمية ناضجة. وبينما  إلى أن قّلة من 
نماذج مؤسسية تهدف إلى توفير الدعم السياسي والتشغيلي الالزم إلصالحات الحكومة الرقمية، معظم البلدان  

بالحكومة   االكتفاء  وعدم  الرقمية  الحكومة  من  ممكنة  فائدة  أقصى  لتحقيق  فحسب  محدودة  جهود  ُبِذلت 
ونية إلى الحكومة الرقمية ينبغي اإللكترونية. وتبّين النتائج أيضًا أّن التحّول الرقمي واالنتقال من الحكومة اإللكتر

الرقمية  الحكومة  وبلغ متوسط درجة مؤشر  على حد سواء.  السياسي  للتغيير  يكونا مستدامين ومقاومين  أن 
من بلدان    29بلدًا فقط من أصل    15، حيث استطاع  0.5لبلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي  

الميدان في  والتنمية  التعاون  كوريا    منظمة  وحققت  العتبة.  هذه  تجاوز  المتحدة    (0.74)االقتصادي  والمملكة 
   أفضل أداء في هذه النسخة من مؤشر الحكومة الرقمية.  (0.73)وكولومبيا  (0.74)

وهو   الرقمية،  الحكومة  مؤشر  يغطيها  التي  الستة  األبعاد  أحد  تلقائي " ويهدف  كخيار  مدى " االنفتاح  تقييم  إلى   ،
الحكومات   والخدمات تضمين  البيانات  لفتح  الرقمية  التكنولوجيات  نشر  طريق  عن  أساسي،  كمبدأ  لالنفتاح 

نتيجة أعلى من    " االنفتاح كخيار تلقائي " ، حقق متوسط ُبعد  2019والعمليات. وفي مؤشر الحكومة الرقمية لعام  
للمؤشر  األخرى  الخمسة  األبعاد  المفتوحة في إصالحات 19جميع  الحكومة  لمبادئ  الفائقة  األهمية  على  ما يؤكد   ،

 . " االنفتاح كخيار تلقائي " في ُبعد    20، سجلت كوريا والمملكة المتحدة أعلى نتائج 2019الحكومة الرقمية. وفي عام  

المستخدمين " وُتعّد   احتياجات  مؤ   " مراعاة  من  كجزء  تقييمه  يجري  المفتوحة  للحكومة  آخر  الحكومة ُبعدًا  شر 
احتياجاتهم  عن  التعبير  والشركات  للمواطنين  تتيح  المستخدمين  احتياجات  تراعي  التي  الحكومة  إن  الرقمية. 

. وعلى النقيض من ُبعد االنفتاح (OECD, 2020)وبالتالي تحفيز تصميم سياسات الحكومة الرقمية والخدمات العامة  
دمين أدنى متوسط درجات في بلدان منظمة التعاون والتنمية كخيار تلقائي، حقق ُبعد مراعاة احتياجات المستخ

في المائة فقط   30. وعلى سبيل المثال، تشير البيانات األساسية إلى أن حوالي  2019في الميدان االقتصادي لعام  
السكاني  الفئات  إدماج  لتعزيز  الرقمية  التكنولوجيات  الدراسة االستقصائية تستخدم  التي شملتها  الحكومات  ة من 

بما في ذلك األقليات وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة والمواطنين الذين يعيشون في ( األكثر ضعفًا ومشاركتها  
في عمليات صنع السياسات وتقديم الخدمات. ويذكر أن البلدان التي حققت   ) الخارج أو مجموعات النوع االجتماعي 

 هي الدانمرك وكولومبيا والمملكة المتحدة وكوريا.أعلى أداء بالنسبة لبعد مراعاة احتياجات المستخدمين  
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 النتائج المركبة لمؤشر الحكومة الرقمية لبلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي  3.1الشكل  

 
، أوراق سياسات الحوكمة العامة لبلدان  "2019مؤشر الحكومة الرقمية: نتائج عام "، 2020المصدر: منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، 

العدد   االقتصادي،  الميدان  في  والتنمية  التعاون  باريس،  3منظمة  االقتصادي،  الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  نشر  دار   ،
en-rg/10.1787/4de9f5bbhttps://doi.o .   

التي تقوم على نهج يشمل جميع جوانب    "الخطة الرئيسية لالبتكار"كذلك يشار إلى أن الحكومة الكورية أقرت  
. وتّتبع وزارة الداخلية واألمان في  21من خالل مشاركة المواطنين وبناء الثقة  "حكومة للشعب"الحكومة لتحقيق  

كوريا الجنوبية أيضًا نهجًا مفتوحًا لتنفيذ استراتيجية الحكومة الرقمية وخطة العمل ذات الصلة، من خالل إشراك  
ممثالً عن قطاع الصناعة   30وزارة االقتصاد والمالية ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مع أكثر من  

بما فيها  (نفيذ الحكومة الرقمية. وغالبًا ما تشتمل المنتديات غير الرسمية عن المواضيع ذات الصلة  في لجنة ت
على ممثلين    )التكنولوجيات الناشئة، والخدمات العامة الرقمية، ونظام بيئة الحكومة الرقمية، والتعاون الدولي

 ركون فيها بصفة استشارية.عن القطاع العام والقطاع الخاص واألوساط األكاديمية، الذين يشا

على حد   الرقمية  الحكومة  المفتوحة وإصالحات  الحكومة  لنجاح  آخر  أساسّيًا  عنصرًا  المفتوحة  البيانات  وتعّد 
سواء. وبينما ال يعّد إطالق البيانات المفتوحة مماثالً لشفافية الحكومة أو مساءلتها أو مشاركة المواطنين فيها أو  

ا حركة  استطاعت  الشفافية  نزاهتها،  من  بالحكومات،  المتعلقة  التوقعات  في  تحّول  إحداث  المفتوحة  لبيانات 
التفاعلية على مستوى الوصول إلى معلومات القطاع العام، إلى توفير المعلومات بشكل استباقي في نسق رقمي. 

الم إلى  بالوصول  المتعلقة  القانونية  لألطر  مكمالً  عنصرًا  اليوم  المفتوحة  البيانات  أن وُتعد  سيما  ال  علومات، 
البيانات   من  كبيرة  كميات  جمع  تيسير  إلى  يؤدي  والناشئة  الرقمية  للتكنولوجيات  النطاق  الواسع  االستخدام 

 والمعلومات وتوليدها ومعالجتها وتفسيرها. 

https://doi.org/10.1787/4de9f5bb-en
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 وقد أظهرت الممارسات من بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي أن سياسات البيانات المفتوحة
بالفعل على تعزيز الشفافية الحكومية، ومشاركة المواطنين، وتوسيع الحيز المدني. وخالل   السليمة قد تساعد 
السنوات القليلة الماضية، تسارعت وتيرة وضع سياسات البيانات المفتوحة السليمة وتنفيذها في بلدان منظمة 

التابع لبلدان    OURdataع متوسط نتيجة مؤشر  ، ارتف2019التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي: ففي عام  
. وال تزال كوريا وفرنسا تعّدان 0.60إلى    2017في عام    0.53منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي من  

  . )OECD, 2020(على التوالي  0.90و 0.93البلدين األفضل أداء، حيث سّجل مؤشرهما ذو الصلة 

ة والمفيدة والقابلة إلعادة االستخدام لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي  ال�يانات المفتوح  3.2الشكل  
 2019و   2017  �تائج عامي   :)OURdata(حسب مؤشر  

 
،  "2019 :(OURdata)مؤشر البيانات المفتوحة والمفيدة والقابلة إلعادة االستخدام  "،  2019المصدر: منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي،  

، دار نشر منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي،  1أوراق سياسات الحوكمة العامة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، العدد  
 . https://doi.org/10.1787/45f6de2d-enباريس، 

  

https://doi.org/10.1787/45f6de2d-en
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 إشراك الجهات المعنية 

في الغالب، ينخرط المجتمع المدني والمواطنون في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي في 
بلدان منظمة التعاون والتنمية  إصالحات الحكومة المفتوحة. ويذكر أن هذه المشاركة تشهد تقّدمًا وتطّورًا في  

في الميدان االقتصادي، حتى وإن لم ُتضّمن بالضرورة في األطر القانونية أو السياسية ذات الصلة، إذ تشكّل جزءًا 
الميدان   في  والتنمية  التعاون  منظمة  في  األعضاء  البلدان  لمعظم  والمؤسسية  السياسية  الثقافة  من  يتجزأ  ال 

مستوى هذه المشاركة يتباين إلى حد بعيد، إذ يمكن أن يشتمل على المشاورات عبر    االقتصادي. ومع ذلك، فإن
اإلنترنت والدراسات االستقصائية واالجتماعات ومجموعات التركيز. وفي الواقع، تميل المشاركة المذكورة إلى  

ال فيها  بما  تقّدمًا،  األكثر  التعاون  أشكال  على  التركيز  أكثر من  التشاور  اإلدارة  التركيز على  أو  المشتركة  صياغة 
المشتركة. كذلك ال تزال أشكال عديدة من المشاركة تتسم بأنها ظرفية ومحصورة بتحقيق غرض محدد، بدالً من 

مة في بنية محددة وذا طابع مؤسسي، ما يؤثر على الجودة الشاملة لمثل هذه المشاركة.   أن تكون منظ�

ارسة العامة فيما يتعلق بإشراك المواطنين تشهد تقّدمًا، إال أن الحيز  وباإلضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من أن المم
المدني الذي يفترض أن تتم فيه المشاركة لدى بعض بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي يعاني 

المدني   الحيز  وحماية  تعزيز  ألن  المخاوف،  يثير  وذلك  بآخر.  أو  بشكل  التقهقر  ُيعّرف  (من  مجموعة  الذي  بأنه 
الشروط القانونية والسياسية والمؤسسية والعملية الالزمة التي تتيح للجهات الفاعلة غير الحكومية الوصول إلى  

فيها والمشاركة  بها  واالنتظام  العامة  الحياة  إلى  واالنضمام  الذات،  عن  والتعبير  مسبقًا    )المعلومات،  يعّد شرطًا 
لمبادرات المتعلقة بمشاركة الجهات المعنية. وقد أطلقت منظمة التعاون  لسياسات الحكومة المفتوحة الفعالة وا
الذي يرمي إلى تحقيق أهداف منها مواجهة    22مرصد الحيز المدني  2019والتنمية في الميدان االقتصادي في عام  

من فيه  تعمل  الذي  والسياساتي  والمؤسسي  القانوني  اإلطار  مراقبة  إلى  المرصد  ويهدف  التحديات.  ظمات  هذه 
المجتمع المدني لدى البلدان األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي والبلدان الشريكة لها،  

 فضالً عن دعم البلدان المذكورة في تعزيز وحماية الحّيز المدني وإشراك المواطنين. 

لمشاركة المجدية للمواطنين والمجتمع وعلى الرغم من هذه التحديات، يمكن إيراد عدد من األمثلة اإليجابية على ا
التشاركية  الميدان االقتصادي. وتتضّمن هذه األمثلة الميزانيات  التعاون والتنمية في  بلدان منظمة  المدني في 

، أو 25وأيضًا الميزانية التشاركية الوطنية األولى في العالم التي أقرتها البرتغال  24وباريس  23لمدن مثل نيويورك
ا تصميم  بعض ِفرق  تصميم  في  المشاركة  على  المواطنين  تشجيع  إلى  تهدف  التي  المدنية  التشاركية  لخدمة 

. وينطبق ذلك أيضًا على الممارسات  )Baek and Kim, 2018(الجنوبية  السياسات والخدمات العامة في كوريا  
ر الرقابة أحد أبرز األدوار  التداولية التي يتزايد اعتمادها على نطاق واسع والمبينة في الفقرة أدناه. ويمّثل دو

األخرى التي قد يلعبها المواطنون ومنظمات المجتمع المدني في معظم بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان 
االقتصادي، إن لم يكن جميعها، حيث تقوم الجهات المعنية برصد تنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع العامة، بل 

األحيان. بعض  في  عام    وتقييمه  وحتى  ذلك،  يعتمد2016ومع  لم  التعاون   ،  منظمة  بلدان  نصف  حوالي  سوى 
وثيقة شاملة   االقتصادي  الميدان  في  إلى  (والتنمية  وما  والسياسية  واالستراتيجية  القانونية  الجوانب  تتضمن 

  -- مور أخرى  من جملة أ   --بشأن مشاركة المواطنين في دورة السياسات العامة؛ وتتضّمن الوثائق المذكورة    )ذلك
  . 27وصك اإلجراءات اإلدارية في كوريا 26معايير المشاركة العامة في النمسا
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 مسارات العمل المستقبلي: الدولة المفتوحة والممارسات المبتكرة ذات الصلة

اتخذت وفي المحصلة، تجدر اإلشارة إلى أن العديد من بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي  
. وُيعّرف هذا المفهوم في توصية  الدولة المفتوحة  تدابير تتخطى نطاق الحكومة المفتوحة وتدخل ضمن مفهوم

التالي:   النحو  على  المفتوحة  الحكومة  بشأن  االقتصادي  الميدان  في  والتنمية  التعاون  الدولة  "منظمة  تهدف 
التشريعية والقضائية والمؤسسات العامة المستقلة  المفتوحة إلى إرساء التعاون بين مختلف السلطات التنفيذية و

الحكومة   مستويات  ألطرها   - وجميع  وفقًا  العام  واستقاللها  وامتيازاتها  منها  كل  بأدوار  االعتراف  مع  بالتوازي 
واستثمار أوجه التآزر فيما بينها وتبادل الممارسات الجيدة والدروس المستفادة    -القانونية والمؤسسية القائمة  

الصلة ومع الجهات المعنية األخرى، من أجل تعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة ومشاركة أصحاب المصلحة،  ذات  
 .  "دعمًا للديمقراطية والنمو الشامل

نطاق  المفتوحة وتعميمها خارج  الحكومة  مبادئ  المفتوحة على مواءمة  الدولة  تنطوي  العملية،  الممارسة  وفي 
والسلطة القضائية ومؤسسات الدولة المستقلة والحكومات   )البرلمان(طة التشريعية  السلطة التنفيذية لتشمل السل

. وذلك ال يعني إلغاء استقالل الفروع المتمايزة للدولة  )بما فيها حكومات المقاطعات أو المناطق(دون الوطنية  
تعلقة بالشفافية والمساءلة والسعي إلى إدماج أحدها باآلخرين؛ بل يعني ذلك اعتماد مبادئ الحكومة المفتوحة الم

والنزاهة ومشاركة الجهات المعنية بوصفها مبادئ إرشادية للبلد بأسره، بما في ذلك جميع المؤسسات ومستويات  
السلطة. وكما تقّدم ذكره، وّقعت بعض بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، بما فيها كوستاريكا  

سياسية إعالنات  اعتماد    وكولومبيا،  نحو  بالتحرك  فيها  تتعهد  والمؤسسية  السياسية  المستويات  أعلى  على 
 إصالحات الدولة المفتوحة. 

وفي بلدان أخرى تابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، جرى تصميم أو إطالق سياسات ومشاريع 
وما إلى ذلك. ومن األمثلة على ذلك وثيقة  "حةالبلديات المفتو"و "القضاء المفتوح"و "البرلمان المفتوح"تتناول 

ومبادرات تتضّمن مبادرة بيانات العدالة    28كوستاريكا السياسية بشأن مشاركة المواطنين في السلطة القضائية 
 .30ومبادرة العدالة المفتوحة في مكتب محامي الدفاع المجاني في شيلي 29المفتوحة في اليونان 

عية تحديدًا، شهدت بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي العديد  وفيما يتعلق بالسلطة التشري
من االستراتيجيات واإلجراءات وااللتزامات التي تهدف إلى جعل البرلمانات أكثر انفتاحًا، بما فيها بوابة الشفافية 

التابعة للجمعي  31للكونغرس اإلسباني المفتوحة  الحكومة  الفرنسية بشأن وخطة عمل مبادرة شراكة  الوطنية  ة 
. وتشمل العديد من خطط العمل الوطنية لمبادرة شراكة الحكومة  32"االنفتاح والشفافية ومشاركة المواطنين"

المفتوحة لبلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي أيضًا التزامات محددة بشأن البرلمان المفتوح، 
لشراكة الحكومة المفتوحة الهولندية بتحسين الوصول إلى موقع مجلس النواب  بما فيها التزام الخطة الحالية  

  " بالمشاركة مع البرلمان"أو االلتزام    34، أو االلتزام اليوناني بشأن بيانات البرلمان المفتوح33على شبكة اإلنترنت 
 .35الموجود في خطة العمل الوطنية لنيوزيلندا
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جدول أعمال االبتكار المتنامي في القطاع العام لدى بلدان منظمة التعاون  وباإلضافة إلى ذلك، تتسم العالقة بين 
والتنمية في الميدان االقتصادي، على النحو الذي درسه مرصد االبتكار في القطاع العام التابع لمنظمة التعاون 

المفتوحة، والدولة  المفتوحة  الحكومة  أعمال  جدول  وتسريع  االقتصادي،  الميدان  في  تعاضدية   والتنمية  بأنها 
اآلخر تعزيز  إلى  منهما  االبتكار 36وتكافلية، حيث يهدف كل  أن  متزايد  نحو  تدرك على  البلدان  وباتت مختلف   .

نتاجًا لمبادرات الحكومة المفتوحة.    (2)عامل تمكين لمبادرات الحكومة المفتوحة؛ و  (1)يشكّل على حد سواء:  
يها حشد المصادر الخارجية، وإعداد النماذج األولية والتصاميم التي  بما ف(وبعبارة أخرى، تهدف الُنُهج المبتكرة  

المواطن على  أّدت   )تركز  أخرى،  جهة. ومن جهة  من  ونجاحها  المفتوحة  الحكومة  مبادرات  تحقيق  تيسير  إلى 
 مبادرات الحكومة المفتوحة إلى ابتكار منتجات وخدمات وطرق عمل جديدة.

لقد حققت بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي تقّدمًا ملحوظًا فيما يتعلق بابتكارات القطاع العام 
خالل السنوات المنصرمة. وقد انضّم ستة وثالثون بلدًا من بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 

نظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بشأن االبتكار في وستة بلدان غير أعضاء في المنظمة إلى إعالن م 
الذي التزموا فيه باتباع االبتكار كإحدى الطرق التي تحقق الحكومات أهدافها من خاللها،   201937القطاع العام لعام  

واإلقرار بمزايا ثقافة االنفتاح، وإعطاء اإلذن للموظفين العاّمين الستكشاف األفكار وطرق العمل الجديدة والتفاعل 
جديدة وإشراك مختلف وجهات النظر.   معها، ونشر الدروس وتبادل أفضل الممارسات ذات الصلة، وتنمية شراكات 

 وتعد جميع هذه األمور أساسية للنهوض باالبتكار والحكومة المفتوحة على حد سواء. 

احتضان االبتكار في الحكومة: االتجاهات " وقد خلص البحث األخير لمرصد االبتكار في القطاع العام، وهو بعنوان  
ت االبتكار ينطوي على التركيز على الحكومة المفتوحة. وترد ، إلى أن عددًا من أحدث اتجاها202038العالمية  

 أدناه أمثلة على ذلك.

اتجاه   • إطار  كوفيد"ففي  جائحة  ألزمة  المبتكرة  بالنسبة  39"19-االستجابات  التأكيدات  أبرز  أحد  أن  تبّين   ،
سب، بحيث يظّل للحكومة يتعلق بتطوير عمليات اتصاالت مفتوحة وممكّنة رقمّيًا ومتوافرة في الوقت المنا

المواطنون والمقيمون مّطلعين على المعلومات ذات الصلة وُتكافح المعلومات المضل�لة. وتمحور التأكيد الثاني 
 حول إصدار دعوات مفتوحة للعمل من أجل تنظيم الهاكاثونات والتحديات وأنشطة الذكاء الجماعي.

الحكومات أن تركّز بصورة أساسية على تطوير   ، تبّين أنه ينبغي على40"حكومة سلسة"وضمن اتجاه تحقيق  •
بما يسمح للحكومات بتعزيز التعاون فيما بينها وتلقي مقترحات    "البنية التحتية التعاونية"أشكال جديدة من  

 وآراء قّيمة من الشركات ومنظمات المجتمع المدني والجمهور.
الميدا • في  والتنمية  التعاون  منظمة  بلدان  حكومات  من  عدد  إلى  ويسعى  البلدان  من  وغيرها  االقتصادي  ن 

، بما في ذلك  41تحقيق أقصى فائدة ممكنة من االبتكار من أجل ضمان تلبية احتياجات شرائح المجتمع المهملة
مثالً استخدام التحليالت المتطورة والُنُهج التي تراعي احتياجات المستخدمين، والتي تسمح بإعداد أفضل 

 هاجرين. الخدمات والبرامج إلدماج الم
كذلك تتيح الممارسات المبتكرة للحكومات الحصول على بيانات أكثر غزارة وأدوات تحليل عالية الجودة، ما   •

يمكّنها من تكييف الخدمات التي تقدمها لمواطنيها بشكل أفضل، بالتوازي مع االستجابة للمطالبات المتزايدة  
 .42محتملة للبيانات والتخفيف من مخاطر الخصوصية بالتزام الممارسات األخالقية لمنع إساءة االستخدام ال
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جميع  وعلى  العامة  السلطات  أن  إلى  اإلشارة  ينبغي  المفتوحة،  للحكومة  المبتكرة  الممارسات  إلى  وبالنسبة 
،  )وغيرها من البلدان(مستويات الحكومة في العديد من بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي  

السن خالل  عام  تقوم  منذ  وخاصة  الماضية،  القليلة  جمعيات  2010وات  فيها  بما  مداوالت،  عمليات  بتجربة   ،
المواطنين وهيئات المحلفين واللجان المتخصصة وما شابه ذلك. وفي هذه العمليات، يقضي المواطنون الذين 

رة لوضع توصيات جماعية يتم اختيارهم عشوائّيًا يومًا أو أكثر في التعّلم والتعاون من خالل المداوالت الميس
مستنيرة للسلطات العامة، بما في ذلك بشأن القضايا العامة المعقدة والمتعددة الجوانب. ويذكر أن التقرير األخير  

عنوان   تحت  االقتصادي  الميدان  في  والتنمية  التعاون  والمؤسسات  "لمنظمة  المبتكرة  المواطنين  مشاركة 
دراسة حالة إفرادية   289قام بجمع وتحليل  (OECD, 2020) "مداوالتاصطياد موجة ال -الديمقراطية الجديدة 

   تتعلق بهذه العمليات التداولية.   -دراسة حالة من بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي    282منها    -

وقد نشأ عدد من النماذج التداولية التي تم تحليلها في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، بما  
كندا، ومؤتمر إجماع اآلراء في الدانمرك. ومن أشهر األمثلة    فيها خلية التخطيط في ألمانيا، وجمعية المواطنين في

مواطن تم اختيارهم عشوائّيًا، لدراسة خمس    100التي شملت    43)2018-2016(جمعية المواطنين في أيرلندا  
بما فيها اإلجهاض، واتساع شريحة كبار السن، وعمليات االستفتاء، والبرلمانات  (مسائل قانونية وسياسية هامة  

ر المناخالم مواطنًا   150. ومن األمثلة األخرى اتفاقية المواطن بشأن المناخ في فرنسا، التي تضّم  )حددة المدة، وتغي�
. وتجدر اإلشارة أيضًا إلى تجربة الجالية الناطقة بالللغة  44اقتراحاً   150اختيروا بطريقة عشوائية والتي وضعت  

أو   بلجيكا  ت  "األوستبلجين،"األلمانية في  للتداول  التي  دائمة  تمثيلية  بين هيئة  الجمع  على  تضم مجلس  (قوم 
واستخدام عمليات المداوالت    )مواطنًا يتم اختيارهم عشوائّيًا لوالية مدتها سنة ونصف  24مواطنين يتألف من  

 .45التمثيلية بشكل مستمر

 الحكومة المفتوحة على المستوى المحلي 

لة المفتوحة، ُتطّبق وُتعّزز أيضًا مبادئ الحكومة المفتوحة بشكل وفي سياق الجهود المبذولة للتحّول نحو الدو
وأّن  المستوى،  هذا  على  تجري  المواطنين  مع  تواترًا  األكثر  التفاعالت  أن  حيث  المحلي،  المستوى  على  متزايد 

أكثر اتساعًا.    المطالبات بخدمات عامة مستجيبة تّتسم بأنها أكثر إلحاحًا فيه، وأن حّيز االبتكار داخله يكون غالباً 
بإشراك   االقتصادي،  الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  بلدان  في  محلية  سلطات  عّدة  بدأت  الواقع،  وفي 
أو   التجمعات  اآلراء في  تبادل  والخدمات، عن طريق تضمين  السياسات  المواطنين في مختلف مراحل دورات 

العا مة. وفي حقيقة األمر، تعّد عملية صنع السياسات  المجالس المجتمعية أو جلسات االستماع أو االجتماعات 
المفتوحة من خالل المشاورات المفتوحة على المستوى المحلي واحدة من أهم الخطوات نحو بناء حكومة محلية  
مفتوحة. كذلك انضم مؤّخرًا عدد من السلطات المحلية في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 

 . 46بلدان إلى مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة وغيرها من ال

أو   المحلي،  المستوى  المفتوحة على  الوطنية استراتيجية شاملة للحكومة  الحكومات دون  وقد اعتمدت بعض 
وستفاليا في ألمانيا التي -تقوم حالّيًا بصياغة مثل هذه االستراتيجية. وينطبق ذلك مثالً على والية شمال الراين

استراتيج للفترة  صاغت  المفتوحة  الحكومة  بوابة  201747-2012ية  أطلقت  كما   ،Open.NRW  منصة وهي   ،
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للمعلومات والبيانات المفتوحة. وقد صاغت سلطات محلية أخرى أو تقوم حالّيًا بصياغة خطط عمل مبادرة شراكة  
في إسبانيا. كذلك ضّمنت    50ومدينة مدريد  49وإقليم الباسك   48الحكومة المفتوحة الخاصة بها، مثل اسكتلندا

بمواءمة جداول أعمال  "التزامًا    2021-2019المكسيك خطة عملها الوطنية لشراكة الحكومة المفتوحة للفترة  
دولة  توطيد  نحو  بالتقدم  تسمح  وطنية  استراتيجية  إلى  وتحويلها  والمحلية،  الفيدرالية  المفتوحة  الحكومة 

 .  51"مفتوحة في المكسيك

كذلك أطلقت عّدة سلطات محلية في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي مبادرات محددة لتعزيز 
الذائعتا   Decidim Barcelona"53"و   Decide Madrid"52"الشفافية والمساءلة ومشاركة المواطنين، من بينها منصتا  

في ساكسونيا في ألمانيا، ومبادرة   54) إلكترونية للمشاركة بوابة  (   Beteiligungsportalالصيت في إسبانيا، وبوابة  
. وعلى وجه التحديد، جرى خالل السنوات األخيرة اعتماد االتجاه نحو 55السلطات المحلية المفتوحة في فرنسا 

وى الميزانية التشاركية بنجاح في عدد من بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، وال سيما على مست 
التشاركية بشكل  الموازنة  تطورت  باريس، حيث  الفرنسية  العاصمة  ذلك  األمثلة على  أبرز  والبلديات. ومن  المدن 

مليون يورو   500( ، بما في ذلك من حيث حجم الميزانية الخاضعة للمشاركة  2014ملحوظ منذ تقديمها في عام  
األخير  عامها  واختيا   )في  المشاريع  لتقديم  المعتمدة  تشرين واآلليات  شهر  وبحلول  أولوياتها؛  وتحديد  رها 

 .  201456مشروعًا منذ إطالق المبادرة في عام   2,481، تم تنفيذ 2020أكتوبر  / األول 

 التحديات القائمة 

تجدر اإلشارة إلى أن التقّدم الملحوظ الذي أحرزته بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي خالل  
يتعلق بتطبيق مبادئ الحكومة المفتوحة، لم تخُل الطريق إليه من العقبات والصعوبات،   السنوات األخيرة فيما

 وأن التحديات ال تزال قائمة. 

طابع   االقتصادي  الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  في  بلدان  عدة  تواجهها  التي  المشتركة  التحديات  ومن 
ضمان اتباع نهج متسق ومنسق ذي صلة. وفي الواقع،    التشرذم الذي تتسم به تدخالت الحكومة المفتوحة وصعوبة

رغم وجود مكاتب مسؤولة عن تنسيقها بشكل أفقي، تميل مبادرات الحكومة المفتوحة إلى إشراك مجموعة واسعة 
من   العديد  فإن  وبالتالي  التنفيذية،  والوزارات  القطاعات  شمول  مع  بالتوازي  الفاعلة،  والجهات  المؤسسات  من 

ح من أجل ضمان التنسيق بين جميع هذه الجهات وأن تسهم جميع المبادرات في تحقيق األهداف  الحكومات تكاف
عينها. وتقوم إحدى الطرق من أجل معالجة هذه المشكلة المشتركة على اقتراح أمانة منظمة التعاون والتنمية 

 وحة.  في الميدان االقتصادي بوضع استراتيجيات وطنية طويلة األجل بشأن الحكومة المفت

وبينما  المفتوحة.  الحكومة  تأثير إصالحات  وإبراز  الحدوث، في صعوبة قياس  المتكرر  الثاني  التحدي  ويتمثل 
تقوم معظم بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بمراقبة تنفيذ إصالحات الحكومة المفتوحة  

ثبت أن تقييم التأثير طويل األجل   -م أدلة عملية ذات صلة  علمًا أنها جميعًا قادرة على تقدي  -المتعلقة بها عن كثب  
لهذه اإلصالحات على أهداف السياسة األوسع نطاقًا، بما فيها تحسين الرعاية الصحية أو التعليم، أكثر صعوبة. 
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ت  وعلى وجه التحديد، يتمثل أحد أهداف هذه الورقة البحثية في إيالء المزيد من العناية لدراسة تأثير مبادرا
 الحكومة المفتوحة. 

الحكومة   عناصر  من  بعينه  بارز  عنصر  على  التركيز  زيادة  خطر  الحاالت  بعض  في  يبرز  متصل،  سياق  وفي 
المفتوحة، مثل البيانات المفتوحة أو البوابات اإللكترونية، ويصبح بذلك الهدف الرئيسي أو الحصري، ما يؤدي 

 في الشفافية والمساءلة والمشاركة.إلى إشاحة النظر عن األهداف النهائية المتمثلة 

وتحديدًا خالل السنوات األولى من حركة الحكومة المفتوحة المستجّدة،جرى التركيز بشدة على التكنولوجيات  
الحديثة وحلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، إلى حد اعتبارها حّالً في حد ذاتها، ما أدى إلى التعتيم على 

المتعل  الهامة  على  القضايا  الحصري  التركيز  أدى  ذلك،  على  وعالوة  وممارساتها.  العامة  اإلدارة  ثقافة  بتغيير  قة 
ال   الذين  المواطنين  تهميش  من  زاد  ما  الرقمية،  الفجوة  توسيع  إلى  أحيانًا  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا 

 يجيدون استخدام التكنولوجيات الحديثة.

إلى بالوصول  صلة  األوثق  التحديات  البيانات    وتشمل  حماية  على  الحفاظ  المفتوحة  والبيانات  المعلومات 
التي يهتم بها المواطنون،   "المفيدة"الشخصية بشكل مالئم، ومشكلة تفسير البيانات، وصعوبة إصدار البيانات  

 بدالً من االكتفاء بضخ كمية هائلة من البيانات. 

في استكمال االنتقال من استخدام التكنولوجيات التي  وفيما يتعلق بالحكومة الرقمية، يتمثل أحد أبرز التحديات  
التي تركز على المواطن، وأخيرًا إلى نهج يراعي احتياجات المواطنين عند    تركز على الحكومة إلى التكنولوجيات

 تصميم الخدمات وتقديمها.

قصائية التي أجرتها منظمة وباإلضافة إلى ذلك، ال تزال الموارد البشرية تشكل تحّديًا بارزًا. وفي الدراسة االست
بلدًا من بلدان منظمة  22، أشار 2015التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بشأن الحكومة المفتوحة في عام 

نقص اإلبالغ بفوائد إصالحات الحكومة المفتوحة  / التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي إلى محدودية الوعي
بلدًا منها إلى أن    19وصفه التحدي األبرز على مستوى الموارد البشرية، بينما ذكر  فيما بين الموظفين العاّمين، ب

للتغيير العامة  الموارد  / المقاومة  نقص  يمّثل  كذلك  الصلة.  ذا  األبرز  التحدي  تمّثل  العام  القطاع  في  اإلصالحات 
حكومة المفتوحة وتنسيقها  المالية الكافية أو المخصصة أحد التحديات الرئيسية التي تواجه تنفيذ مبادرات ال

 على حد سواء. 

العموم وفي   المفتوحة على وجه  الحكومة  بمبادئ  المحرز فيما يتعلق  التقدم  إلى أن  بّد من اإلشارة  وأخيرًا، ال 
مختلف المؤسسات والقطاعات كان أبطأ مما كان متوّقعًا. وبوصفها ثقافة للحكم الرشيد، تبرز الحاجة إلى إجراء  

ك قد يستغرق وقتًا أطول. وقد تكون بعض القطاعات تغيير سلوكي لتعزيز االنفتاح في الحكومة المفتوحة، وذل
ذات الصلة باألمن القومي أو المصالح االستراتيجية أكثر ترددًا في تبني الشفافية، في حين أن بعض المسؤولين 
لم يواجهوا ممارسات المساءلة إال مؤخرًا. ويذكر أيضًا أن الحيز المدني شهد تراجعًا في بعض البلدان، كما تظّل  

ركة المواطنين مقتصرة غالبًا على األشكال األساسية للمشاورات المخصصة لغرض محدد، بينما لم تستخدم مشا
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إلى   ُيترجم غالبًا  التداولية. وذلك  المواطنين والديمقراطية  لمشاركة  الُنُهج األكثر طموحًا  بعد على نطاق واسع 
محدود إلى  الغالب  في  يشار  عام،  وبشكل  ومحدودة.  ضعيفة  أو  مشاركة  والمواطنين  الحكومة  بين  الثقة  ية 

المنظمات غير الحكومية بوصفها أحد أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ مبادرات الحكومة المفتوحة، وال سيما في 
 بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي. 

 تجارب مختارة من بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 

رًا إلى أن بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي تستمر في القيام بدور رائد في حركة الحكومة  نظ
األمثلة   بعض  تقديم  مناسبًا  يبدو  السابقة،  الفقرة  عليها  اشتملت  التي  العامة  النظرة  وبعد  العالمية،  المفتوحة 

تطب تفصيالً حول كيفية  أكثر  بأنها  تتسم  التي  وبالتالي،  المحددة  المفتوحة بشكل ملموس.  الحكومة  مبادئ  يق 
يبحث هذا القسم في عدد من دراسات الحالة ذات الصلة. وبينما ال تعّد بأي حال من األحوال شاملة ومفّصلة وال  
يتوخى منها أن تكون تصنيفًا للرتب، تهدف هذه القائمة إلى إلقاء المزيد من الضوء على تدابير وإجراءات محددة 

لق بالحكومة المفتوحة المحددة، ناهيك عن تأثيرها. وتتعّلق الحاالت األولى بالمستوى الوطني بينما يجري تتع
تنفيذ الحاالت األخرى محلّيًا، ما يسّلط الضوء على كيفية تنفيذ مبادرات الحكومة المفتوحة بنجاح على مختلف 

 المستويات. 

إل والتنبه  بلد  كل  خصوصيات  مراعاة  ينبغي  في وبينما  هي  كما  وتطبيقها  المبادرات  هذه  استنساخ  عواقب  ى 
سياقات أخرى، تهدف األمثلة التالية إلى تقديم رؤى ملهمة ذات صلة للحكومات العربية، ومساعدتها على التفكّر 

اإلجراءات   لهذه  يمكن  الذي  المدى  احتياجاتها وسياقاتها   -في  بشكل صحيح مع  ومواءمتها  تكييفها  تم  ما  إذا 
االجتماعي    -  المحلية المستوى  على  إيجابي  بشكل  تؤثر  وأن  بلدانها  في  منها  المتوخى  الهدف  تحقق  أن 

 واالقتصادي. 

 57الميزانية التشاركية للبرتغال

المدني   للمجتمع  السماح  إلى  تهدف  وشاملة،  ومباشرة  ديمقراطية  عملية  للبرتغال  التشاركية  الميزانية  تعّد 
القرار   اتخاذ  في  الميزانية  بالمشاركة  أضحت  وبينما  مختلفة.  حكومية  مجاالت  في  العامة  االستثمارات  بشأن 

والتنمية في  التعاون  منظمة  بلدان  أنحاء  مدن وحكومات محلية في جميع  عدة  واقعة في  التشاركية حقيقة 
ة للبرتغال أول الميدان االقتصادي وغيرها من البلدان، كما تقّدم ذكره في القسم السابق، تعّد الميزانية التشاركي

العالم. وتهدف هذه الميزانية إلى السماح للمواطنين باقتراح  ميزانية تشاركية عامة على المستوى الُقطري في 
 أفكار بشأن اإلنفاق العام الذي تمّوله الميزانية الوطنية للدولة في البرتغال، والتصويت عليه.

نين بأن ال عالقة لهم بالحياة السياسية وبأنهم مستبعدون وترمي هذه الميزانية إلى التصّدي لمشكلة شعور المواط
تشتمل  الواقع،  وفي  العامة.  السياسات  صياغة  في  المشاركة  إلى  توقهم  واستيعاب  القرار،  صنع  عمليات  من 
الميزانية المذكورة على نموذج تشاركي مختلط يقوم على الجمع بين التفاعالت المباشرة بين المواطنين والدولة 
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ام أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. ويستند الَنهج المباشر أساسًا إلى االجتماعات التشاركية التي  واستخد
ُتعقد في جميع أنحاء البالد، والتي يمكن للسكان من خاللها تقديم أفكارهم ومناقشتها شخصّيًا، بمساعدة موظفين  

للمواطنين   يمكن  الجلسات. ومع ذلك،  تقديم مقترحاتهم عن طريق متخصصين يديرون هذه  أيضًا  البرتغاليين 
، وأيضًا من خالل بعض المكتبات العامة في جميع أنحاء  (Citizens Spots)عدادات الخدمات الرقمية المساعدة  

البالد. ومن خالل السماح للمواطنين بالمشاركة عبر القنوات الرقمية والقنوات التقليدية على حد سواء، تهدف  
حقيق قدر أكبر من الشمول، إذ تحرص أيضًا على ضمان مشاركة األفراد غير الملّمين بالتكنولوجيا  المبادرة إلى ت

 الحديثة.

وفيما يتعلق باألفراد الذين يفّضلون استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، يمكنهم تقديم المقترحات  
للبرتغا التشاركية  الميزانية  بوابة  خالل  من  اإلنترنت  المعلومات  عبر  كل  جمع  إلى  المذكورة  البوابة  وترمي  ل. 

المتعلقة بالمشاريع، كما تسمح للمواطنين بتقديم أفكارهم عن المقترحات وتتيح لهم التصويت على المجموعة 
. وتتيح مرحلة التصويت  )ويمكن القيام بذلك أيضًا من خالل الرسائل القصيرة المجانية(النهائية من الخيارات  

 اإلدالء بصوته مرتين، حيث يصّوت أّوالً للمشاريع اإلقليمية ثّم للمشاريع الوطنية. لكل مواطن 

  1,015، حيث أسفرت عن جمع  2017وقد جرى تنفيذ النسخة األولى من الميزانية التشاركية للبرتغال في عام  
التحليل الفني    -  2لة  المرح (مشروعًا    599، ما أدى إلى التصويت على  )جمع أفكار المواطنين  -  1المرحلة  (فكرة  

  38وفوز    ) التصويت  -  3المرحلة  (شخصًا بصوتهم    78,815، وإدالء  )لألفكار المقدمة وفقًا لقواعد ومعايير محددة 
مشروعًا، على أن يتم تنفيذها من جانب الحكومة وبواسطة الخدمات القطاعية المعنية في اإلدارة العامة. وبلغ  

 .  2018ماليين يورو لميزانية عام  5ماليين يورو، في مقابل  3حجم الميزانية في نسختها األولى 

 CONSUL58ومنصة  "مدريد تقرر"

منصة إلكترونية لمشاركة الجمهور في صنع القرار، أطلقها في بادئ األمر مجلس مدينة مدريد،   CONSULتعّد  
برموز مفتو المنصة  وتتمّيز  العالم.  البلدان حول  من  ما يجعلها متاحة  وتبنتها الحقًا حكومات عدد  المصدر،  حة 

بشكل مفتوح ألّي حكومة، وكذلك لمنظمات المجتمع المدني، بحيث يمكنها االستفادة منها واقتراح التحسينات. 
وتهدف هذه المنصة إلى مساعدة المواطنين على التعبير عن شواغلهم والمشاركة من خالل تطوير المقترحات 

 والميزانيات التشاركية والمشاورات.  "قوانين الحشد"اقشات ووالتصويت على القوانين الجديدة والمن

حركات  مطالب  وتلبية  العامة  المؤسسات  في  الثقة  تراجع  لمعالجة  األمر  بداية  في  المبادرة  تصميم  تم  وقد 
بتحسين الديمقراطية، وال سيما تعزيز الشفافية والمساءلة والمشاركة   2010المواطنين اإلسبان في أوائل عام  

ال للتواصل مع في  إيجاد طريقة جديدة  أبدوا تصميمًا على  القّيمين على مدينة مدريد  أن  العامة. ويذكر  حياة 
في عام    )مدريد تقرر(  "Decide Madrid"، وأطلقوها تحت اسم  CONSULالمواطنين، فطّوروا برمجيات منصة  

وتعّد  2015  .Decide Madrid    المفتوحة الحوكمة  عمليات  لجميع  المتكاملة  المحطة  بدور  تقوم  رسمية  منصة 
والمشاورات،   المناقشات،  مساحات  مثل  المشاركة،  مجاالت  من  العديد  على  تشتمل  إذ  البلدية،  في  الرسمية 

 ومقترحات المواطنين، والميزنة التشاركية.
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محلية   قوانين  اقتراح  للمواطنين  يمكن  التحديد،  وجه  يمكن وعلى  وكذلك  بسيط،  استبيان  خالل  من  جديدة 
دعم مقترحاتهم المفضلة. ويتم إرسال المقترحات التي تنال   )عاماً  16الذين تزيد أعمارهم عن (للسكان المحليين 

في المائة على األقل من السكان إلى مرحلة التصويت النهائية، ويمكن للمستخدمين المسجلين المساهمة    1دعم  
النقاش حول ا تعليقات إضافية. في  القرارات أو ضدها، وتقديم  المختارة، والتصويت لصالح مشاريع  لمبادرات 

يومًا لتقييم هذه المقترحات: فإذا حكم تقرير التقييم لصالح االقتراح، ُتصاغ  30وُتمنح البلدية مهلة زمنية مدتها 
ي على مجلس المدينة صياغة اقتراح بديل  كتابة خطة عمل وُتنشر، أّما إذا تم اعتبار المبادرة غير مجدية، فينبغ

 يتصّدى للقضية عينها أو نشر األسباب التي تمنع تنفيذ المبادرة.

  400,000مستوى عاليًا من المشاركة، حيث تسّجل فيها أكثر من    "مدريد تقرر"ومن حيث التأثير، حققت مبادرة  
اقتراح، كما ارتفع المبلغ المخصص    20,000، تم تقديم نحو  2017نوفمبر  / شخص. وبحلول شهر تشرين الثاني

 . 2018مليون يورو في عام  100، إلى 2016مليون يورو في عام  60للميزانية التشاركية من 

بصورة مّجانية،   CONSULوبوصفها منصة برمجيات مفتوحة، يمكن ألي شخص أو كيان استخدام رموز منصة  
كر أن هذه المنصة ُطّورت بطريقة تشاركية، وأن فرق التطوير كما يمكن ألي كيان مواءمتها لتناسب احتياجاته. ويذ

تقدم الدعم المستمر لمستخدميها. وبالتالي، يمكنها أن توفر خيارًا قابالً للتطبيق للمؤسسات واإلدارات العامة التي  
لول داخلية  تتوق إلى تطوير المشاركة الرقمية، ولكن تلك التي ليس لديها الوسائل أو الخبرة الالزمة لتطوير ح

 خاصة بها. 

دولة، معظمها سلطات محلية، كما حازت على جائزة األمم   35مؤسسة في    135راهنًا    CONSULويستخدم منصة  
 . 2018المتحدة للخدمة العامة لعام 

 59في سلوفينيا )أوقفوا البيروقراطية( ""STOP the Bureaucracyبوابة 

ة التابعة لوزارة اإلدارة العامة في سلوفينيا إلى توفير حل  اإللكتروني  "STOP the Bureaucracy"تهدف منصة  
بغية  الجارية  الحكومية  األنشطة  عن  الصلة  ذات  المعلومات  يتلقون  حيث  اإلنترنت،  عبر  للمستخدمين  شامل 
لمقترحات  منهجي  بجمع  البوابة  وتسمح  التشريعات.  تحسين  وكذلك  العامة،  واإلجراءات  الخدمات  تبسيط 

 كيفية الحد من الروتين اإلداري، كما تتيح لهم رصد تنفيذ هذه المقترحات.المواطنين بشأن 

وترمي هذه المبادرة إلى معالجة مظالم العديد من المواطنين والكيانات التجارية وروابط المصالح والموظفين 
 .العاّمين الذين اشتكوا بشكل متكّرر من عبء المعوقات اإلدارية الناشئة عن القوانين وإنفاذها

، يمكن للمستخدمين إبالغ وزارة اإلدارة العامة  2005ومن خالل هذه البوابة التي تعمل عبر اإلنترنت منذ عام  
أيضًا  البوابة  وتتيح  المختصة.  السلطات  إلى  الشكاوى  إرسال  بعدئذ  ليتم  يواجهونها،  التي  اإلدارية  بالمعوقات 

الكيا أو  الفئة  حسب  المقترحات  جميع  استعراض  الرسائل للمستخدمين  عدد  عن  إحصاءات  على  واالطالع  ن 
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المتلقاة وعدد الردود الواردة من السلطات وما إلى ذلك؛ كما تتضمن قسمًا عن أفضل الممارسات التي تشكّل ثمرة  
 للتعاون بين المواطنين وكيانات األعمال وهيئات اإلدارة العامة من أجل الحد من البيروقراطية. 

 2009مليون يورو بين عامي    365ة في سلوفينيا أن البوابة أّدت إلى توفير حوالي  وأعلنت وزارة اإلدارة العام
في المائة من   30، وذلك بعد التغييرات التي ا�جريت على اللوائح وتبسيط اإلجراءات، ما يوازي أكثر من  2015و

  420، قّدرت الوزارة أنه يتم توفير  2021يناير  / األعباء اإلدارية المتصورة والمقاسة. وبحلول شهر كانون الثاني
  557مليون يورو سنوّيًا بفضل المبادرات المقّدمة والتدابير المنفذة ذات الصلة. وحينئذ، أفيد عن أنه تم إنجاز  

 مبادرة فحسب تنتظر رّدًا من السلطات. 39مبادرة هي قيد التنفيذ، وأن  48مبادرة، وأن 

 (Huss and Keudel, 2020)في المكسيك   "Mejora tu escuela"منصة 

منصة عبر اإلنترنت أطلقها المعهد المكسيكي للقدرة التنافسية    )حّسن مدرستك(  "Mejora tu Escuela"يعّد موقع  
(IMCO)    بدعم من شبكة    2013في عامOmidyar Network  " من أجل تعزيز مشاركة المواطنين لتحسين التعليم

المكسيك األمور "في  ألولياء  السماح  إلى  المنّصة  وتهدف  اإللكترونية.  صفحته  على  الموقع  يورده  ما  بحسب   ،
قاعدة بيانات من   25حيث يمكن الوصول بسهولة إلى أكثر من  (بتصّفح كمّية هائلة من موارد البيانات المفتوحة 

، وتقييم المدارس والمقارنة بينها، وتقديم التعليقات واإلبالغ عن المشكالت، بما فيها )خول واحدةخالل نقطة د
ب المعلمين.  حاالت تغي�

وُيتوّخى من هذه المبادرة معالجة نقص المعلومات لدى أولياء األمور والتصّدي للمشاكل المتعلقة بالفساد. وفي 
ألمور من المقارنة بين المدارس، ما ُيمكّنهم من المطالبة بتعليم أفضل الواقع، تهدف المنصة إلى تمكين أولياء ا

بين   الموقع  زّوار  عدد  ويتراوح  أطفالهم.  تعليم  في  االنخراط  على  اليوم،    45,000و  40,000ويساعدهم   في 
 ما يجعله بالفعل أداة ناجحة لمشاركة المواطنين وتزويدهم بالمعلومات. 

ة لمكافحة الفساد في التعليم. وبفضل هذه المنصة، تمكّن المعهد المكسيكي للقدرة  كذلك يمّثل الموقع أداة فّعال
التنافسية من الكشف عن قضايا تتعلق باختالس أموال على نطاق واسع كانت ُترصد لمدارس ومعلمين ُمصطنعين، 

يات عمليات تدقيق وذلك من خالل مقارنة البيانات ذات الصلة مع تعليقات أولياء األمور. كذلك أطلقت عشر وال
ب عن العمل.  مستقلة لتمويل أنظمتها التعليمية، وجرى فصل العديد من المعلمين بسبب التغي�

إذ يمكن (وبينما ُيشكّك البعض في أن استخدام البيانات المفتوحة في التعليم قد يؤدي أحيانًا إلى زيادة التفاوت  
األد المدارس حسب  ترتيب  رؤية درجة  األمور  ذات  ألولياء  المدارس  إلى  أطفالهم  نقل  على  يحّفزهم  قد  ما  اء، 

، يبدو أن هذه الحالة المحددة تشكّل مثاالً جّيدًا على كيفية تحقيق التوازن بين الشفافية والتأثير )النتائج الفضلى
 المجتمعي األوسع نطاقًا. 
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 تطبيق مبادئ الحكومة المفتوحة في المشتريات العامة 

ة مجاالً يمكن أن تؤّثر فيه مبادئ الحكومة المفتوحة المتعلقة بالشفافية والمساءلة والنزاهة  تمّثل المشتريات العام
إجراءات  البيانات في مختلف  لفتح  يمكن  الواقع،  وفي  واالقتصادي.  االجتماعي  المستوى  على  ملحوظ  بشكل 

تحسين الرقابة االجتماعية   المشتريات العامة ومراحلها أن يؤدي إلى الحد من عدم تناسق المعلومات، فضالً عن
 على اإلنفاق الحكومي. 

نموذجًا للمشتريات العامة قائمًا على التحدي، حيث يحظى مؤلفو أفضل    GovTech60وفي بولندا، طورت مبادرة  
فكرة بعقد تنفيذ تام دون الحاجة إلى المشاركة في مناقصة إضافية مرهقة. ويهدف هذا النهج المبتكر إلى التصّدي 

شركات الصغيرة للحقيقة التي مفادها أن لوائح المشتريات تميل إلى تفضيل الشركات الكبيرة ذات الخبرة على ال 
في  اختبارها  تم  تجريبية،  عملية  إجراء  أدى  فقد  مشجع:  أثر  على  المبادرة  هذه  وانطوت  األصيلة.  األفكار  ذات 
المؤسسات المركزية والمحلية على حد سواء، إلى زيادة مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في عمليات 

، بينما أدى أحد التطبيقات ذات الصلة التي تم تطويرها إلى خفض في المائة   1,600الشراء العام بمعدل هائل بلغ  
في المائة في بعض األسواق. وتنظر اإلدارة العامة في بولندا إلى نموذج   80معدل االحتيال الضريبي بأكثر من  

 بوصفه أداة توّفر إمكانية الوصول إلى حلول فضلى تتسم بأنها أقل كلفة وأسهل مناالً.  GovTechمبادرة 

نظامًا ذائع   ProZorro61وفي أوكرانيا، التي ليست عضوًا في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، يعّد  
المجتمع  ومنظمات  والحكومة  األعمال  قطاع  بين  بالشراكة  نشئ  ا� اإلنترنت،  عبر  الحكومية  للمشتريات  الصيت 

والذي يعتمد على برمجيات مفتوحة المصدر، إلى   2016المدني. ويهدف النظام، الذي تم تنفيذه بالكامل منذ عام  
معالجة المزاعم المتعلقة بالفساد ومحدودية المنافسة. وفي سبيل تعزيز شفافية المشتريات العامة، يتيح النظام  
للمواطنين االطالع على كل المعلومات عن العروض المقدمة من جميع المشاركين، وعلى قرارات لجنة المناقصات،  

وثائق التأهيل وما إلى ذلك، كما يشتمل على أدوات رصد إلجراء تحليل عميق للمشتريات العامة ومراقبتها.  وجميع  
، قال رئيس الوزراء األوكراني فولوديمير غرويسمان إن 2017مايو  / وعلى هامش حدث عام أقيم في شهر أيار

، بينما  )مليون دوالر أمريكي  900حوالي  ما يعادل  (مليار هريفنيا    24  62النظام وّفر على الحكومة منذ إطالقه
اّدخار   على  لتشغيله،  األولين  العامين  النظام ساعد خالل  أن  الحكومة الحقًا  أموال    1.9أعلنت  من  مليار دوالر 

العالمية المشتريات  جائزة  فيها  بما  الجوائز،  من  بالعديد  النظام  وفاز  العامة.  الحكومة    63الموازنة  وجائزة 
 . 2016ما في عام ، وكاله64المفتوحة 

المدرسية   التغذية  برنامج  ُيعد�  كولومبيا،  ومثيرًا    مثاالً   (Huss and Keudel, 2020)لبوغوتا  وفي  ذا صلة  آخر 
البيانات المفتوحة بشأن المشتريات الحكومية في العاصمة الكولومبية الستحداث   لالهتمام، حيث اسُتخدمت 

للتحدي المتمثل في تقديم وجبات مدرسية منخفضة الجودة رغم  عملية مقاوالت مفتوحة. وفي إطار االستجابة  
إنفاق أموال عامة طائلة عليها، ما ُيعزى بشكل أساسي إلى محدودية المنافسة، أطلقت وكالة المشتريات العامة 

، ُتوجت باستحداث  2015في كولومبيا ووزارة التعليم الوطني وسلطات مدينة بوغوتا عملية استشارية في عام 
ية مقاوالت مفتوحة تستند إلى بوابة بيانات المشتريات المفتوحة الراهنة. وحددت البيانات المفتوحة األسعار  عمل 

في   تغييرات  عدة  إجراء  إلى  السلطات  اضطّر  ما  المشكلة،  مسببات  من  بوصفهما  األسعار  وتثبيت  فيها  المبالغ 
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لتقييم الوطني إلى أن عدد الموّردين تضاعف أربع  إجراءات الشراء العام. وكان للمبادرة تأثير ملحوظ، إذ أشار ا
في المائة بفضل االستغناء عن الوسطاء، كما أن جودة   15إلى    10مرات، كما تحققت وفورات بنسبة تتراوح من  

   في المائة على المعيار الذي حددته الحكومة.  98الوجبات المدرسية في بوغوتا بلغت 

 65والمساءلة في القضاء األرجنتينيالشفافية والمشاركة 

اتخذت األرجنتين، التي ليست عضوًا في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، عدة خطوات خالل 
السنوات القليلة الماضية لتحقيق نظام عدالة أكثر انفتاحًا. وتبرز في هذا المجال مبادرتان أساسّيتان لوزارة العدل  

. وتهدف هذه الجهود إلى معالجة مشكلة (Justice 2020)  2020والعدالة    (Open Justice)حة  هما العدالة المفتو
 ومحدودية الشفافية في قطاع العدالة.  ) أو صوامع المعلومات(المعلومات المنعزلة 

تهدف إلى نشر مجموعات بيانات تشتمل على    (datos.jus.gob.ar)بوابة بيانات مفتوحة    Open Justiceوتعّد  
مثل الوصول إلى العدالة، ومكافحة (لومات ذات صلة عن مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بالعدالة  مع

وغيرها الجنائية،  والعدالة  اإلنسان،  وحقوق  ألن    )الفساد،  الوطنية  دون  القضائية  المؤسسات  لدى  ذلك  في  بما 
هذ البيانات  بوابة  تتضمن  الراهن،  الوقت  وفي  اتحادي.  بلد  عام  األرجنتين  في  إطالقها  تم  التي    60،  2016ه، 

، اشتملت  2019ديسمبر  / مجموعة بيانات قابلة للتنزيل مّجانًا ويتم تحديثها بانتظام. وبحلول شهر كانون األول
 .66مليون قضية عدالة مدنية 1.5مليون قضية جنائية و 2.3البوابة على تصورات وإحصاءات بشأن أكثر من 

وتعّد منصة رقمية   )2020لة  العدا(  Justice 2020وتمّثل   األرجنتينية،  العدل  لوزارة  الثانية  الرئيسية  المبادرة 
. ويتم عرض المبادرات والمشاريع  (justicia2020.gob.ar)لمشاركة المجتمع المدني في القضايا المتعلقة بالعدالة  

الوزارة على   المدني مناقشة أي موضوع ف  20المقدمة من  للمجتمع  افتراضية فريق عمل، ويمكن  ي مناقشات 
 .67عضو نشيط 60,000، ضّمت المنصة 2019سبتمبر / وورش عمل شخصية. وبحلول شهر أيلول

البيانات المفتوحة لعام    37وأسهمت هاتان المبادرتان في تقّدم األرجنتين   مقارنة بعام   2016مركزًا في مؤشر 
أو يجري تنفيذها حالّيًا. وتشمل   2020، وقد تم تنفيذ بعض التغييرات المقترحة بواسطة منصة العدالة  201568

 التغييرات المذكورة تحديث عمليات التسجيل وتبسيط العمليات في حاالت االنتهاكات الصارخة. 

األرجنتي المفتوحة في  العدالة  إصالحات  تعزيز  أيضًا  أنه يجري  لالهتمام  المثير  المحلي. ومن  المستوى  على  ن 
واالبتكار   المفتوحة  العدالة  مختبر  على  ذلك  لمشاكل  69(Juslab)وينطبق  حلول  لمناقشة  مساحة  ُيعّد  الذي   ، 

الحلول وتصميمها. يعقد   تلك  إنشاء مثل  العاصمة األرجنتينية بوينس آيرس، والمشاركة في  العدالة في  قطاع 
المفتوح  العدالة  ومؤتمر  التدريبية  الدورات  ذلك  في  بما  دورية،  اجتماعات  واالبتكار  المفتوحة  العدالة  مختبر 

بوابة   أيضًا  األرجنتينية  العاصمة  ولدى  والهاكاثونات.  للعدالة  السنوي  بها  الخاصة  المفتوحة  البيانات 
(https://jusbairesabierto.gob.ar/)  .التي تشتمل على أدوات لتحقيق الشفافية ومشاركة المواطنين 
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 70حشد المصادر لدستور مدينة مكسيكو 

نحو أكثر  على    )دون الوطني(وباالنتقال إلى المبادرات التي يتم تصورها وتنفيذها بما يناسب المستوى المحلي  
 تحديدًا، اعتمدت مكسيكو نهجًا مبتكرًا للتعهيد الجماعي عند صياغة أول دستور للمدينة.

وفي إطار االستجابة النعدام الثقة على نطاق واسع في الحكومة والتصّورات التي مفادها أن أّول دستور يوضع  
عم مجموعة  المدينة  عمدة  أنشأ  بصياغته،  المدينة  إدارة  ستتفرد  من للمدينة  تتألف  الدستور،  نص  لصياغة  ل 

 أكاديميين ونشطاء ورؤساء بلديات سابقين ومواطنين آخرين يمثلون شريحة متنوعة من السكان.

بعنوان   استقصائية  المدخالت دراسة  تلك  العامة. وتضّمنت  للمدخالت  عدة قنوات  المدينة  بلدية  أنشأت  كذلك، 
بآمالهم ومخاوفهم وأفكارهم حول مستقبل المدينة. وعالوة    لجمع آراء المواطنين فيما يتعلق  "تخيل مدينتك،"

لتسجيل عرائض المواطنين بشأن الدستور. وقد قدمت   Change.orgعلى ذلك، استخدمت مدينة مكسيكو موقع  
 50,000توقيع إلى ثالثة ممثلين عن مجموعة العمل، بينما ُقّدمت العرائض التي نالت    10,000العرائض التي نالت  

م بتنظيم توقيع  للمواطنين  سمح  وأخيرًا،  الدستور.  مشروع  في  بإدراجها  التزم  الذي  المدينة  عمدة  إلى  باشرة 
اجتماعاتهم الخاصة لمناقشة المواضيع ذات الصلة، وتم اإلعالن عن االجتماعات على الصفحة الرسمية للدستور 

 عبر شبكة اإلنترنت. 

مقترحات من    Change.orgمشاركة، وجمعت منصة    31,000وفيما يتعلق بالمخرجات، حصل االستطالع على  
  10,000مقترحًا منها على أكثر من    11حصل  (صوت    400,000، وحصلت على أكثر من  341المواطنين بلغ عددها  

نشئت أكثر من    )توقيع  50,000منها على أكثر من    4توقيع و مجموعة مناقشة. وفي المحصلة، تبّين   100بينما ا�
ادة من الدستور الجديد صيغت استنادًا إلى التماسات المواطنين. وتم نشر دستور مدينة  م  14أن ما ال يقل عن  

 . 2018سبتمبر / ودخل حيز التنفيذ في شهر أيلول 2017فبراير / مكسيكو في شهر شباط

 71التابع لمكتب العمدة في سان فرانسيسكو it-Fixفريق عمل 

الواليات المتحدة  (عندما أطلق عمدة سان فرانسيسكو، كاليفورنيا    2016في عام    "Fix it"تم إنشاء فريق عمل  
السكان،   )األمريكية مع  بالتعاون  العمدة،  لمكتب  التابع  الفريق  ويعمل  ونظيفة.  آمنة  المدينة  أحياء  بجعل  وعدًا 

أهدا تحقيق  إلى  الفريق  بالنظافة والسالمة ومعالجتها. كذلك يسعى  المتعلقة  الحساسة  القضايا  فه من  لتحديد 
 خالل التعاون مع عّدة وكاالت، والتنسيق المباشر مع إدارات المدينة. 

البداية، استهّل الفريق عمله في خمس مناطق   ُحّددت باالستناد إلى المخاوف    )"Fix-It"وُتعرف بمناطق  (وفي 
 وشفافًا وقائمًا على  بشأن نوعية الحياة التي رفعها السكان إلى العمدة. وفي وقت الحق، أنشأ الفريق نموذجًا عادالً 

استنادًا إلى تعليقات المقيمين التي تم جمعها من خالل المسوح المجتمعية وتحليل   Fix-Itالبيانات لتحديد مناطق  
 وبيانات الشرطة. 31172بيانات الخط الساخن 
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تطلب استثمارًا التي ال ت  "البيئة السكنية"ويهدف فريق العمل بشكل أساسي إلى معالجة المسائل التي تركز على  
رأسمالّيًا لحلها، بما في ذلك نظافة األرصفة، وإضاءة الشوارع، ومواقف الحافالت، وأحوال الطرقات، والرسم على 
الجدران، وغيرها. وباإلضافة إلى ذلك، يعمل الفريق على تزويد السكان بمعلومات حول العمليات الالزمة لمعالجة 

إلنسانية. من خالل العمل مباشرة مع الوكاالت المعنية بشؤون المدينة، المخاوف المتعلقة بالصحة والخدمات ا
إلى معالجة المشكالت بسرعة، من خالل االعتماد على مجموعة متنوعة من خدمات المدينة،   Fix-Itيسعى فريق  

السكان،  لمساعدة    "محطة متكاملة"بالتوازي مع شرح العمليات البلدّية المعقدة للسكان. وذلك يجعل من الفريق  
 ما يؤدي إلى إزالة المعوقات التي تحول دون الوصول إلى مسؤولي المدينة وممثلي الوكاالت المعنية.

تحديد  (، والتقييم  )جمع البيانات والمعلومات(خمس مراحل هي: تحديد التحديات والفرص    Fix-Itوتتضمن عملية  
،  )التجوال في المنطقة مع الوكاالت المعنية في المدينة(، والمصادقة )الشواغل والتجوال في المنطقة مع السكان

ات وحواجز الطرق مع السكان، مشاركة النجاح(، وإعداد التقارير  )إنشاء خطة العمل ومراقبة الخدمة(والتنفيذ  
 . )والمسوح والتعليقات

مواطن في المدينة، وأنجز   1,500إلى تقديم العون إلى حوالي    Fix-Itوعلى مدى عامين من الزمن، سعى فريق  
حّيًا في سان فرانسيسكو. ومن    30اجتماعًا مجتمعّيًا في    60محدد، واستضاف حوالي    "إصالح"  4,000نحو  

ابالت التي أجريت مع السكان قبل التدخالت وبعدها، حظي الفريق بتعليقات وأصداء إيجابية  خالل المسوح والمق
 من المجتمع. 

 73في مدينة هامبورغ: المشاركة العامة في عملية إيواء الالجئين "البحث عن أماكن"

ألداة    FindingPlacesتعّد   تابعة  واإلنسان  الحاسوب  بين  تفاعل  تCityScopeمنصة  إلى  تهدف  عقد ،  يسير 
 االجتماعات المجتمعية من أجل إيجاد مواقع الستيعاب الالجئين في مدينة هامبورغ بألمانيا.

 2015الجئ إلى هامبورغ بين نهاية عام    80,000وا�طلقت هذه المبادرة في إطار التصدي لتوقع وصول حوالي  
عام   المساحة 2016وأوائل  محدودية  إلى  بالنظر  سيما  وال  جسيمة،  تحديات  هذا  الالجئين  تدفق  وشكّل   .

المخصصة إليواء الالجئين في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان. وتضّمن الحّل المؤقت والظرفّي استضافة  
تركّ  هامبورغ،  مدينة  وفي  الرياضية.  األلعاب  صاالت  أو  المستودعات  أو  الخيام  في  إيواء  الالجئين  مرافق  زت 

الالجئين في أحياء محددة. وفي المقابل، استضافت بعض األحياء عددًا محدودًا من الالجئين، بينما لم تستضف 
أوائل عام   السكان. وفي  بين  التوترات  أّيًا منهم على اإلطالق، ما زاد من حدة  ، طلب عمدة  2016أحياء أخرى 

المدينة   للتكنولوجيا وجامعة هافن   (City Science Lab)المدينة من مختبر علوم  التابع لمعهد ماساتشوستس 
سيتي هامبورغ، تطوير عملية تشاركية لتمكين المواطنين من المشاركة في العثور على أماكن إليواء الالجئين،  

 . FindingPlacesوا�طلق على المشروع تسمية 

  CityScopeابلة للتطوير، تم اقتراح برنامج  وفي سبيل تمكين مشاركة المواطنين بطريقة موّثقة جّيدًا وسلسة وق
ويشتمل   المعرفة.  ودعم  القرار  لصنع  كأداة  للتكنولوجيا  ماساتشوستس  لمعهد  منصة   CityScopeالتابع  على 



  | 91 

 2022 المتحدة  واألمممنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ل  محفوظة النشر   حقوق،  األثر االقتصادي واالجتماعي للحكومة المفتوحة

بطريقة  السياقية  المعلومات  تقديم  ما يمكّنه من  والحاسوب،  اإلنسان  بين  للتفاعل  نموذجية ومحاكاة حضرية 
نموذجًا حضرّيًا فريدًا، ووحدة تحليل حسابية محلية،   CityScope. وتتضّمن منصة  يسهل فهمها والتفاعل معها

وخادم بيانات وتحليل يتكامل مع نظام معلومات جغرافية ووحدة برمجية للتعليقات. وتستند المنّصة في العادة  
الليغو   قوالب  من  مجموعة  ومست  (LEGO)إلى  مكانية  مستخدم  واجهة  كعناصر  دورها  تؤدي  .  (UI)عصية  التي 

الوقت   التفاعل في  أو كاميرات وأجهزة كمبيوتر لمسح  الحسابي على أجهزة استشعار  التحليل  وتشتمل وحدة 
الفعلي للمشهد. وتتضمن وحدة برمجية التعليقات شاشات عرض وأجهزة عرض، باإلضافة إلى التغذية المرتدة  

 ، أو بواسطة اللمس. (VR)ضي ، واالفترا(MR)، والمختلط (AR)عن طريق نظام الواقع المعزز  

مشارك،    400ورشة عمل ضّمت حوالي    34وانطوت هذه العملية على تأثير ملحوظ. ذلك أنها أسفرت عن عقد  
الجئ. ويتجاوز هذا الرقم السقف األولي المستهدف الذي   24,000موقعًا وحالً إليواء نحو    161اقترحوا خاللها  

نة هامبورغ على تقييم المقترحات المذكورة، وبينما تم اعتبار الكثير  الجئ. وعكفت سلطات مدي  20,000كان يبلغ  
ألسباب تتعلق بالحفاظ على الطبيعة أو المناظر الطبيعية أو بسبب مشاريع اإلسكان المخطط  (منها غير مناسب  

ِخذت )لها مسبقاً   مستقبلي. مواقع في االعتبار للتخطيط ال 10، وُمنح الضوء األخضر للبناء في ستة مواقع، وا�

 74(Molenwaard Nearby) "مولينوارد قريبة"مبادرة 

تعّد بلدية مولينوارد السابقة أّول مجلس محلّي في هولندا يعمل بدون مبنى للبلدية، إذ قررت أنه بدالً من الجلوس  
لمجتمع وراء طاولة مكتب الخدمة بالمعنى التقليدي للمفهوم، ينبغي على السلطة المحلية الخروج بنفسها إلى ا

 من الناس على الدوام. "قريبة"لتكون 

من خالل دمج ثالث بلديات أصغر حجمًا في غرب هولندا، ما    2013يناير  / كانون الثاني  1تم إنشاء مولينوارد في  
يبلغ عدد سكانها حوالي   التي  البلدة  إلى تشكيل  البلدة بصورة    30,000أّدى  المبتكرة لهذه  الفكرة  نسمة. وأتت 

ستجابة لتحد� يتمثل في دمج ثالث بلدات كانت قائمة سابقًا، وبعبارة أدّق من الحاجة إلى تحديد جزئية من اال
مليون يورو، رغم أن   15مكان إنشاء مبنى بلدية مولينوارد الجديدة، علمًا أن هذا المشروع كان سيكلف حوالي  

 ان يقل عن ذلك.المبلغ المرصود في ميزانيات البلديات الثالث األصغر حجمًا المذكورة ك 

التي تقوم على    Molenwaard Nearbyوعوضًا عن بناء قاعة جديدة للبلدية، أطلقت السلطات المحلية مبادرة  
مكتب   ويعمل هؤالء في  للبلدية.  التابعين  المدنية  الخدمة  لموظفي  مناسب  عمل  مكان  ُيعّد  مكان  أي  أن  فكرة 

قاعات القائمة في القرى أو النوادي المحلية أو المقاهي أو  افتراضي يمكن الوصول إليه من المنزل أو من إحدى ال
مع   الشخصية  بالتعامالت  يتعلق  وفيما  مكتبية.  مساحات  المحلية  السلطة  فيها  تستأجر  التي  المباني  أحد  من 
المواطنين، تتوّجه السلطة المحلية في األساس إلى مكان وجود المواطنين أو الشركات، حيث ُينّظم العمل بأسره 

 طريق المواعيد. عن

ومن جهة، أّدت هذه الممارسة المبتكرة إلى توفير األموال العامة التي كانت سُتنفق على إنشاء مبنى جديد للبلدية،  
ومن جهة أخرى، قّربت بين المواطنين وسلطتهم المحلية، إذ جعلت الخدمات العامة المحلية أكثر يسرًا وسالسة  
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، اندمجت مولينوارد في بلدة أخرى، ما أّدى إلى تشكيل  2019يناير  / ن الثانيكانو  1بالنسبة للمواطنين. وبتاريخ  
 بلدية مولينالندن الجديدة. 

 كيف يمكن للبلدان العر�ية االستفادة من هذه الممارسات الجيدة 

المحددة، ال   الثقافية والتاريخية والسياسية واالجتماعية  العالم خصوصياته  يمكن  بما أن لكل منطقة وبلد في 
االفتراض بأن الممارسات الجيدة التي حققت هدفها في بلد محدد يمكن دائمًا استنساخها وتطبيقها كما هي في  
مكان آخر. ومع ذلك، فإن تبادل دراسات الحالة ومناقشتها قد يمّثل بالفعل مصدرًا مفيدًا وقوّيًا لإللهام واالبتكار،  

مركزي والمحلي بأفكار جديدة، ويبرز مسارات بديلة ويحفز التفكير. إذ يمكن أن يزّود الحكومات على المستويين ال
كذلك قد تشكّل النظرة العامة إلى الحكومة المفتوحة في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي  

بناء المنطقة ودراسات الحالة المحددة المشار إليها في هذا الفصل مصدر إلهام بشأن عدد من الُسُبل التي يمكن أل
 العربية، قادة ومواطنين، التوّسع في استكشافها. 

تصورها  يمكن  المفتوحة  الحكومة  مبادرات  أن  على  يقوم  عليه  الضوء  تسليط  ينبغي  الذي  األول  العنصر  إن 
. وفي الواقع، يبين هذا الفصل أن الشفافية والمساءلة عبر القطاعات و مختلف المستوياتوتنفيذها بنجاح على 

أو والمش التبسيط  فيها  بما  العامة،  اإلدارة  أرجاء  لعدة قطاعات في مختلف  الشاملة  الُنُهج  تثري  أن  يمكن  اركة 
تطبيق   يمكن  ذلك،  على  وعالوة  التعليم.  مثل  العامة  والخدمات  القطاعية  السياسات  أيضًا  ولكن  المشتريات، 

تبّينه بوضوح العديد من األمثلة عن مشاريع الشفافية والمساءلة والمشاركة خارج نطاق السلطة التنفيذية، حسبما  
 . "البرلمان المفتوح"و "العدالة المفتوحة"

ويمكن اتباع هذه المبادئ عينها على مستوى الحكومة المركزية كما على المستوى المحلي. وفي الواقع، إن بعض 
على   كبير  بشكل  انتشرت  أو  ُجّربت  قد  ابتكارًا  األكثر  المفتوحة  الحكومة  إن  ممارسات  إذ  المحلي،  المستوى 

التفاعالت بين المواطنين والسلطات العامة تميل إلى أن تكون أكثر تواترًا وواقعية في ذلك المكان. وباإلضافة إلى  
الميزانية  ُنُهجٍ جديدة. وال شّك أن ذلك ينطبق على  أكبر لتجربة  المستوى غالبًا على مساحة  ذلك، يشتمل ذلك 

ة واقعة في عدة مدن، بينما ال يزال انتشارها محدودًا للغاية على المستوى الوطني. التشاركية، التي أصبحت حقيق 
منصة   تستخدم  والمناطق  Consulكذلك  المدن  جانب  من  يقاس  ال  بما  أوسع  نطاق  مقارنة  / على  المقاطعات 

المحلية العامة  الخدمات  من  للعديد  الوطنية. ويمكن  إلى ح/ بالحكومات  تستفيد  أن  األخرى  من البلدية  بعيد  د 
االنفتاح والشفافية والمشاركة، كما يتبّين من حاالت سان فرانسيسكو وهامبورغ ومولينوارد آنفة الذكر. ولذا قد  
يكون من األسهل واألنسب البدء في إدخال المبادئ والممارسات الجديدة المتعلقة بالحكومة المفتوحة وتجريبها 

 ي.على المستوى المحلي بدالً من المستوى الوطن

فيه   التفكّر  ينبغي  الذي  اآلخر  الهاّم  الدرس  التكنولوجياويتعلق  الحكومة    باستخدام  تمكين إلصالحات  كعامل 
المفتوحة. وفي الواقع، ُتعّد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مكّونًا أساسّيًا في بعض أنجح مبادرات الحكومة  

بدون منصة أو بوابة أو تطبيق رقمي حديث    )كثر محدوديةأو كانت ستكون أ(المفتوحة، التي ما كانت لترى النور  
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وسهل االستعمال وتفاعلي. ومع ذلك، بينما يمكن لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن تشكّل وسيلة فعالة لتعزيز  
المفتوحة   الحكومة  مبادرة  نجاح  إن  ذاتها.  غاية في حد  أداة وليست  ُتعّد  المواطنين، فهي  الشفافية ومشاركة 

السياسية  يع اإلرادة  ودعم  التصميم،  وجودة  المشاركة،  على  الحديثة،  التكنولوجيات  اّتباع  على  عالوة  تمد، 
والخضوع للتقييم. ومن جهة أخرى، ينبغي دائمًا الموازنة بين استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحديثة 

باإلنترنت   المتصلة  به  -- واستخدام األدوات غير  استكمالها  بين قطاعات    -- ا  أو  الرقمية  الفجوة  لتجنب توسيع 
السكان: ويمكن بالفعل إيجاد نموذج مختلط من األدوات المتصلة باإلنترنت وغير المتصلة باإلنترنت في أمثلة  

 البرتغال والمكسيك واألرجنتين المقدمة أعاله، من بين أمثلة أخرى. 

ن مبادرات الحكومة المفتوحة ليست بالضرورة مرتفعة الكلفة وباإلضافة إلى ذلك، تبين النظرة العامة لهذا الفصل أ
األخرى في الموارد  بالنسبة لإلدارات العامة. وبينما ُيعّد رصد بعض المبالغ في الميزانية غالبًا ضرورّيًا بالفعل، فإن  

وعالوة على    بعض الحاالت، مثل الوقت والتحول الثقافي ومشاركة القادة رفيعي المستوى، قد تكون أكثر أهمية.
ذلك، ينبغي النظر إلى الموارد المخصصة للحكومة المفتوحة بوصفها استثمارًا وليس تكلفة، ألن اإلصالحات في 
هذا المجال يمكن أن تؤدي إلى أثر اجتماعي واقتصادي ملموس للغاية، مثل تحسين الخدمات، بالتوازي مع توليد 

 ."المشتريات المفتوحة"ضوح بعض مبادرات وفورات كبيرة للخزائن العامة، كما تبين ذلك بو

وفي المحصلة، تبين هذه األمثلة أنه يحتمل أن تنطوي مبادرة الحكومة المفتوحة على تأثير أوسع نطاقًا عندما  
ُتنّسق بشكل جيد مع اإلجراءات األخرى.  استراتيجية واسعة النطاق وطويلة األجل  تكون جزءًا من ، وعندما 

المثال، يحتمل أن تحقق بوابة مشاركة ما نجاحًا أكبر إذا أعُتبرت جزءًا من استراتيجية أوسع نطاقًا  وعلى سبيل  
لمشاركة المواطنين، تشتمل على مبادرات أخرى متعددة المستويات، بينما يحتمل أن يؤدي مشروع شراء مفتوح  

 النزاهة والمساءلة.  إلى تأثير اجتماعي واقتصادي أفضل إذا شكّل جزءًا من جهد أوسع لتحسين
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الممارسات الجيدة ذات نظرة عامة على  .4

الصلة بالحكومة المفتوحة في البلدان  
 العر�ية 

 

 
يركز هذا الفصل على الجهود التي بذلتها البلدان العربية من أجل تعزيز تطبيق مبادئ الحكومة  
المفتوحة، وعلى التحديات التي ال تزال تواجهها في هذا المجال. ومن خالل منظور مقارن، يهدف  

األطر السياسية والقانونية ذات الصلة، مع التركيز بشكل خاص على الوصول  الفصل إلى تحليل  
إلى المعلومات، والتقدم الكبير المحرز في مجال الحكومة اإللكترونية والبيانات المفتوحة، فضالً  
الملموسة   األمثلة  من  عدد  تقديم  وبعد  المواطنين.  مشاركة  لتعزيز  المحدودة  المبادرات   عن 

الممارسات   جائحة  على  تأثير  بدراسة  الفصل  يختتم  اإلسكوا،  في  األعضاء  البلدان  من  الجيدة 
على الحكومة المفتوحة في المنطقة العربية، ويقترح بعض التوجيهات االستراتيجية   19-كوفيد

 للبلدان العربية. 
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 نظرة عامة على الحكومة المفتوحة في البلدان األعضاء في اإلسكوا 

أدركت عدة بلدان عربية أهمية التقّدم نحو ترسيخ مفاهيم الحكومة المفتوحة، بوصفها عنصرًا من عناصر نظام  
الحكم الرشيد، وتطوير مؤسسات شفافة وفعالة وخاضعة للمساءلة؛ ال سيما أن جميع تلك البلدان أعلنت التزامها  

. ويمكن لالنتشار الواسع  (ESCWA, 2019)يه  الذي تشتمل عل   16والهدف    2030بخطة التنمية المستدامة لعام  
اعتماد   ييسرا  أن  منها  العديد  في  اإللكترونية  للحكومة  السريع  والتطور  واالتصاالت  المعلومات  لتكنولوجيا 
إصالحات الحكومة المفتوحة من خالل المساعدة على تطبيق مبادئها. ويذكر أن عدة بلدان عربية بذلت جهودًا  

   البيانات الحكومية المفتوحة.  حثيثة في مجال اعتماد

العربية   البلدان  لها في  التمكينية  بها والعوامل  المتعلقة  المفتوحة والجهود  الحكومة  الفصل وضع  ويعرض هذا 
استنادًا إلى مؤشرات وتقييمات معترف بها دولّيًا. كذلك يدرس مستوى الناتج المحلي اإلجمالي للبلدان العربية 

المؤشرا أبرز  أحد  ويناقش بوصفه  المفتوحة.  الحكومة  بمبادئ  المعيشة  مستويات  ارتباط  مدى  تعكس  التي  ت 
التحليل أيضًا الممارسات الجيدة استنادًا إلى ردود البلدان العربية على مسح محدد أجرته اإلسكوا بالتعاون مع  

 منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ألغراض هذه الدراسة.  

بوصفهما مترادفين، على نحو ما    "الحكومة الرقمية"و   "الحكومة اإللكترونية"ويستخدم هذا الفصل مصطلَحي  
والعديد    )وتحديدًا إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة(تقوم به منظمة األمم المتحدة  

والتنمية   التعاون  منظمة  تعتبر  بينما  العربية،  البلدان  أن  من  االقتصادي  الميدان  الرقمية"في  تمّثل    "الحكومة 
 .)1.5تراجع المقدمة، القسم (المرحلة التالية من الحكومة اإللكترونية 

 إطار السياسة للحكومة المفتوحة 

انضمت ثالثة بلدان عربية، هي األردن والمغرب وتونس، إلى مبادرة الشراكة العالمية من أجل الحكومة المفتوحة،  
زمت من خاللها بتطبيق السياسات واالستراتيجيات ذات الصلة لتنفيذ التوصيات المتفق عليها بشكل عام. التي الت

استراتيجية أو خطة عمل محددة للحكومة المفتوحة؛ ومع  / وفي المقابل، ليس لدى بلدان عربية أخرى سياسة
ذ بعض أبعاد الحكومة المفتوحة، ذلك، وضعت بعض البلدان العربية خططًا وطنية جزئية أو شاملة تتضّمن تنفي

معظم المبادرات والبرامج التي تمت "وال سيما فيما يتعلق بالبيانات الحكومية المفتوحة. وفي الواقع، يالحظ أن  
الموافقة عليها ُصّممت بوصفها جزءًا من مشاريع الحكومة اإللكترونية القائمة، ولم تكن تشكّل في الحقيقة جزءًا  

. وتسعى اإلسكوا، وكذلك منظمة التعاون والتنمية في 1"حكومية تتعلق بالحكومة المفتوحةمن أي استراتيجية  
الميدان االقتصادي فيما يتعلق ببعض البلدان الشريكة، إلى مساعدة البلدان العربية في جهودها ذات الصلة، وقد  

  . )ESCWA, 2019(ربية أنشأت لذلك بالفعل إطارًا مخّصصًا لتعزيز الحكومة المفتوحة في البلدان الع

. 2020-2018وفي هذا السياق، وضع األردن خطة العمل الرابعة الخاصة به لشراكة الحكومة المفتوحة للفترة  
تعزيز الشراكات والحوار بين القطاع العام   (1)ويقوم حالّيًا بتنفيذ االلتزامات الخمسة التالية لهذه الخطة، وهي:  
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المدني،   المفتوحة،    (2)والمجتمع  للبيانات  الحكومية  السياسة  تطبيق  وتعزيز  الوطني    (3)تطوير  الحوار  تعزيز 
السياسي،   اإلصالح  اإلنسان؛   (4)لتحقيق  حقوق  بانتهاكات  المتعلقة  للشكاوى  الوطنية  اآللية  وتطوير   توحيد 

الطابع  )(5و المعلومات  إضفاء  إلى  الوصول  قانون  بإنفاذ  المتعلقة  التدابير  على  آلية 2المؤسسي  أنشئت  . كذلك 
من أجل مراجعة نتائج خطة العمل الثالثة، وُحّددت    (Independent Review Mechanism)االستعراض المستقلة  
 .3ثالثة التزامات جزئية 

، 20154تعاون والتنمية في الميدان االقتصادي في عام  وفيما يتعلق بالمغرب، وبعد تقييم أولي أجرته منظمة ال
التزامًا   18التزامًا، بما فيها    24، التي تتضمن  20205-2018وضعت الحكومة خطة العمل األولى الخاصة بها للفترة  

ائح التزامات للبرلمان. وتركز هذه االلتزامات على المشاركة في وضع القوانين، وعلى اللو  6للسلطة التنفيذية و
. ويمكن رصد  6المفتوحة، والحق في الحصول على المعلومات، والشفافية، والمشاركة في جهود االنفتاح المالي

 . 7التقدم المحرز في تحقيق هذه االلتزامات من خالل منصة محددة

شتملت  التزامًا ا  13من أصل    6وفي تونس، قضت آلية االستعراض المستقلة أن تونس نّفذت بشكل جوهري أو تام  
، كما أشارت إلى أن إحدى المبادرات أسهمت بشكل فعال 2018-2016عليها خطة العمل الوطنية الثانية للفترة  
التي تلت ذلك إلى استكمال الجهود    2020-2018. وهدفت خطة العمل  8في تطبيق إصالحات الحكومة المفتوحة 
تعزيز الحق في    )(1درج ضمن أربعة محاور رئيسية:  تن  9التزامًا جديداً   13ذات الصلة من خالل السعي إلى تحقيق  

تشجيع   (3)تعزيز الشفافية في مجال إدارة الموارد الطبيعية،    (2)الوصول إلى المعلومات وفتح البيانات العامة،  
 تعزيز المساواة في الخدمات اإلدارية.  (4)الُنُهج المتعلقة بالنزاهة والمشاركة والحوكمة المحلية، و

أن قانون الحق في الوصول إلى المعلومات لم    10وفي لبنان، الحظ مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية
. ولم يتم بعد إنشاء  202012لتطبيقي المتعلق به في عام  ، وذلك رغم قيام وزارة العدل بنشر المرسوم ا11ُينّفذ بعد

القانون. كذلك وضعت خطة عمل بالشراكة مع منظمة التعاون  الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي نّص عليها 
عن قانون الحق    13. وصدرت حزمة معلومات عامة2020والتنمية في الميدان االقتصادي للفترة التي تلي عام  

الوصول   إلى مجلس  في  تقديم شكوى  يمكن  المعنية،  اإلدارات  امتثال  أنه في حالة عدم  تبّين  المعلومات،  إلى 
الدولة   اإلدارية(شورى  الفساد  )المحكمة  لمكافحة  الوطنية  الهيئة  إلى  الوطنية  14أو  االستراتيجية  فإن  كذلك   .

 تنفذ بشكل تام أيضًا. لمكافحة الفساد، وقانون ديوان المحاسبة، وقانون حماية كاشفي الفساد، لم

انضمت إلى شراكة الحكومة المفتوحة، بعضها من بلدان عربية، مثل بلديات    15سلطة محلية  56ويذكر أيضًا أن  
الكرك والسلط في األردن، وجهة طنجة تطوان الحسيمة في المغرب، والكاف والرقاب في تونس. وتعكف هذه  

 ا. السلطات المحلية على وضع خطط العمل الخاصة به

 إطار العمل التطبيقي للحكومة المفتوحة 

والحكومة   المفتوحة  والبيانات  اإللكترونية  بالحكومة  المتعلقة  األنشطة  الذي يشتمل على  المؤسسي  اإلطار  إن 
. وفي معظم البلدان العربية، ال ُيفّرق بين اإلطار المؤسسي  16المفتوحة يتباين إلى حد بعيد من بلد عربي إلى آخر 
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للحكومة اإللكترونية، التي تركز على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، واإلطار المؤسسي للحكومة المفتوحة، 
 الذي يركز على الحوكمة، إال فيما يتعلق بالبلدان التي انضمت إلى شراكة الحكومة المفتوحة. 

المؤسسي للحكومة المفتوحة في تونس واألردن كيانات أو لجان محددة ُتعنى بتنفيذه. وبالنسبة  يحدد اإلطار  
لتطوير   وتحديدًا  المعلومات،  إلى  الوصول  في  الحق  قانون  تنفيذ  لضمان  متخصصة  لجنة  أنشئت  لألردن، 

مة المفتوحة. وعالوة بروتوكوالت الوصول إلى المعلومات، بما يتماشى مع التزامات البلدان تجاه شراكة الحكو 
من قانون الحق في الوصول إلى المعلومات على تشكيل مجلس المعلومات برئاسة وزير   3على ذلك، تنص المادة 

والدفاع،   والداخلية  العدل  لوزارات  العاّمين  األمناء  وعضوّية  الوطنية،  المكتبة  دائرة  مدير  عنه  ينوب  الثقافة، 
والمديَرين   لإلعالم،  األعلى  الوطني،  والمجلس  المعلومات  تكنولوجيا  ومركز  العامة  اإلحصاءات  لدائرة  العاّمين 

. كذلك تهدف عدة تعديالت، ُينتظر إقرارها في مجلس النواب، إلى إشراك ممثلي 17والمفّوض العام لحقوق اإلنسان
ة الوطنية  منظمات المجتمع المدني في مجلس المعلومات. وُينيط قانون الحصول على المعلومات بمدير المكتب

المعلومات"صالحيات   بالنزاهة  "مفّوض  ُتعنى  هيئة  إنشاء  تم  ذلك،  إلى  وباإلضافة  إليه.  الشكاوى  تُرفع  الذي   ،
 .  18ومكافحة الفساد

نشئت، باإلضافة إلى هيئة النفاذ إلى المعلومة، وحدة الحكومة اإللكترونية في رئاسة الحكومة، وهي   وفي تونس، ا�
للحكومة  رسمية  اتصال  المجلس   جهة  عن  فضالً  المفتوحة،  الحكومة  أعمال  جدول  تنسيق  تتولى  المفتوحة 

االستراتيجي لالقتصاد الرقمي، الذي يرفع تقاريره إلى مجلس الوزراء، والذي ُيعنى بإجراء االختبارات النموذجية  
إصالح ينّسق قطاع  المغرب،  وفي  اإللكترونية.  الحكومة  بأنشطة  وكذلك  المفتوحة  البيانات  التابع    على  اإلدارة 

الحكومة  أنشطة  تنسيق  ويتوّلى  المفتوحة،  الحكومة  أعمال  جدول  اإلدارة  واصالح  والمالية  االقتصاد  لوزارة 
المفتوحة، بينما تقوم لجنة مشتركة بين الوزارات، يرأسها وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة، بتحديد  

. باإلضافة إلى ذلك، أنشأ المغرب لجنة  19التقدم المحرز ذي الصلة  سياسات الحكومة اإللكترونية وتقييم ورصد
 .  21؛201820لعام   13- 13الحق في الحصول على المعلومات بموجب القانون رقم 

المفتوحة، لجانًا توجيهية مخّصصة   الحكومة  الثالثة، وهي أعضاء في شراكة  العربية  البلدان  أنشأت هذه  وقد 
االلتزامات التي تعهدت بها في إطار خطط عملها الوطنية لشراكة الحكومة المفتوحة. وتضم اللجان  لتنسيق ورصد  

 التوجيهية لشراكة الحكومة المفتوحة عادًة أعضاء من الحكومة والمجتمع المدني على حد سواء. 

لمؤسسي للحكومة اإللكترونية وكما سيتم تبيانه في األقسام التالية، اّتبعت بلدان عربية أخرى تقريبًا نفس اإلطار ا
ومبادرات البيانات المفتوحة. ويتطلب االنتقال إلى مرحلة الحكومة المفتوحة من تلك البلدان تحديد أو إنشاء  
بالنسبة  نشئت  ا� التي  تلك  غرار  على  وتنسيقه،  المفتوحة  الحكومة  أعمال  جدول  لقيادة  محددة  لجنة  أو  كيان 

ال أن  علمًا  اإللكترونية،  البلدان في للحكومة  لمختلف  كبيرًا  تحّديًا  غالبًا  يمّثل  لكنه  بالغة،  أهمية  يكتسي  تنسيق 
 المنطقة العربية وخارجها.  
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 اإلطار القانوني للحكومة المفتوحة 

القانونية الالزمة لترسيخ مبادئ الحكومة   البيئة  لقد اتخذت عدة بلدان عربية خطوات متقدمة من أجل إنشاء 
ق، واكبت منظمة اإلسكوا هذه الخطوات من خالل إرساء األساس القانوني ذي الصلة،  المفتوحة. وفي هذا السيا

  . )ESCWA, 2020(وال سيما الحق في الوصول إلى المعلومات، والشفافية والبيانات المفتوحة 

ستند إلى  ويعّد الجانب القانوني المتعلق بحق الوصول إلى المعلومات بمثابة ركيزة أساسية لإلدارة الجيدة التي ت
الدول  المفتوحة على  الحكومة  تشترط شراكة  لالنفتاح. كذلك  المتين  األساس  والمساءلة، كما يشكّل  الشفافية 
الراغبة في االنضمام إلى الشراكة اعتماد قانون يعطي الحق في الوصول إلى المعلومة. وأفادت اليونسكو بأّنه 

قوانين تتعلق بالوصول إلى المعلومات، بما فيها جميع بلدان  بلدًا حول العالم 127، سّن أكثر من 2020لغاية عام 
 . 22)4.1الشكل (منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، لكن في مقابل ستة بلدان عربية فقط 

 تتبع اليونسكو لمسار قوانين الوصول إلى المعلومات حسب المنطقة  4.1الشكل  

 
عام   اليونسكو  أصدرتها  بحثية  ورقة  من  مقتبس  المستدامة"بعنوان:    2020المصدر:  التنمية  أجل  من  المعلومات  إلى  الوصول  الممارسة:  إلى  الوعد  ،  "من 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375022 .   

مع ذلك، فإن الوصول إلى المعلومات ينطوي على العديد من الجوانب المعقدة. وال ينبغي على البلدان أن تكرس و
القانون أو الدستور فحسب، بل عليها أيضًا أن تبّين أنه ينطبق على القسم األكبر من المعلومات   هذا الحق في 

ناءات والمطالبات ذات الصلة، فضالً عن العقوبات  المؤسسية، وأن تحدد إجراءات الوصول إلى المعلومات واالستث
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 Center for)التي ُتفرض على الجهات الفاعلة في حال عدم امتثالها. وعليه، وضع مركز القانون والديمقراطية  

Law and Democracy)23  استنادًا إلى سبع فئات من المؤشرات،   24تصنيفًا عالمّيًا لقوانين الوصول إلى المعلومات
ا والعقوبات  وهي:  والطعون،  والرفض،  واالستثناءات  اإلجراءات،  وطلب  الوصول،  ونطاق  الوصول،  في  لحق 

درجات، بما في ذلك    110بلدًا أكثر من    25درجة، نال    150والحمايات، والتدابير الترويجية. وعلى مقياس من  
ألردن والسودان من المنطقة العربية.  درجة، بما في ذلك ا  65بلدًا أقل من    25تونس من المنطقة العربية، بينما نال  

  البرتقالي   باللون  االقتصادي  الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  بلدان  إلى  يشار  حيث  ،4.2  الشكل  في ويالحظ  
أن الدرجات مستقلة عن مستوى التنمية االقتصادية للبلد، حيث أن بعض البلدان التي يرتفع   المقارنة،  ألغراض

 . 25تسّجل درجات منخفضة  )بمعادل القوة الشرائية(المحلي اإلجمالي لكل فرد فيها الناتج 

 درجات البلدان العر�ية فيما يتعلق بقوانين حق الوصول إلى المعلومات  4.2الشكل  

 
 ./https://www.rti-rating.org :المصدر: تجميع اإلسكوا استنادًا إلى بيانات من

 . 2015المؤشر، ويبّين المحور األفقي نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بمعادل القوة الشرائية لعام   مالحظة: يبّين المحور العمودي قيمة

وبشكل عام، تعتبر القوانين المتعلقة بالحق في الوصول إلى المعلومات التي اعتمدتها تونس واليمن أقوى من  
. ومع ذلك، سّجل األردن درجات متدنية في 26القتصاديالقوانين المماثلة لها في بلدان أكثر تقّدمًا على المستوى ا
البالد النقاد داخل  بما في ذلك من جانب  المجال،  إلى  27هذا  الوصول  ترتيب  أن  إلى  اإلشارة  تجدر  . ومع ذلك، 

أو تطبيقها  إنفاذها  المعلومات وليس  إلى  الوصول  الحق في  تقييم محتوى قوانين  إلى  المعلومات يهدف فقط 
حالة قوانين الحق في الوصول إلى المعلومات في سّتة بلدان عربية. وُيذكر أن ثالثة    4.1عملّيًا. ويبين الجدول  

ية ليس لديها حتى اآلن الهيكل المؤسسي لتطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، وهي لبنان بلدان عرب
 والسودان واليمن.  
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القوانين المتعلقة بحق الوصول إلى المعلومات في البلدان العر�ية وتصنيف البلدان حسب جودة قانون   4.1الجدول  
 الحق في الوصول إلى المعلومات 

 سنة إصدار القانون  ُمد�ج في القانون  الدستور ُمد�ج في   البلد 
النتيجة حسب تصنيف الحق في  

 الوصول إلى المعلومات 
 56 2007 نعم  نعم  األردن 

 70 2017 نعم  كال لبنان 

 73 2018 نعم  نعم  المغرب 

 64 2015 نعم  كال السودان 

 120 2016 نعم  نعم  تونس 

 103 2012 نعم  كال اليمن 

 اإلسكوا استنادًا إلى مصادر متعددة. المصدر: تجميع 

في العالم. والحق في الوصول إلى المعلومات هو   13وقد حصل القانون التونسي على أفضل درجة ويتبّوأ المرتبة  
يضمن الحق في الحصول على المعلومات والحق في الوصول "، الذي  2014مكّرس حتى في الدستور التونسي لعام  

حرية الرأي والفكر والتعبير والمعلومات " . ويضمن الدستور المذكور  ) 32المادة  (   " تصاالت إلى شبكات المعلومات واال 
يحمي الحق في الخصوصية وحرمة المسكن، "، كما  ) 31المادة  (   " ال يجوز أن تخضع لرقابة مسبقة " ، التي  " والنشر

ن الوصول إلى المعلومات، وهو . وقد ُسّن قانو 28) 24المادة  (   " وسرية المراسالت واالتصاالت والمعلومات الشخصية 
المعلومات 201629قانون أساسي، في عام   إلى  بالوصول  تعنى  أنشأ سلطة مستقلة  الذي  تلقي   30،  ولها صالحية 

 . ) يذكر ذلك بالتفصيل ضمن أفضل الممارسات أدناه ( الطعون المتعلقة بتنفيذ القانون ذي الصلة والبت فيها 

ي الحصول على المعلومات، التي ترتبط إداريًا بمكتب رئيس الحكومة، كذلك أنشأ المغرب لجنة خاصة بالحق ف
، التي طورتها دائرة  31والتي تضم العديد من أعضاء منظمات المجتمع المدني. وقد أطلقت هذه اللجنة منصتها

آذار في  االقتصادي،  الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  من  تقنية  بمساعدة  اإلداري  . 2020مارس  / اإلصالح 
نهاية عام   المنصة  2020وبحلول  ُقّدم من خاللها    102، شارك في هذه  تلقى   2,500مؤسسة عامة، كما  طلب، 

 يومًا.  62منها ردودًا في غضون فترة متوّسطها  1,130

وتنفيذها  المعلومات  إلى  الوصول  في  الحق  ضمانات  عن  لإلبالغ  اليونسكو  مع  عربية  بلدان  أربعة  وتتعاون 
(UNESCO, 2020) وهي تونس والجزائر والكويت والمغرب. وفي الواقع، تتولى اليونسكو مسؤولية اإلبالغ عن ،

في جميع أنحاء العالم، الذي  16التابعة لهدف التنمية المستدامة  10من الغاية  2التقدم المحرز في تحقيق المؤشر 
  ساتية لوصول الجمهور إلى المعلومات وتنفيذها.  أو السيا / يرتبط باعتماد البلدان للضمانات الدستورية والقانونية و 

القانوني للحكومة المفتوحة، وفقًا لتعريف اإلسكوا   القانونية  (ESCWA, 2020)ويشمل اإلطار  ، أيضًا الجوانب 
المتعلقة بمبدأ االنفتاح االفتراضي الذي ينبغي تضمينه في قوانين الحق في الحصول على المعلومات. وينبغي 

الحكومة المتصلة   على  األخرى  المسائل  عن  السرية، فضالً  والمعلومات  المحتملة  القيود  تحدد طبيعة  أن  أيضًا 
بحماية البيانات الشخصية والحياة الخاصة، وحرية الرأي والتعبير ووسائط اإلعالم، وحفظ المحفوظات ونشرها،  
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والمساءلة   )مشاورات العامة وااللتماساتال(واإلحصاءات، وتصنيف البيانات، والقوانين التمكينية للمشاركة العامة  
.  )مكافحة الفساد، وحماية الُمبلغين عن الفساد، واإلفصاح عن مصادر دخل وممتلكات موظفي الخدمة المدنية(

   ويضاف إلى ذلك القضايا القانونية المتعلقة بالبيانات المفتوحة بشكل عام والملكية الفكرية بشكل محدد. 

انين في السياق العام لمبدأ سيادة القانون. هناك فرق بين اعتماد القوانين الجيدة وضمان  كذلك ينبغي تطبيق القو
تطبيقها بالفعل، كما يحدث في اليمن حيث يدور نزاع منذ فترة طويلة. وتضطلع مؤسستان أساسيتان بتقييم 

التابعة لألمم المتحدة، التي   تنفيذ مبدأ سيادة القانون حول العالم، وهما إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية
تعنى تحديدًا بتقييم التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحكومة المفتوحة، والبنك الدولي 

 الذي ُيجري تقييمًا عامًا في هذا المجال. 

، على الرغم  )4.3يراجع الشكل  (  2020ويبّين تقييم إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم المتحدة لعام  
من أنه ال يغطي بعد جميع البلدان، وجود ترابط قوّي بين سيادة القانون ونصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي. 
ويجري تقييم بعض البلدان العربية المتوسطة الدخل، وهي األردن والمغرب وتونس، وإلى حد ما الجزائر، على  

ن األخرى ذات النمو االقتصادي المماثل. ويؤكد مؤشر البنك الدولي لسيادة  نحو يتماشى مع التقييم المعتمد للبلدا
الشكل  (القانون   الناتج   )4.4يراجع  من  الفرد  ونصيب  القانون  بين سيادة  القوي  لالرتباط  العالمي  االتجاه  أيضًا 

المرتفعة الدخل على  المحلي اإلجمالي بمعادل القوة الشرائية. ومع ذلك، فإن البلدان العربية المنخفضة الدخل و
العربية   البلدان  العالم. ومع ذلك، حصلت بعض  حد سواء تسّجل عمومًا درجات أقل من نظيراتها على مستوى 
 المتوسطة الدخل على درجات جيدة نسبّيًا في مجال سيادة القانون. وتبدو طريقتا التقييم المذكورتان متسقتين. 

 الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة تقييم سيادة القانون حسب إدارة   4.3الشكل  

 
نك الدولي لسيادة  المصدر: تجميع اإلسكوا استنادًا إلى تقييم إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة لسيادة القانون، وتقييم الب

 القانون.
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 حسب البنك الدولي  2019تقييم سيادة القانون لعام   4.4الشكل  

 
ك الدولي لسيادة  المصدر: تجميع اإلسكوا استنادا إلى تقييم إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة لسيادة القانون، وتقييم البن

 القانون.

 الجهود المبذولة بشأن األطر القانونية للحكومة المفتوحة 

ى المعلومات، هناك العديد من القوانين التي تيّسر االنتقال إلى الحكومة  إلى جانب قانون الحق في الوصول إل
تواصل جهودها    --سواء تلك التي تنتمي إلى شراكة الحكومة المفتوحة أم ال    --المفتوحة. ويذكر أن البلدان العربية  

 ت ذات الصلة. لتطوير أطر قانونية مناسبة للحكومة المفتوحة. ويتناول البحث فيما يلي أبرز المبادرا

عام   قّرت  ا� التي  الفساد  لمكافحة  المتحدة  األمم  اتفاقية  عليها    2003تضّم  وقعت  التي  العربية  البلدان  جميع 
وصدقتها، وذلك باستثناء الجمهورية العربية السورية، التي تعاني من نزاع مسلح، والتي وقعت عليها من دون أن 

بشأن الوقاية من الفساد ومكافحته، الذي يوقع    2006في عام    0133-06  . وفي الجزائر، ُسّن القانون32تصّدقها بعد
 عقوبة السجن من سنتين إلى عشر سنوات بحق الموظفين العاّمين المدانين بالفساد. 

الذي يتعلق بحماية البيانات الشخصية. كذلك وضعت البحرين   30، سّنت البحرين القانون رقم  2018وفي عام  
لمك قانونّيًا  في إطارًا  بالفساد  المرتبطة  األفعال  معظم  يجّرم  البحريني  العقوبات  قانون  أن  كما  الفساد،  افحة 

الجزائر

البحرين

مصر

العراق

األردن

الكويت

لبنان

ليبيا

ياموريتان

المغرب
ُعمان

قطر

وديةالمملكة العربية السع

الصومال
السودان

الجمهورية العربية السورية

تونس
اإلمارات العربية المتحدة

اليمن

دولة فلسطين

 (2.50)

 (2.00)

 (1.50)

 (1.00)

 (0.50)

 -

 0.50

 1.00

 1.50

 2.00

 2.50

400 4000 40000



  | 107 

 2022 المتحدة  واألمممنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ل  محفوظة النشر   حقوق،  األثر االقتصادي واالجتماعي للحكومة المفتوحة

، 200835. وفي مصر، نوقش قانون الحق في الحصول على المعلومات وصيغ في عام  34القطاعين العام والخاص 
القانون رقم  (ات الشخصية  ، أول قانون لحماية البيان2020ولكنه لم ُيسّن بعد. وقد اعتمدت مصر مؤخرًا، في عام  

. وفي الجمهورية العربية السورية، هناك مشاريع قوانين عديدة ترتبط بالحكومة المفتوحة،  36)2020لعام    151
إلى   باإلضافة  الشخصية،  البيانات  المعلومات، وحماية  إلى  بالوصول  القوانين  هذه  وتتعلق  بعد.  ُتعتمد  لم  لكنها 

 ية للمسؤولين الحكوميين.  قانون بشأن اإلقرار بالذمة المال

وفي العراق، ِصيغت قوانين تتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير والتظاهر السلمي وُقدمت 
قّر في عام 37إلى مجلس النواب  ، كما ُسّن في عام  38لجنة مستقلة للنزاهة ومكافحة الفساد 2011. وأنشأ قانون ا�

 إلنسان والمساءلة. قانون يتعلق بحماية حقوق ا 2019

. وعالوة 39يهدف إلى مكافحة اإلثراء غير المشروع بين الموظفين العاّمين   2014وفي األردن، صدر قانون في عام  
، ويناقش مجلس النواب حالّيًا التعديالت  201640على ذلك، صدر قانون بشأن النزاهة ومكافحة الفساد في عام  

على التوالي تعديالت على القانون القديم   2017و  2005و  2001. كذلك ا�جريت خالل األعوام  41التي ا�جريت عليه
. وتجري حالّيًا مشاورات عامة للنظر في تنقيح جديد للقانون. وتعكف  195242بشأن إدارة البّينات وتصنيفها لعام  

،  2020بيانات الشخصية. وفي عام  وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات األردنية على وضع قانون لحماية ال
عام   أواخر  في  أيضًا  ووضعت  المفتوحة.  الحكومة  بيانات  جودة  إطار  األردنية  الحكومة  ثالثة    2020أقّرت 

بروتوكوالت بشأن تصنيف المعلومات وإنفاذها وإدارتها. ويتمثل الهدف العام منها في توفير إجراءات ومعايير 
نون الوصول إلى المعلومات. ويذكر أن هذه البروتوكوالت ُوضعت من جانب  واضحة للهيئات العامة الخاضعة لقا

لجنة تضم مختلف الجهات المعنية، بمن فيهم مسؤولون حكوميون ومنظمات مجتمع مدني وأكاديميون وخبراء 
في   مؤخرًا  البروتوكوالت  هذه  األردني  الوزراء  أقّر مجلس  وقد  عامة.  لعملية مشاورات  وأنها خضعت  دوليون، 

 .  2020ديسمبر / كانون األول

قّر في عام     2018. وسّن لبنان في عام  201643وفي الكويت، ا�نشئت الهيئة العامة لمكافحة الفساد بموجب قانون ا�
. وخالل األزمة )2018لعام    81رقم  (قانونًا جديدًا بشأن المعامالت اإللكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي  

، أقّر مجلس النواب اللبناني قانون مكافحة الفساد، بعد حوالي 2020أبريل  / الحادة التي عصفت بالبالد في نيسان
-2020ا�عّدت االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للفترة  ، كما  44عقد على تقديم المسودة األولى لهذا القانون

، وهي األولى من نوعها على اإلطالق. وتهدف االستراتيجية إلى تمهيد الطريق إلنشاء المؤسسة الوطنية 2025
المعلومات   على  بالحصول  المتعلقة  الطلبات  إدارة  بها  ستناط  التي  المستقبل،  في  وتفعيلها  الفساد  لمكافحة 

، ُسّن قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وا�نشئت الهيئة الوطنية  2020مايو  / عات ذات الصلة. وفي أياروالنزا
الفساد حزيران45"لمكافحة  وفي  الفساد2020يونيو  / .  كاشفي  حماية  قانون  على  تعديالت  أقرت  وفي 46،   ،

ين عن ذمتهم المالية ومعاقبة اإلثراء ، صدر قانون آخر يتعلق بتصريح الموظفين العامّ 2020تشرين األول  / أكتوبر
 .47غير المشروع

وتعيش ليبيا، التي تشهد في الوقت الراهن نزاعًا، في ظل إعالن دستوري مؤقت، بينما اعتمدت الهيئة التأسيسية 
. وواجه المشروع المذكور انتقادات تتعلق  2017لصياغة مشروع الدستور الليبي مشروع الدستور الجديد في عام  
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قّر قانون بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة 48حق في الحصول على المعلومات والحريات العامةبال . ومع ذلك، ا�
  2012، لكنه لم ُيطّبق بعد. وعلى مقلب آخر، ُيشار إلى أن الحكومة الليبية وقعت في عام  2014الفساد في عام  

 .  49مذكرة تفاهم مع المملكة المتحدة لتطوير الحكومة المفتوحة 

وال يتضّمن الدستور الموريتاني نّصًا صريحًا بشأن الحق في الوصول إلى المعلومات أو حرية الصحافة، رغم أن 
يعّدان   الصحافة  وحرية  المعلومات  إلى  الوصول  أن  على  ينص  موريتانيا  في  الصحافة  حرية  حّقين  "قانون 

بموجب القانون وفقط  "ات المذكورة يمكن تقييدها  . ومع ذلك، يشير القانون أيضًا إلى أن الحري"َمصونين للمواطن
الديمقراطي المجتمع  الحفاظ على  ما يقتضيه  الفساد في "في حدود  لمكافحة  القانوني  اإلطار  . كذلك يتضمن 

الجنائية والقانون رقم   الجنائي وقانون اإلجراءات  القانون  المنصوص عليها في    2016-014موريتانيا األحكام 
 .50بشأن مكافحة الفساد. ومع ذلك، لم يتم إنفاذ القانون األخير بعد  2016أبريل / نيسان 15الصادر بتاريخ 

، يتعلق بوضع 2015نوفمبر  / تشرين الثاني  4بتاريخ    51)2.14.267رقم  ( وفي المغرب، صدر مرسوم بمادة وحيدة  
والوسيط، وشروط وإجراءات تسليم   العادي  األرشيف  تدبير وفرز وإتالف  النهائي.  شروط وإجراءات  األرشيف 

الذي يستثني البيانات التي قد يضر اإلفصاح   1352-31، سن� مجلس النواب المغربي القانون رقم  2018وفي عام  
عنها بالمصلحة الوطنية العليا، كالسياسات المالية والنقدية أو العالقات الخارجية أو حقوق الملكية الصناعية أو  

لمغربية األولى التابعة لشراكة الحكومة المفتوحة، تعمل الحكومة أيضًا  حقوق المؤلف. وفي إطار خطة العمل ا
المتعلق بشفافية الموازنة والميزنة الموجهة نحو األداء. ويذكر    13-130على تنفيذ أحكام القانون األساسي رقم  

عام   منذ  المغرب  لدى  رق  2009أن  القانون  وهو  الشخصي،  الطابع  ذات  البيانات  ينظم حماية  ، 08-09م  قانون 
 . 2009فبراير / شباط 18الصادر بتاريخ 

،  2010وفي ُعمان، ُقدم مشروع قانون بشأن حق الحصول على المعلومات وتداولها إلى مجلس الشورى في عام 
ضمان حق  "، الذي ينص على  2017لكنه لم ُيصّدق. كذلك جرى التوقيع على ميثاق الشرف اإلعالمي في عام  

، وُسّن قانون  "خبار، واالطالع على الوثائق الرسمية غير المحظورة، من مصادرهاالحصول على المعلومات واأل
الذي يتضّمن أحكامًا بشأن الفساد. وفي دولة فلسطين، ُسّن قانون لمكافحة   )7/2018المرسوم  (  2018الجزاء لعام  

عّد مشرو2010. كذلك ُوضعت خطة للتنمية اإلدارية في عام  200553الفساد في عام   ع قانون بشأن الحق في  . وا�
، وُرفع إلى  54(DCAF)الحصول على المعلومات، بدعم من مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة 

عّد مشروع قانون بشأن حماية البيانات الشخصية في عام   .  201855المجلس التشريعي الفلسطيني. كذلك ا�

حماية خصوصية البيانات الشخصية، وهو األول من نوعه في  بشأن 2016لعام  13وفي قطر، صدر القانون رقم 
بلدان مجلس التعاون الخليجي. وعلى الرغم من عدم وجود قانون ينّظم الحريات اإلعالمية في قطر، يشتمل 

. وفي المملكة العربية السعودية،  56على مواد تتعلق بمكافحة الفساد  ) 11/2004القانون رقم  (قانون العقوبات  
في   "حماية البيانات الشخصية"و  "بالحق في الحصول على المعلومات"الشورى قانونين يتعلقان    صاغ مجلس

عام  2014عام   المعلومات في  الحصول على  يتعلق بحق  قانون  السودان، صدر  بعد. وفي  لم يصدرا  أنهما  إال   ،
ت2015 صالحية  حصرًا  بها  ُيناط  التي  للمعلومات،  عليا  مفوضية  القانون  أنشأ  كذلك  السودان .  حكومة  زويد 

بالمعلومات. ومع ذلك، ال يوجد في السودان سلطة لحماية البيانات وال قانونًا لحماية البيانات يحكم تنظيم جمع  
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الخاص  والقطاع  الحكومات  جانب  من  واستخدامها  وتخزينها  الشخصية  قانون 57البيانات  لديه  ليس  كذلك   .
 . 58لمكافحة الفساد

بشأن حماية   2004لعام    63-2004وإلى جانب قانون الحق في النفاذ إلى المعلومة، سّنت تونس القانون األساسي  
الشخصية رقم  59البيانات  األساسي  القانون  أنشأ  كذلك  المعطيات    2004لسنة    63.  لحماية  الوطنية  الهيئة 

الشخصية البيانات  لحماية  مستقلة  مؤسسة  وهي  اسُتع60الشخصية،  وقد  القانون  .  مواد  من  العديد  عن  يض 
. ورغم 201761لمجلس أوروبا ذات الصلة، التي صادقت عليها تونس في عام    108المذكور بمواد االتفاقية رقم  

أقّر مؤخراً  الفساد  المبلغين عن  اّتسمت  62أن قانونًا لحماية  الفساد في تونس  المبذولة لمكافحة  الجهود  إال أن   ،
 . 63بفعالية محدودة

كذلك سّنت دولة اإلمارات العربية المتحدة عّدة تشريعات لحماية البيانات الشخصية بالنسبة لألفراد والشركات،  
المعامالت والتجارة اإللكترونية، والقانون رقم    1/2006والقانون االتحادي رقم   بشأن مكافحة    5/2012بشأن 

لبيانات الشخصية. وُينّظم الوصول إلى المعلومات من الجرائم اإللكترونية، الذي يشتمل على مواد تتعلق بحماية ا
. كذلك 64بشأن تنظيم نشر وتبادل البيانات في إمارة دبي   2015لسنة    26خالل دليل بيانات دبي والقانون رقم  

أن   على  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  دستور  وسائل  "ينص  من  وغيرها  والبرقية  البريدية  المراسالت  حرية 
. وليس لدى اإلمارات العربية المتحدة تشريع مستقل لمكافحة الفساد.  65" يتها مكفولتان وفقًا للقانوناالتصال وسر

وقانون الخدمة المدنية    )1987لسنة    3القانون رقم  (ومع ذلك، فإن عدة قوانين، بما فيها قانون العقوبات االتحادي  
 . 66عقوبات تتعلق بالفساد ، تنص على)2001لسنة  21القانون رقم (في الحكومة االتحادية 

بشأن حق   2012لعام    13ورغم التحديات الجسيمة التي يواجهها اليمن، أقر مجلس النواب اليمني القانون رقم  
قّر في عام  الحصول على المعلومات، وذلك قبل اندالع األزمة. ويذكر أن أول قانون لمكافحة الفساد في اليمن ا�

 .  1994كثر عمومية بشأن الرشوة الذي ُسّن في عام ، وأنه حل مكان القانون األ2006

قّرت في البلدان العربية، خالل السنوات األخيرة، العديد من القوانين   وبحسب ما تبّينه النظرة العامة آنفة الذكر، ا�
لمجال.  واألنظمة الهاّمة المتعلقة بالحكومة المفتوحة، ما يؤدي، في بعض الحاالت، إلى تحقيق تقّدم بارز في هذا ا

ومع ذلك، في معظم الحاالت، لم ُيصبح اإلطار القانوني شامالً بعد فيما يتعلق بالحكومة المفتوحة، ولذا ينبغي 
 على البلدان العربية أن تسعى إلى معالجة الثغرات ذات الصلة. 

 لمحة عامة عن الحكومة اإللكترونية في المنطقة العر�ية 

يمكن للحكومة اإللكترونية أن تؤدي دورًا تمكينّيًا أو مّيسرًا في عملية التحول إلى الحكومة المفتوحة، كما تقّدم 
ذكره في المقدمة. واستنادًا إلى إطار عمل اإلسكوا بشأن الحكومة المفتوحة، يعّد االنفتاح بمثابة المرحلة األولى  

لكترونية أن تساهم في تحقيق المزيد من االنفتاح الحكومي، ولكنها لتنفيذ الحكومة المفتوحة. ويمكن للحكومة اإل
الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  توصية  في  ورد  وكما  المفتوحة.  الحكومة  إلى  تلقائية  بصورة  تؤدي  ال 
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لصياغة  لكي تساهم الحكومة الرقمية في زيادة انفتاح القطاع العام، ينبغي أن ُتستخدم التكنولوجيا  ":  االقتصادي
   . )OECD, 2017( "شكل نتائج الحوكمة العامة، وليس فقط لمجرد دعم العمليات الحكومية

اإلجمالي  المحلي  الناتج  إلى مستوى  العربية  البلدان  في  اإللكترونية  الحكومة  تحليل  ينظر  التالي،  القسم  وفي 
مية الحكومية. وسيستكمل التحليل  بوصفه أحد أبرز المؤشرات التي تعكس كيفية ارتباط مستويات المعيشة بالتن

الميدان  في  والتنمية  التعاون  ومنظمة  اإلسكوا  مع  العربية  الحكومات  بها  تتشارك  التي  الجيدة  بالممارسات 
 االقتصادي من خالل المسح المخصص لهذه الدراسة. 

ثة للتحّول إلى ويذكر أن عدة حكومات عربية انخرطت بجّد في نهج الحكومة اإللكترونية، وبذلت جهودًا حثي
االنفتاح، ال سيما من خالل تطوير بوابات إلكترونية للبيانات الحكومية المفتوحة والسعي إلى اعتماد المشاركة 
على مختلف المستويات. وقد أنيط بإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة رصد التقدم  

جميع أنحاء العالم، بما يتماشى مع اعتماد أهداف التنمية المستدامة.  المحرز في مجال الحكومة اإللكترونية في  
ويقدم مسح األمم المتحدة للحكومة اإللكترونية نظرة عالمية لتطوير الحكومة اإللكترونية من خالل مؤشرات  
المشاركة  ومؤشر  المفتوحة،  الحكومة  بيانات  ومؤشر  اإللكترونية،  الحكومة  تطور  مؤشر  فيها  بما   مختلفة، 

 اإللكترونية. 

الحكومة   تطور  مؤشر  خالل  من  العربية  البلدان  في  اإللكترونية  الحكومة  لتطور  عام  تقييم  إجراء  ويمكن 
اإللكترونية التابع إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة. ويجمع هذا المؤشر بين ثالثة  

ة، بما فيها حالة تطور البنية التحتية لالتصاالت السلكية والالسلكية،  أبعاد هامة لتقييم تصنيف الحكومة اإللكتروني 
  . )UNDESA, 2020(والقيمة المتأصلة لرأس المال البشري، ونطاق وجودة الخدمات اإللكترونية 

هذه    وفي المنطقة العربية، أحرز تطور البنية التحتية لالتصاالت السلكية والالسلكية تقّدمًا ملحوظًا، وكذلك تغلغل
البنية التحتية بين السكان، والموارد البشرية في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وأدى ذلك إلى خلق  
بيئة تمكينية مواتية للحكومة اإللكترونية. ويبّين مؤشر البنية التحتية لالتصاالت السلكية والالسلكية التابع إلدارة  

أن البلدان العربية تواكب االتجاه العالمي عمومًا،    )4.5الشكل  (المتحدة  الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم  
باستثناء بعض البلدان ذات اإلنجازات الضعيفة، التي ُتعزى في الغالب إلى النزاعات أو األزمات، مثل ليبيا أو لبنان. 

ات ملحوظة وملفتة في هذا  ويسّجل مؤشر رأس المال البشري أداًء مماثالً، مع اإلشارة إلى أن تونس تحقق إنجاز
وموريتانيا )4.6الشكل  (المجال   اليمن  مثل  المقابل،  في  ضعيفة  إنجازات  تقّدم  أخرى  عربية  بلدان  عدة  وأّن   ،

والعراق. وُيعّد المستوى الجيد النتشار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عامالً هاّمًا، إذ قد ييسر بلوغ التكامل في  
 الخدمات والبيانات. 
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 2020مؤشر البنية التحتية لالتصاالت التابع إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة   4.5الشكل  

 
 . 2020المصدر: تجميع اإلسكوا استنادًا إلى مسح األمم المتحدة للحكومة اإللكترونية لعام 

 القوة الشرائية، بينما يبّين المحور العمودي قيمة المؤشر.مالحظة: يبّين المحور األفقي الناتج المحلي اإلجمالي بمعادل  

 2020مؤشر رأس المال البشري التابع إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة   4.6الشكل  

 
 . 2020المصدر: تجميع اإلسكوا استنادًا إلى مسح األمم المتحدة للحكومة اإللكترونية لعام 

 محور األفقي الناتج المحلي اإلجمالي بمعادل القوة الشرائية، بينما يبّين المحور العمودي قيمة المؤشر.مالحظة: يبّين ال
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وتقّدم عدة بلدان عربية أداًء ضعيفًا فيما يتعلق بانتشار الخدمات عبر اإلنترنت وجودتها، بما فيها ليبيا وموريتانيا  
ن أن بعض البلدان العربية، بما فيها اإلمارات العربية المتحدة والسودان والجزائر واألردن ولبنان. ومع ذلك، يتبيّ 

المحلي   بالناتج  يتعلق  أداًء ممتازًا فيما  تقّدم  السورية،  العربية  والجمهورية  والبحرين  والكويت  وُعمان  وتونس 
 . 67)4.7الشكل (اإلجمالي 

ة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم  مؤشر خدمات الحكومة اإللكترونية عبر اإل�ترنت التابع إلدار  4.7الشكل  
 2020المتحدة  

 
 . 2020المصدر: تجميع اإلسكوا استنادًا إلى مسح األمم المتحدة للحكومة اإللكترونية لعام 

 مالحظة: يبّين المحور األفقي الناتج المحلي اإلجمالي بمعادل القوة الشرائية، بينما يبّين المحور العمودي قيمة المؤشر.  

لعام  و اإللكترونية  الحكومة  بشأن  المتحدة  األمم  أجرته  الذي  التقييم  العربية  2020يقّر  البلدان  جميع   68بأن 
الشكل (أحرزت، خالل األعوام الخمسة المنصرمة، تقدمًا ملحوظًا فيما يتعلق بمؤشر تطّور الحكومة اإللكترونية  

آسيا )4.8 لغربي  واالجتماعية  االقتصادية  واللجنة  االقتصادي  الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  وتهدف   .
إلى مساعدة البلدان على مواصلة هذا التقدم. ويعمل إطار سياسات الحكومة الرقمية لمنظمة التعاون    )اإلسكوا(

ال لمنظمة  المستجد  للعمل  كموّجه  االقتصادي  الميدان  في  االقتصادي في  والتنمية  الميدان  في  والتنمية  تعاون 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، من أجل دعم التحول الرقمي للقطاع العام، كما جرى من خالل تقرير قياس 

أفريقيا   وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  لبلدان  الرقمية  الحكومة  والدراسة    (OECD, 2017)استراتيجيات 
  . )018OECD, 2(المتخصصة عن المغرب 
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 تطّور مؤشر �نمية الحكومة اإللكترونية في البلدان العر�ية  4.8الشكل  

 
 . 2020و 2018و  2016المصدر: تجميع اإلسكوا استنادًا إلى مسح األمم المتحدة للحكومة اإللكترونية لألعوام 

 بّين المحور العمودي قيمة مؤشر تطّور الحكومة اإللكترونية.مالحظة: يبّين المحور األفقي الناتج المحلي اإلجمالي بمعادل القوة الشرائية، بينما ي

لتعزيز   الرقمية  والبيانات  التكنولوجيات  اعتماد  باتجاه  المنصرمة  العقود  في  تقّدمًا  العربية  البلدان  أحرزت  لقد 
اإللكترونية  قطاعات عامة أكثر فعالية، ما أدى بدوره إلى تعزيز الشفافية. وقد حقق تطوير سياسات الحكومة  

فوائد جّمة فيما يتعلق برقمنة مؤسسات القطاع العام، ولكنه طرح أيضًا تحديات ذات صلة بإنشاء قطاع عام أكثر  
 تكامالً وتماسكًا من أجل تمكين تحّول الخدمات والعمليات العامة في الحكومة بأسرها. 

وات�خذت خطوات هامة لخلق بيئة شاملة رقمّيًا تعالج الفجوات الرقمية وغيرها من أشكال االستبعاد الرقمي. كذلك  
المعلومات واالتصاالت، وتحسين قدرة جميع  تكنولوجيا  ا�جريت تدخالت هادفة لتحسين فرص الحصول على 

استخدام   على  والمحرومون،  المهّمشون  فيهم  بمن  السكانية،  ِبُيسر  الفئات  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا 
للتفاعل مع الحكومة. وتشمل بعض المبادرات القائمة للحد من الفجوات الرقمية في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا إنشاء أكشاك في المناطق الريفية، وتعاون القطاع الخاص ومكاتب البريد لتحسين الوصول إلى تكنولوجيا 

، فضالً عن حمالت التدريب والتوعية  )كما يحدث في مصر(االت وتعزيز محو األمية الرقمية  المعلومات واالتص
الحكومة   من  األردن(الممولة  في  يحدث  الفجوة (OECD, 2017)  )كما  تزال  ال  الجهود،  هذه  من  الرغم  وعلى   .

  الرقمية ومعدل األمية المرتفع نسبّيًا يمثالن تحدّيًا في بعض البلدان العربية. 

اإللكترونية و  الحكومة  وتطبيقات  اإللكترونية  الخدمات  العربية  البلدان  جميع  طّورت  المذكور،  التقدم  مع  تماشيًا 
، ما قد يساعد على دعم االنتقال إلى الحكومة المفتوحة )4.2الجدول  ( وبوابات الحكومة اإللكترونية بشكل ملحوظ  
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رت الوصول إلى هذه الخدمات من  خالل تطوير محطات متكاملة للخدمات الرقمية، أو قوائم    وتعزيز المشاركة. ويس�
هج  متاحة بشكل مركزّي من أجل تحديد جميع الخدمات المقّدمة من القطاع العام. ومع ذلك، فإن تطوير مثل هذا الن�
أنظمة  تشغيل  قابلية  من  ملحوظة  مستويات  تحقيق  العربية  المنطقة  بلدان  حكومات  من  يتطّلب  كامل  بشكل 

 ,OECD)القطاع العام بصورة مشتركة، وفي بعض األحيان، التوصل إلى حلول خدمات عابرة للمنظمات    معلومات

الجدول  (2017 ويبين  الصلة   4.2.  ذات  المسؤولة  والمؤسسات  العربية  البلدان  في  اإللكترونية  الحكومة  بوابات 
في تنفيذ الحكومة اإللكترونية وهيكلها بتطوير الحكومة اإللكترونية في كل بلد. واستنادًا إلى الخبرة المكتسبة  

المؤسسي، يوصى بأن ُتناط بكيان أو لجنة محّددين مسؤولية تنسيق جدول أعمال الحكومة المفتوحة وتنفيذها، 
  بما في ذلك لمنع التداخل المحتمل لمبادرات متماثلة، بما فيها البوابات اإللكترونية.  

 في البلدان العر�ية بوابات الحكومة اإللكترونية   4.2الجدول  

 بوابات الحكومة اإللكترونية  المؤسسات المعنية  البلد 

 /https://bahrian.bh هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية   البح��ن 

 www.egypt.gov.eg وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات مصر 

 /https://portal.jordan.gov.jo وزارة االقتصاد الرقمي والريادة  األردن 

 /https://www.e.gov.kw الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات الكويت 

 /http://www.dawlati.gov.lb مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية لبنان 

 http://www.servicepublic.gov.mr وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات اإلعالم واالتصال   مو��تانيا 

 /http://www.egov.ma وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي المغرب 

 /https://www.oman.om وزارة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات ُعمان

 ... وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات دولة فلسطين 

 /https://hukoomi.gov.qa وزارة المواصالت واالتصاالت  قطر 

اللجنة الوطنية للتحويل الرقمي التي تضم برنامج التعامالت   المملكة العر�ية السعودية 
التابع لوزارة االتصاالت وتقنية    )يّسر(اإللكترونية الحكومية 

 المعلومات السعودية 

https://www.my.gov.sa/ 

 www.esudan.gov.sd المركز القومي للمعلومات السودان 

 /http://www.egov.sy أو http://e.sy وزارة االتصاالت والتقانة  الجمهو��ة العر�ية السو��ة 

 /http://fr.tunisie.gov.tn الحكومةرئاسة  تونس 

 /https://u.ae هيئة تنظيم االتصاالت والحكومة الرقمية اإلمارات العر�ية المتحدة  

 /http://www.yemen.gov.ye/portal المركز الوطني للمعلومات اليمن 

 المصدر: تجميع اإلسكوا.
 تعني أن المعلومات غير متاحة. "..."مالحظة: 

https://bahrian.bh/
http://www.egypt.gov.eg/
https://portal.jordan.gov.jo/
https://www.e.gov.kw/
http://www.servicepublic.gov.mr/
http://www.egov.ma/
https://www.oman.om/
https://hukoomi.gov.qa/
https://www.my.gov.sa/
http://www.esudan.gov.sd/
http://e.sy/
http://fr.tunisie.gov.tn/
https://u.ae/
http://www.yemen.gov.ye/portal/
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وفيما يلي بعض األمثلة على الممارسات الجيدة في مجال الحكومة اإللكترونية، التي اسُتقيت من ردود البلدان  
االقتصادي،  الميدان  في  والتنمية  التعاون  ومنظمة  اإلسكوا  بين  المشتركة  االستقصائية  الدراسة  على  األعضاء 

 مة المفتوحة.  والتي اختيرت بوصفها األكثر صلة بالطريق المؤدية إلى الحكو

محافظة،    11حتى أن ُعمان طّورت نظامًا للتصويت اإللكتروني النتخابات مجلس الشورى والمجالس البلدية في 
سنوات أربع  كل  تجري  ويمكن  69والتي  اإلنترنت.  عبر  طلباتهم  تقديم  لالنتخابات  للمرشحين  النظام  ويتيح   .

قتراع عبر اإلنترنت أو تطبيقات الهاتف المحمول. ويتحقق  للناخبين أيضا التسجيل والتصويت، من خالل مراكز اال
النظام من هويات المرشحين والناخبين من خالل نظام للتسجيل الوطني يعتمد على البيانات البيومترية. وقد 

، التي ا�رجئت في نهاية المطاف بسبب إغالق  202070جرى تطوير النظام ونشره خالل االنتخابات البلدية لعام  
. وتتولى إدارة مراقبة االنتخابات والشكاوى لجنة يعينها وزير الداخلية، بمعزل عن أي تدقيق 19-كوفيدجائحة  

مستقل من جانب المرشحين أو منظمات المجتمع المدني. ويقوم النظام المذكور على نشر البنية التحتية الوطنية 
النّقالة، والتوقيع الرقمي، التي ترتبط بسبع   للمفاتيح العامة في سلطنة ُعمان، باإلضافة إلى الهوية الرقمية، والهوية

  100ويرتبط بهذه الخدمات  (وسبعين خدمة إلكترونية للحكومة اإللكترونية، بما فيها بطاقات الهوية أو اإلقامة  
السكان من  المائة  النقال)في  الهاتف  شرائح  تسجيل  ونظام  األعمال 71،  بتيسير  المتعلقة  الشكلية  واإلجراءات   ،

 .73، ودفع الزكاة72التجارية

للفترة   قّرت  ا� التي  الرقمي  التحول  استراتيجية  ضمن  لبنان،  الحكومة  2030-2020يقوم  منصة  بتطوير   ،
، 74اإللكترونية، التي تعّد جهة االتصال المركزية للتسجيل في السجّل التجاري واالجراءات الشكلية المرتبطة بها

ومش وعملياتها،  المحاكم  إجراءات  أتمتة  الحكوميين ومشروع  للموظفين  اإللكتروني  التعّلم  ومنصة 75روع   ،
،  77، وقاعدة البيانات الموحدة لجميع دراسات تخطيط القطاع العام76المشتريات اإللكترونية للجهات الحكومية 

لبنان في  العامة  والمؤسسات  اإلدارات  في  الشاغرة  العليا  المناصب  في  اإللكتروني  التعيين  والنظام  78وآلية   ،
الصلبةالمتك النفايات  إلدارة  الحكوميين    79امل  للموظفين  والتنظيمي  القطاعي  األداء  وتقييم  قياس  وبرنامج 

(SOPMIP)80. 

واسع  نطاق  على  اإللكترونية  الحكومة  دولة قطر خدمات  نشرت  مركزية 81كذلك  منصة  تطوير  إلى  باالستناد   ،
لتسهيل التبادل المستمر واليومي بين الجهات    )GDXنظام تبادل البيانات الحكومية  (لتبادل البيانات الحكومية  

الحكومية. ويستطيع المواطنون والمقيمون في دولة قطر الوصول إلى خدمات الحكومة اإللكترونية من خالل  
 . 83وحكومي  82لكترونية والهواتف الذكية، بما فيها بوابتا مطراش بوابات متكاملة لألجهزة اإل

 201684كذلك تعّد قطر أول دولة في العالم تطبق نظام السجّالت الطّبية اإللكترونّية الموحدة للمرضى في عام  
إلى   الوصول  يستهدف  عددهم    90الذي  البالغ  سكانها  من  المائة  البيان  2.7في  نظام  ويهدف  نسمة.  ات  مليون 

من  يمكّنهم  كما  والمختبرات،  واألطباء  األولية  الصحية  الرعاية  ومراكز  المستشفيات  بين  الربط  إلى  السريرية 
الحكومة   على  األخرى  األمثلة  ومن  للمريض.  الصحي  السجل  في  الواردة  البيانات  جميع  على  بسرعة  االطالع 

؛ ومبادرة التحول الرقمي للشركات الصغيرة  86مبادرة النافذة الواحدة للمستثمرين  85اإللكترونية في دولة قطر 
وبرنامج  87والمتوسطة  المحلية    " ثقة"؛  التجارية  الثقة ( للعالمة  على  التشجيع  في  األساسي  هدفه  يتمثل 
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، الذي 89؛ ومركز مدى للتكنولوجيا المساِعدة والنفاذ الرقمي88) والمصداقية في نظام التجارة اإللكترونية في قطر
إلى ربط ذوي المعلومات واالتصاالت    يهدف  بتكنولوجيا  عام  (اإلعاقة  نال في  المرتبة األولى في    2020والذي 

التي    91؛ وخدمة التحليل اإلعالمي 90)العالم بحسب المبادرة العالمية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الشاملة
تتيح للجهات الحكومية إمكانية رصد ومتابعة وتحليل ما ينشر عنها عبر وسائل التواصل االجتماعي ووسائل 

مليون مصدر معلومات، وبالتالي مساعدتهم في متابعة كافة األخبار والموضوعات التي    150االعالم في أكثر من  
الجمهور وسر الجهة، ومتابعة مؤشراتها، وقياس مدى رضا  لمالحظاتهم؛ وشبكة  تهم  االستجابة  للعمل    "تم"عة 

بالعمل  (TAMM)التطوعي   للنهوض  الشباب  قدرات  وتطوير  للمتطوعين  بيانات  قاعدة  بناء  إلى  تهدف  التي   ،
 . 92التطوعي

وُتَعّد الحكومة اإللكترونية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وال سيما في إمارة دبي، من أكثر التجارب إثارة 
عجاب على مستوى التقدم الذي حققته. وتشتمل أبرز بوابات الحكومة اإللكترونية في دولة اإلمارات العربية لإل

الرقمية دبي  هيئة  على  الرقمي93المتحدة  للتحول  أبوظبي  ومبادرات  ومنصة  94،  الرقمية،  الشارقة  ومنصة   ،
ات الوثائق اإلدارية من خالل الهواتف  مدينة ذكية، وغيرها، التي تقدم جميع الخدمات العامة وخدم  - الفجيرة  

النقالة بشكل أساسي للمواطنين والمقيمين والزوار والمستثمرين، عبر تمكينهم من الوصول السريع إلى المعلومات  
التي تعد بمثابة    (TAMM)دون الحاجة إلى زيارة الجهات الحكومية أو مواقعها اإللكترونية. ويشمل ذلك بوابة تم  

خدمة حكومية،   350عد على إيجاد خدمات ومعلومات حكومة أبوظبي، حيث تتيح الوصول إلى  نظام ُموحد يسا
، ونظام (Blochchain)ودفتر االستاذ العام لتخطيط ُنُظم الموارد الحكومية في دبي باستخدام تقنية سلسلة الكتل  

المتحدة   العربية  اإلمارات  دولة  وأطلقت  ذلك.  إلى  وما  اإلنترنت  عبر  الهوية  المحاكمات  بطاقات  خدمة  أيضًا 
إلى   باإلضافة  السكان من مواطنين ومقيمين،  البيومترية لجميع  البيانات  التي تشتمل على  شعار "اإللكترونية، 

التي تقدم وظائف    "UAE Pass  -الهوية الرقمية  "للوصول إلى خدمات الحكومة اإللكترونية، و  "الدخول الذكي
 . 95مماثلة عبر الهواتف الذكية

إلى تمكين األفراد من الوصول إلى الخدمات العامة عبر اإلنترنت. وتوّفر المنّصة   "منصة مصر الرقمية"ف  وتهد
خدمة حكومية، كما ُتبذل جهود لتوسيع المشروع ليشمل جميع المحافظات في مصر. كذلك تم تطوير    155حالّيًا  

صندو مثل  الجهات،  من  لعدد  اإللكترونية  الخدمات  من  العديد  التمويل  وإطالق  ودعم  االجتماعي  اإلسكان  ق 
واألحوال   والتوثيق،  القانون،  بإنفاذ  المتعلقة  تلك  فيها  بما  الحرة،  والمناطق  لالستثمار  العامة  والهيئة  العقاري، 
نِجز مشروع المنصة  الشخصية، ومحاكم األسرة، والتموين، والكهرباء، والزراعة، والمرور، والتسجيل العقاري. وقد ا�

 محافظة بورسعيد، وُيعمل على نشر خدمات مماثلة في جميع أنحاء مصر.  الرقمية في

والمتكاملة   الشاملة  البوابة  بمثابة  الحكومية  للخدمات  الوطنية  المنصة  ُتَعد�  السعودية،  العربية  المملكة  وفي 
اإللكترونية  منّصة  96للحكومة  الصلة  اإللكترونية ذات  الخدمات  الت  "ساهم". وتتضمن  الوظيفة  ، 97شاركيةذات 

العامة  "وطني"ومنصة   األجهزة  خدمات  تقييم  إتاحة  إلى  تهدف  ومنصة  98التي  الشكاوى    "تواصل"،  لتقديم 
الملكي العديد من 99للديوان  أيضًا  الوزارات. وهناك  التفاعل األخرى مع مختلف  العديد من خيارات  ، فضالً عن 

الع  المملكة  اإللكترونية في  الحكومة  مبادرات  الرياض  األمثلة على  تطبيق جودة هواء  بما فيها  السعودية،  ربية 



  | 117 

 2022 المتحدة  واألمممنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ل  محفوظة النشر   حقوق،  األثر االقتصادي واالجتماعي للحكومة المفتوحة

للهواتف الذكية، الذي يهدف إلى عرض مؤشرات دقيقة عن حالة جودة الهواء في مواقع المستخدمين في العاصمة 
 .  100الرياض

وفي الكويت، بات لدى جميع السكان بطاقات هوية مدنية ذكية تهدف إلى السماح لمواطني بلدان مجلس التعاون 
خليجي بالتنقل بحرية فيما بين تلك البلدان. وتؤدي بطاقات الهوية هذه عدة وظائف، إذ ُتَعد� وثيقة هوية في  ال

شكل بطاقة ائتمان وتتضمن ميزات أمان علنية وسرية، ما يسمح لحاملي تلك البطاقات بالوصول إلى الخدمات  
إلى توفير وسيلة    )PACI(مة للمعلومات المدنية  الحكومية الرقمية وإجراء المعامالت بأمان. وتهدف الهيئة العا

والتحقق من   آمن  البيانات بشكل  بتبادل  والحكومة والشركات  لألفراد  ما يسمح  البيانات،  لتبادل  وآمنة  سريعة 
 . 101هوية الطرف اآلخر 

تعّرض   العربية  البلدان  اإللكترونية في  للحكومة  الملحوظ  التطور  أن  إلى  اإلشارة  بسبب وتجدر  لالنتقاد  أحيانًا 
ممارسات الرقابة اإللكترونية والتتبع عبر اإلنترنت، فضالً عن عدم احترام خصوصية األفراد وسريتهم، ما يوجب 
تصويب اإلصالحات التشريعية في هذا المنظور. وُيعّد ذلك ضرورّيًا لزيادة ثقة المواطنين واحترام حقوق اإلنسان، 

 . 102مفتوحة تماشيًا مع مبادئ الحكومة ال

 مؤشر نضوج الخدمات الحكومية اإللكترونية والنقالة 

في سياق جهودها لدعم البلدان العربية في جدول أعمالها الخاص بالحكومة اإللكترونية، طّورت اإلسكوا مؤشر  
نضوج الخدمات الحكومية اإللكترونية والنقالة. ويهدف هذا المؤّشر إلى قياس درجة نضوج الخدمات الحكومية  

ال  النّقالة في  البوابات اإللكترونية والتطبيقات  منطقة العربية. ويسعى تحديدًا إلى سّد الفجوة في  المقّدمة عبر 
حدد  الغرض،  ولهذا  المستخدمين.  ورضا  واستخدامها  الخدمات  بنضوج  يتعلق  فيما  الدولية،  المؤشرات  معظم 

خدمة حكومية ينبغي على كل بلد أن يقدمها إلكترونّيًا إلى األفراد والشركات. وقد جرى اعتماد مبدأ    84المؤشر  
ي اختيار هذه الخدمات، الذي يقوم على مدى حاجة األفراد إلى الخدمة في مختلف مراحل حياتهم  دورة الحياة ف

وكذلك مدى حاجة الشركة إلى هذه الخدمة منذ تأسيسها وحتى إغالقها. ويهدف المؤشر في األساس إلى مساعدة  
وبالن إلى تطوير.  تحتاج  التي  الخدمات  الوضع وتحديد  تقييم  السياسات على  لألفراد، تشمل هذه  واضعي  سبة 

االجتماعي  والرفاه  والسياحة  والسفر  األسرة  وشؤون  الوظيفي  واإلسكان  والتعليم  الصحية  الرعاية  الخدمات 
والنقل. وفيما يتعلق بإنشاء الشركات، تشمل هذه الخدمات التمويل والعمليات ونهاية الشركة. وتبّين األشكال من  

شملها استطالع مؤشر نضوج الخدمات الحكومية اإللكترونية والنقالة في    نتائج أبرز ثالث قضايا  4.11إلى    4.9
، إلى جانب نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بمعادل القوة الشرائية، وهي  (ESCWA, 2020)  2020عام  

   توافر الخدمات، ونطاقها، واستخدامها. 
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 ة اإللكترونية والنقالة توافر الخدمات حسب مؤشر نضوج الخدمات الحكومي  4.9الشكل  

 
اإلسكوا،   والنقالة  2020المصدر:  اإللكترونية  الحكومية  الخدمات  بيروت،  E/ESCWA/CL4.SIT/2020/TP.17،  2020  -، مؤشر نضوج  اإلسكوا،   ،

https://www.unescwa.org/publications/government-electronic-mobile-services-maturity-index-GEMS-2020 . 

 ضوج الخدمات الحكومية اإللكترونية والنقالة نطاق ا�تشار الخدمات حسب مؤشر ن  4.10الشكل  

 
والنقالة   اإللكترونية  الحكومية  الخدمات  نضوج  مؤشر  اإلسكوا،  بيروت،  E/ESCWA/CL4. SIT/2020/TP.17،  2020  - المصدر:  اإلسكوا،   ،

https://www.unescwa.org/publications/government-electronic-mobile-services-maturity-index-GEMS-2020 . 
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 استخدام الخدمات حسب مؤشر نضوج الخدمات الحكومية اإللكترونية والنقالة  4.11الشكل  

 
اإلسكوا،   والنقالة  ،  2020المصدر:  اإللكترونية  الحكومية  الخدمات  بيروت،  E/ESCWA/CL4.SIT/2020/TP.17،  2020  -مؤشر نضوج  اإلسكوا،   ،

https://www.unescwa.org/publications/government-electronic-mobile-services-maturity-index-GEMS-2020 . 

ووفقًا للتقييمات، تّتسم البلدان العربية بمستوى عالٍ نسبّيًا من النضوج فيما يتعلق بالحكومة اإللكترونية. ومع  
سّيما تلك التي    ذلك، ال يزال عدد التطبيقات والخدمات المتاحة فيما يتعلق بالحكومة اإللكترونية محدودًا، وال

 ُصّممت للهواتف النّقالة. كذلك جرى تقييم معدالت رضا المستخدمين بوصفها محدودة. 

 ال�يانات الحكومية المفتوحة 

بينما تهدف الحكومة اإللكترونية في األساس إلى تبسيط اإلجراءات اإلدارية للمواطنين والمقيمين والشركات من 
المتكامل  المحطة  نوع من  الحكومة واإلحصاءات  خالل تشكيل  إلى فتح  المفتوحة  الحكومية  البيانات  تهدف  ة، 

والبيانات والخطط والعمليات ذات الصلة أمام الجمهور. وبالتالي، تعّد البيانات الحكومية المفتوحة أكثر ارتباطًا  
 بالحكومة المفتوحة والحق في الحصول على المعلومات. 

بيانات المفتوحة لتعزيز الشفافية والمساءلة في اإلدارة العامة والقطاع  وأطلقت عدة بلدان عربية استراتيجيات لل 
المفتوحة  بالبيانات  الصلة  ذات  القدرات  لتنمية  مواد  إعداد  خالل  من  الجهود  هذه  اإلسكوا  واكبت  وقد  العام. 

)ESCWA, 2019  (وقد  ودعم بلدان عربية مختارة، وهي األردن ودولة فلسطين والجمهورية العربية السورية .
وتونس   السعودية  العربية  والمملكة  وقطر  فلسطين  ودولة  وُعمان  والمغرب  ولبنان  واألردن  البحرين  طّورت 

   . )4.3يراجع الجدول (واإلمارات العربية المتحدة بوابات محددة للبيانات المفتوحة 
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 بوابات ال�يانات المفتوحة واإلطار المؤسسي في البلدان العر�ية  4.3الجدول  

 بوابة ال�يانات المفتوحة  البلد 

 http://portal.dataalgeria.cerist.dz/; https://algeria.opendataforafrica.org الجزائر 

  https://www.data.gov.bh البح��ن 

 /https://egypt.opendataforafrica.org مصر 

 /https://portal.jordan.gov.jo األردن 

 https://e.gov.kw/sites/kgoenglish/Pages/OtherTopics/OpenData.aspx الكويت 

 /https://www.opendatalebanon.org لبنان 

 /https://libya.opendataforafrica.org لي�يا 

 /https://mauritania.opendataforafrica.org مو��تانيا 

 /http://www.data.gov.ma المغرب 

 /https://data.gov.om ُعمان

 /http://www.opendata.ps دولة فلسطين 

 /https://www.data.gov.qa قطر 

 /https://data.gov.sa المملكة العر�ية السعودية 

 /https://somalia.opendataforafrica.org الصومال 

 /https://sudan.opendataforafrica.org السودان 

 /http://fr.data.gov.tn/; http://openbaladiati.tn تونس 

 https://bayanat.ae/; https://bayanat.ae/en/Resources اإلمارات العر�ية المتحدة 

 المصدر: تجميع فريق اإلسكوا والمستشار المعني بهذا التقرير.

 2015لم تلتزم أي دولة عربية بميثاق البيانات المفتوحة، الذي تم تبنيه خالل قمة شراكة الحكومة المفتوحة لعام  
في المكسيك، بما فيها تلك التي انضمت إلى مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة. ويحدد هذا الميثاق ستة مبادئ  

يمكن    (3)متوافرة في حينه وشاملة، و  (2)كل تلقائي، وأن تكون مفتوحة بش  (1)أساسية للبيانات المفتوحة، وهي:  
و  واستخدامها،  إليها  و  (4)الوصول  للتبادل،  وقابلة  للمقارنة  وإشراك    (5)قابلة  الحوكمة  تحسين  إلى  تهدف  أن 

 . 103أن تهدف للتنمية الشاملة واالبتكار )(6المواطنين و

ل التابعة  واالجتماعية  االقتصادية  الشؤون  إدارة  أن  الحكومية  ويذكر  للبيانات  مؤّشرًا  طّورت  المتحدة  ألمم 
أبعاد رئيسية هي اإلطار  إلى ثالثة  المذكور  المؤشر  الحكومة اإللكترونية. ويستند  المفتوحة يختلف عن مؤشر 
في  البيانات  وإتاحة  الصلة،  ذات  والميزات  المفتوحة  الحكومية  للبيانات  بوابة  وتوافر  والمؤسسي،  السياساتي 

القطاعا البيانات  مختلف  وتطبيق  والعدالة  والبيئة  االجتماعي  والضمان  والتوظيف  والتعليم  الصحة  مثل  ت 
)UNDESA, 2020, p. 258( .  

http://portal.dataalgeria.cerist.dz/
https://algeria.opendataforafrica.org/
https://www.data.gov.bh/
https://egypt.opendataforafrica.org/
https://portal.jordan.gov.jo/
https://e.gov.kw/sites/kgoenglish/Pages/OtherTopics/OpenData.aspx
https://www.opendatalebanon.org/
https://libya.opendataforafrica.org/
https://mauritania.opendataforafrica.org/
http://www.data.gov.ma/
https://data.gov.om/
http://www.opendata.ps/
https://www.data.gov.qa/
https://data.gov.sa/
https://somalia.opendataforafrica.org/
https://sudan.opendataforafrica.org/
http://fr.data.gov.tn/;%20http:/openbaladiati.tn/
https://bayanat.ae/;%20https:/bayanat.ae/en/Resources


  | 121 

 2022 المتحدة  واألمممنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ل  محفوظة النشر   حقوق،  األثر االقتصادي واالجتماعي للحكومة المفتوحة

أن معظم بلدان العالم المرتفعة الدخل سّجلت درجات مرتفعة،   ) 4.12الشكل  (وتبّين نتائج تقييم األمم المتحدة  
اًء مشّتتًا على نطاق واسع. وتتسق نتائج بلدان مجلس التعاون بينما تقّدم البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل أد

الخليجي مع بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، كما تسّجل اإلمارات العربية المتحدة والمملكة  
ان األعضاء العربية السعودية أفضل أداء في هذا المجال. ومن بين البلدان العربية المتوسطة الدخل، سجلت البلد

في شراكة   أعضاء  ليست  التي  األخرى  العربية  البلدان  وتسّجل  الدرجات.  أعلى  المفتوحة  الحكومة  شراكة  في 
 الحكومة المفتوحة درجات متدنية، وكذلك نظراؤها حول العالم. 

 جتماعية  الذي وضعته إدارة الشؤون االقتصادية واال  2020مؤّشر ال�يانات الحكومية المفتوحة لعام  4.12الشكل  
 في األمم المتحدة 

 
  :2020دراسة األمم المتحدة االستقصائية للحكومة اإللكترونية لعام  ،  2020المصدر: إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة،  

المستدامة؛ التنمية  سبيل  في  العمل  من  عقد  في  الرقمية  نيويورك،   ST/ESA/PAD/SER.E/214الحكومة  المتحدة،  األمم   ،
2020-Survey-Government-E-Reports/UNus/-https://publicadministration.un.org/egovkb/en  .   

وفي هذه المسائل المتعلقة بالبيانات الحكومية المفتوحة، تّتبع بعض البلدان المبادئ التوجيهية لمرصد البيانات 
فيما يتعلق باالنفتاح ومدى تغطية بياناتها المنشورة لعامة الناس. ويعّد مرصد البيانات المفتوحة   104المفتوحة 

التي تساعد   (ODIN)ية تعنى بمراقبة هذه القضايا، من خالل نشر قائمة جرد سنوية للبيانات المفتوحة  منظمة دول
 PCBS(105(على تحديد فجوات البيانات ومعالجتها. وينطبق ذلك مثالً على الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  

. ويتماثل ترتيبها  2020و   2015بين عامي  الذي شهدت درجاته على قائمة جرد البيانات المفتوحة تحّسنًا كبيرًا  
. ويذكر أن دولة فلسطين )4.13الشكل (راهنًا مع البلدان العربية ذات الدخل المرتفع أو حتى البلدان األكثر تقّدمًا 

؛ علمًا أن سنغافورة حّلت في المرتبة  11عالمّيًا على القائمة المذكورة، بينما تبّوأت ُعمان المرتبة  20تبّوأت المرتبة 
وال سيما االنقسام  (األولى. ويرتبط تحقيق هذا اإلنجاز الهاّم رغم الظروف التي تعاني منها السلطة الفلسطينية  

بإنشاء فريق متخصص داخل الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. ويعمل هذا    )بين الضفة الغربية وقطاع غزة

الجزائر

البحرين

مصر

العراق

األردن

الكويت

لبنان
موريتانياليبيا

المغرب

ُعمان
قطر

يةالمملكة العربية السعود

الصومال

السودان

ةالجمهورية العربية السوري

تونس

اإلمارات العربية المتحدة

اليمن
 -

 0.10

 0.20

 0.30

 0.40

 0.50

 0.60

 0.70

 0.80

 0.90

 1.00

400 4000 40000

https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2020


122 |        

 2022 المتحدة  واألمممنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ل  محفوظة النشر   حقوق،  االقتصادي واالجتماعي للحكومة المفتوحةاألثر 

لفريق الوطني للبيانات الحكومية المفتوحة الذي تم إنشاؤه بقرار من رئيس الوزراء في عام  الفريق بالتعاون مع ا
عدة وزارات ومنظمات مجتمع مدني، ممثل عن وزارة  2018 الذي يضم ممثلين عن  المذكور،  الفريق  . ويرأس 

وتدّرب موظفون    Kan-C(107تابعة لمنصة  (. كذلك أنشئت منصة إلكترونية  106االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
من مختلف الوزارات على كيفية استخدامها. ويجري الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني مسوحًا محددة لسد  

، الذي كان متوقعًا  108الثغرات ذات الصلة. ومع ذلك، أرجئ اإلطالق الرسمّي لمنصة البيانات الحكومية المفتوحة
التحسن الملحوظ   4.13. ويبين الشكل  19-بجائحة كوفيد  ، بسبب ظروف الحجر الصحي المرتبطة2020في عام  

خالل خمس سنوات فقط، وكذلك   (ODIN)الذي طرأ على درجة دولة فلسطين على قائمة جرد البيانات المفتوحة  
 على درجة المغرب. 

 2020-2015تطور درجات البلدان العر�ية على قائمة جرد ال�يانات المفتوحة للفترة   4.13الشكل  

 
 . /https://odin.opendatawatch.comدر: مقتبس عن المص

شاركت عدة بلدان عربية تقع في قارة أفريقيا في مبادرة بوابة البيانات المفتوحة األفريقية التي يدعمها بنك 
االطالع على جميع المشاريع التي انتهت اإلدارة العامة من  . ويذكر أن لبنان أتاح للجمهور  109التنمية األفريقي

. وطورت دولة اإلمارات العربية المتحدة بوابة للبيانات المفتوحة تّتسم بأنها األكثر شموالً، إذ تتضّمن 110دراستها
ومؤسسات والعمل  االجتماعية  والشؤون  والتوظيف  الحكومية  البشرية  والموارد  والتعليم  الصحة  عن   بيانات 

 .  111القطاع الخاص والشؤون المالية والبيئة والعدالة

الخاصة به  المفتوحة  الحكومية  البيانات  الوثيق مع 112وبذل األردن جهودًا متكاملة من أجل مبادرة  بالتعاون   ،
على حد  ) اإلسكوا(منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

، أطلق األردن مبادرة بشأن البيانات الحكومية المفتوحة، تشمل مختلف الجوانب المتعلقة 2017سواء. وفي عام 
بهذه البيانات، بما في ذلك وضع المفاهيم والتنظيم والتنفيذ. كذلك أصدر مجلس الوزراء، بناًء على المشاورات  

عليمات إلى جميع الوزارات والهيئات والمنظمات الحكومية التي جرت مع المجتمع المدني وغيره من القطاعات، ت
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لنشر بياناتها من خالل منصة البيانات الحكومية المفتوحة التي أطلقها. وجرى أيضًا تنفيذ خطة توعية لتعزيز نشر 
سوء   من  للحد  أساسية  خطوة  التدابير  هذه  وتعّد  والعام.  الخاص  القطاعين  عبر  المتاحة  البيانات  واستخدام 

الرقمي  اس االقتصاد  وزارة  إلى  الدعم  اإلسكوا قدمت  أن  المفتوحة ومنصتها. ويذكر  الحكومية  البيانات  تخدام 
والريادة األردنية من أجل صياغة استراتيجية للبيانات المفتوحة، واستضافت حلقة عمل لبناء قدرات المسؤولين 

كومية المفتوحة اإلجراءات الالزمة لتصنيف  الحكوميين في هذا المجال. ويشمل الترخيص األردني للبيانات الح
بالتعاون مع الجمعية األردنية  البيانات الحكومية المفتوحة وقياسها وتقييم جودتها. وصيغ الترخيص المذكور 
للمصدر المفتوح، كما تمت مراجعته والتعليق عليه بصورة علنية. كذلك جرى تنفيذ سياسة بشأن تصنيف البيانات 

. وفي 2020ا، بالشراكة مع ممثلي القطاع العام والجهات المعنية في القطاع الخاص، في عام  الحكومية وإدارته
 . 113قاعدة للبيانات 500مؤسسة عامة بياناتها، من ضمن  28، نشرت 2020عام 

وفي قطر، ُطلب من الهيئات والمؤسسات الحكومية نشر بياناتها، لكن الصعوبات نشأت بسبب غياب منصة مركزية 
لتوفير مثل هذه المنصة المركزية للجهات    2019114لة؛ وا�طلقت بوابة البيانات المفتوحة في قطر في عام  ذات ص

البيانات   مجموعات  إلى  الوصول  البوابة  لمستخدمي  ويمكن  للجمهور.  وإتاحتها  البيانات  لتبادل  الحكومية 
ة من خالل نافذة موحدة. وباإلضافة  المفتوحة باإلضافة إلى المعلومات اإلحصائية الهاّمة من الجهات الحكومي

مشاركة   وزيادة  الشفافية،  تعزيز  إلى  المفتوحة  البيانات  بوابة  تهدف  استخدامها،  إلعادة  البيانات  إتاحة  إلى 
 المواطنين، وتحسين الحوكمة، وتعزيز التنمية االقتصادية الشاملة، وتعزيز االبتكار في قطر.

ا تشكّل  السعودية،  العربية  المملكة  األراضي في مدينة وفي  البناء واستعماالت  الموحدة ألنظمة  الرقمية  لخريطة 
. إّن هذه الخريطة متاحة مّجانًا، وتشمل مشاريع التوسع 115الرياض مثاالً نموذجّيًا على البيانات الحكومية المفتوحة 

و  والمخططون  الخاص  والقطاع  الحكومية  والمؤسسات  المواطنون  منها  يستفيد  كما  المدينة،  .  116الباحثون في 
نشئت بوابة بيانات جغرافية أكثر إثارة لإلعجاب لمدينة الرياض ومنطقتها  ، تغطي مجموعة واسعة من 117وكذلك ا�

القضايا، بما فيها التطور التاريخي للمدينة، وجميع الخدمات العامة، مع ربطها بلوائح محددة ودراسات التطوير ذات 
. ومع  118النقل، وشبكات المياه والكهرباء اإلقليمية، ومخاطر الفيضانات   الصلة، بما في ذلك على سبيل المثال خطط 

 ذلك، فإن الوصول إلى هذه البوابة يخضع لموافقة مسبقة، ويتضمن عدة مستويات من اإلجازة.  

ثمرة لمشروع يركز على كيفية إعادة    2020119وفي تونس، تعّد مسابقة هاكاثون البيانات الحكومية المفتوحة  
البيانات الحكومية المفتوحة. ورغم أن تونس فتحت مجموعات بيانات حكومية، إال أن فوائد إعادة  استخدام  

استخدام هذه البيانات بقيت غير ملموسة، ما أّدى إلى َثني المنظمات العامة عن االنضمام إلى مبادرات البيانات  
حدثًا يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية    المفتوحة. ولذلك برزت الحاجة إلى مثل هذا المشروع. ويعّد الهاكاثون

لتحديد   عمل  حلقات  عّدة  ُعقدت  لذلك،  وتحضيرًا  واستثمارها.  المفتوحة  الحكومية  البيانات  استخدام  إعادة 
المجاالت ذات الصلة، كما ُنّظمت برامج تدريبية بشأن البيانات المفتوحة، بما في ذلك اجتماعات متابعة لضمان 

الخاص البيانات  من  نوعية  أكثر  تقّدم  وقد  وكميتها.  بالمسابقة  الهاكاثون،    640ة  في  للمشاركة  بطلبات  شخصًا 
في   11. ويذكر أن نسبة الطلبات التي تقدم بها المسؤولون الحكوميون بلغت  )في المائة  76(معظمهم من الطالب  
. وفي نهاية المطاف، اختير عاماً   26و  18في المائة من المتقدمين تتراوح أعمارهم بين    70المائة، وأن أكثر من  
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فريقًا. وُمنحت ستة فرق جوائز بغية تشجيعها على مواصلة العمل على    38شخصًا للمشاركة، انخرطوا في    150
 إيجاد الحلول التي تتوخاها. 

بها  الخاصة  المفتوحة  البيانات  بوابة  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  من  120وأطلقت  أكثر  تقدم  التي   ،2,500 
والتعليم  والصحة  والزراعة  واالقتصاد  الغذائي  األمن  فيها  بما  المجاالت،  مختلف  تغطي  بيانات  مجموعة 

بلغات عدة. ومنذ عام   البوابة اإللكترونية  تعّد دولة اإلمارات 2016والتكنولوجيا والنقل وغيرها. وتتوفر هذه   ،
العربية. وتستخدم البوابة حالّيًا تكنولوجيا الذكاء    العربية المتحدة رائدة في مجال البيانات المفتوحة في المنطقة

نشئت من    "BAYANAT.AE"االصطناعي المتقدمة لتسهيل عمليات بحث المستخدمين. وتعد   مبادرة اتحادية، ا�
من   أكثر  على   50خاللها  البوابة  وتشتمل  المجاالت.  تغطي مختلف  التي  الحكومية  الجهات  مع  اتفاقية شراكة 

ابعة للحكومات المحلية لمختلف اإلمارات؛ ومع ذلك، بادرت الحكومات المحلية لعدة إمارات مجموعات بيانات ت
 إلى إنشاء منصات البيانات المفتوحة الخاصة بها.  

مبادرة البيانات الحكومية المفتوحة، كما ا�عّدت ورقة سياسات بشأن    2018وفي دولة فلسطين، ا�طلقت في عام  
المفتوحة،  الحكومية  الوزراء   البيانات  رئيس  إلى  تكنولوجيا 121وُرفعت  وزارة  مع  تعاونت  اإلسكوا  أن  ويذكر   .

 المعلومات واالتصاالت الفلسطينية من أجل تنقيح سياسة البيانات المفتوحة وتحسينها.  

 المشاركة والتعاون واالنخراط في البلدان العر�ية 

ة باتجاه تحقيق إصالحات الحكومة المفتوحة تتمثل بعد االنفتاح الحكومي، يفيد إطار اإلسكوا بأن المرحلة الثاني
في تشجيع مشاركة المواطنين والجهات المعنية في صنع القرار الحكومي، التي ينبغي ترقيتها الحقًا إلى مستوى  

 التعاون ومن ثم إلى االنخراط التام. 

، مبادرة تستخدم ميزة  2014  وقد اتخذت بعض البلدان العربية خطوات في هذا االتجاه. أطلقت البحرين، في عام
. والهدف من ذلك هو توفير قناة متكاملة  122التي تعد جزءًا من تطبيق تواصل   Fix2Goنموذج التعهيد الجماعي  

 للجمهور ليتمكن من التفاعل بسهولة مع الجهات الحكومية فيما يتعلق باالقتراحات أو الشكاوى أو االستفسارات.  

ا�طلقت في عام    2018في عام    123وفي األردن، قام رئيس الوزراء الوكالة 2014بترقية مبادرة،  بالتعاون مع   ،
، إلطالق منصة مركزية للخدمات العامة، تتسم بطابعها التشاركي والتفاعلي  (USAID)األمريكية للتنمية الدولية  

تسمية عليها  يطلق  التي  المنصة  وتهدف  اإللكترونية.  الحكومة  جهود  من  كجزء  " "بخدمتكم  الطموح، 
(Bekhedmetkom)124    مؤسسات تقدم   106إلى السماح بتقديم االستفسارات والشكاوى واالقتراحات والثناء إلى

خالل   ومن  اإلنترنت  عبر  المنصة  وا�طلقت  المؤسسات.  لتلك  المحتملة  المخالفات  عن  واإلبالغ  عامة،  خدمات 
الجهود الرامية إلى إصالح المؤسسات    الهواتف المحمولة في وقت قياسّي، لكنها واجهت صعوبات جّمة في سياق

في المائة منها.    99طلب ذي صلة، ا�جيب على    170,000نحو    2020. وتلقت المنصة بحلول نهاية عام  125العامة
بلغت   المنصة نسبة رضا  الزمنية   68وعلى مستوى االستجابة، حققت  المهلة  بالرد ضمن  المائة فيما يتعلق  في 
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. وتمحورت الحصة األكبر من االستفسارات حول توفير مياه الشرب والري، والعمل، والتعليم،  126المحددة سلفاً 
والصحة، وأمانة عّمان الكبرى، والتنمية االجتماعية، واإلدارات المحلية. وتبّوأت الطلبات المقدمة إلى وزارة المالية  

 المرتبة الثامنة فحسب.  

االجتماعية في التنمية  أطلقت وزارة  بشأن   كذلك  الوطنية  المدني  المجتمع  األردن حوارًا تشاركّيًا مع منظمات 
المسائل الحساسة المتعلقة بالتمويل األجنبي لمنظمات المجتمع المدني، وإدارتها، والسياسات التي ينبغي اّتباعها  

ة االجتماعية  لتطوير أنشطتها. وتشرف الوزارة على تنسيق الخدمات االجتماعية، كما توّجه عمل منظمات الرعاي
والمؤسسات التطوعية. وتشتمل على دائرة تعنى بتدقيق الحسابات المالية للمنظمات غير الربحية واإلشراف على 
أنشطتها. ويّتسق الحوار المذكور مع أّول التزام قطعه األردن في خطة العمل الوطنية لشراكة الحكومة المفتوحة  

اع 2020-2018للفترة   إلى  الحوار  هذ  تتماشى مع . ويهدف  إجراءات موحدة وواضحة وشفافة ومبسطة  تماد 
الالزمة تقرير يتضمن مصفوفة واضحة لإلجراءات  الحوار عن  أثمر  الدولية. وقد  المعايير  واألذونات   127أفضل 

 ذات الصلة، فضالً عن توصيات لتعزيز المشاركة. 

الرياض  الملكية لمدينة  الهيئة  السعودية، أطلقت  العربية  المملكة  السكان   وفي  تعزيز مشاركة  إلى  مبادرات تهدف 
، وبالتالي التشجيع ) مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام في مدينة الرياض ( وانخراطهم في تصميم المترو الجديد  

األطفال  لرسوم  مسابقة  وُنّظمت  استخدامه.  مختلف 128على  في  الفائزة  الرسوم  نتائجها،  ضوء  في  سُتعرض،   ،
لجمع آراء المستخدمين المحتملين لمنصة مترو الرياض. ومع ذلك، فإن   129نشئ مركز للزوار محطات المترو. كذلك ا� 

الهام هذا  المترو  تمتد على مسافة    6الذي يتضمن  (   130بناء مشروع  محطة،   85كم وتتضّمن    176خطوط مترو 
رورية، كما نجمت عنه مشاكل م   ) كم  1,900محطة على امتداد    3,000خط للحافالت تتضمن    80باإلضافة إلى  

سنوات من عمليات البناء.   6ماليين نسمة في غضون أكثر من    7شكّل مصدر إزعاج لسكان المدينة البالغ عددهم  
من أجل إبالغ السكان  (F2F)وفي السياق، أطلقت الهيئة الملكية لمدينة الرياض برنامجًا هاّمًا للتواصل وجها لوجه 

الناشئة، بما فيها التحو  يالت المرورية. كما تم إطالق مبادرة المشاركة المجتمعية الختيار أسماء مسبقًا بالمشاكل 
ضمن مشروع قطار الرياض بهدف تعزيز الشراكة الفعلية بين سكان مدينة الرياض   (TBM)آالت حفر األنفاق العمالقة  

 نة في المستقبل.ومشروعهم. ويمكن االستفادة من هذه المبادرة بوصفها منطلقًا لتطوير حس االنتماء إلى المدي 

كمشروع تجريبي لعشر مؤسسات   2018مارس  / في آذار  131وفي تونس، ا�طلق موقع إلكتروني للمشاورات العامة
عامة. وتتاح هذه المنصة اإللكترونية الموّجهة للجمهور بالعربية والفرنسية، كما تؤدي دور المحطة المتكاملة لتلقي 

ركزّيًا لُتحال بعدئذ إلى مختلف المؤسسات العامة، بما فيها المركزية  . ويتم تلّقي الشكاوى م132شكاوى المواطنين 
أو اإلقليمية أو المحلية. ويهدف المشروع إلى تمكين المواطنين، وتعزيز تفاعلهم مع اإلدارة الحكومية، ومكافحة 

متزايد اهتمامًا  تستقطب  المنصة  أن  اإلحصاءات  وبّينت  وخدماتها.  اإلدارة  جودة  وضمان  ُنّظمت  الفساد،  كما  ًا، 
برامج تدريبية للموظفين العاّمين بشأن كيفية استخدام نظام المنصة حتى يتمكّنوا من مساعدة المواطنين على  
أفضل وجه. وفي المستقبل، سيتم نشر المنصة عبر جميع الهياكل العامة مع لوحة إرشادية تبّين كيفية استخدامها 

ة كجزء من تطبيق االلتزام العاشر الذي تشتمل عليه خطة العمل  وتعرض الشكاوى الواردة. وأطلقت هذه المنص
 الثانية لشراكة الحكومة المفتوحة. 
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المجتمعية  المساهمات  هيئة  أبوظبي  في  المجتمع  تنمية  دائرة  طورت  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  وفي 
والمجتمع المدني عبر تشجيع  بهدف ترسيخ ثقافة التعاون والتكامل بين القطاع الحكومي والخاص  "  133"معاً "

االبتكار االجتماعي وصياغة آفاق مبتكرة لتفعيله، وتعزيز المشاركة المجتمعية. وتعمل هذه الهيئة وفق أربع ركائز 
االجتماعي،   االستثمار  السكان، وهي صندوق  تواجه  التي  االجتماعية  للتحديات  مبتكرة  لتقديم حلول  أساسية 

عي، وبرنامج التطّوع االجتماعي، باإلضافة إلى استحداث نوع جديد من التعاقد  وحاضنة معًا والمسّرع االجتما
معًا نحن  ". وبشكل محدد، أطلق الصندوق االجتماعي للهيئة برنامج  "العام تحت مسمى سندات األثر االجتماعي

أبوظبي  "بخير، في  االجتماعية  التحديات  مواجهة  في  المشاركة  من  المجتمع  تمكين  إلى  يهدف  ودعم  الذي   ،
التابعة لمختلف   المواطنين والمقيمين لتجاوز المعوقات الصحية واالقتصادية. كذلك استحدثت معظم المواقع 
وزارة   المثال  سبيل  وعلى  المفتوحة؛  والبيانات  اإللكترونية  للمشاركة  مساحات  اإلنترنت  شبكة  عبر  الوزارات 

والمقاي134المالية للمواصفات  اإلمارات  بهيئة  أناطت  التي  مساحات   (ESMA)يس  ،  تحكم  التي  المبادئ  تحديد 
 .135المشاركة المذكورة

. وتهدف هذه السياسة، التي وضعها القطاع  2015136في عام   "سياسة المشاركة اإللكترونية"وفي قطر، ا�طلقت 
، إلى تعزيز الشفافية. وفي  2016-2011الحكومي، والتي تندرج في إطار استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر  

الحكومة  2019عام   تستخدم  بينما  المفتوحة،  للبيانات  قطر  بوابة  واالتصاالت  المواصالت  وزارة  أطلقت   ،
ا والبيانات  الوطنياإللكترونية  التوثيق  ونظام  وطنية  رقمية  هوية  المفتوحة  بمهمة    137لحكومية  يقوم  الذي 

 التحقق من الهوية الرقمية على النطاق الوطني لجميع الخدمات الحكومية عبر اإلنترنت.  

المغربي  البرلمان  أنشطة  بتغطية  ُيعنى  إلكترونّيًا  موقعًا  المغرب  أطلق  المشاركة،  ودعم  تسهيل  أجل  ومن 
. ويتاح هذا الموقع بخمس لغات، هي العربية واألمازيغية والفرنسية واإلسبانية واإلنكليزية، ما يمكّن 138تهاومواكب

 الجمهور من االطالع على معلومات موّسعة ذات صلة ويراعي الحساسيات الثقافية لمختلف الشرائح السكانية. 

إلى إشراك المواطنين في المنطقة العربية، وبينما تعالج  إّن هذه النظرة العامة تبّين ثراء وتنوع المبادرات الرامية 
بعضها مسائل غير أساسية، يتيح البعض اآلخر إجراء مشاورات هادفة مع المواطنين حول أبرز قضايا السياسة 

 العامة، علمًا أن مشاركة المواطنين ال تزال على العموم تمّثل تحّديًا، كما تؤكد ذلك المؤشرات التالية.

المشاركة والتعاون واالنخراط مباشرة بقدرة الحكومات على التعبير عن رأيها ومدى خضوعها للمساءلة، وترتبط  
وهما العنصران اللذان طّور البنك الدولي مؤشرًا محددًا لقياسهما. وتتبّوأ معظم البلدان العربية، باستثناء تونس، 

 .)4.14الشكل (مرتبة متدنية وفقًا لهذا المؤشر 

القضايا من خالل كذلك تهدف   إلى معالجة هذه  المتحدة  التابعة لألمم  الشؤون االقتصادية واالجتماعية  إدارة 
مؤشر المشاركة اإللكترونية الذي وضعته، والذي يرمي إلى قياس المشاركة من خالل الوسائل اإللكترونية. ويشمل 

قرارات اإللكترونية. ويصّنف مؤشر المشاركة  هذا المؤشر المعلومات اإللكترونية والمشاورات اإللكترونية واتخاذ ال
اإللكترونية بعض البلدان العربية في مرتبة أفضل مقارنة باالتجاهات العالمية. ومع ذلك، ال تزال بلدان عربية أخرى  

 . )4.15الشكل (تسّجل أداًء ضعيفًا مقارنة ببلدان أخرى ذات مستويات مماثلة من النمو االقتصادي 
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 2019ح��ة التع�ير والمساءلة التابع للبنك الدولي  مؤشر   4.14الشكل  

 
 ./https://govdata360.worldbank.org  :المصدر

 2020مؤشر المشاركة اإللكترونية التابع إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة   4.15الشكل  

 
 .  https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/About/Overview/E-Participation-Index :المصدر
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العالمية   العدالة  مشروع  وضعه  الذي  القانون  سيادة  مؤشر  متعددة  (WJP)ويهدف  مستقلة  منظمة  وهو   ،
. ويستند هذا المؤشر إلى الدراسات االستقصائية  )WJP, 2020(، إلى تقديم نوع آخر من التقييم  139التخصصات

، استنادًا إلى ثماني ركائز،  )من ضمنها ثمانية بلدان عربية فقط شملها االستطالع(التي أجريت في معظم البلدان  
المفتوحة، وهي:   الحكومة  بمراحل  وثيقًا  ارتباطًا  منها  اثنتان  المفتوحة    (1)ترتبط  الحكومة  إلى (مؤشر  يهدف 

مد وحجم قياس  المعلومات،  على  الحصول  في  الحق  واحترام  الحكومية،  والبيانات  القوانين  عن  اإلعالن  ى 
بما (القيود المفروضة على الصالحيات الممنوحة للحكومة    (2)و  )المشاركة المدنية وفعالية آلية تقديم الشكاوى

ذلك الذي ُتجريه األجهزة القضائية،  فيها القيود المفروضة من السلطة التشريعية، والتدقيق المالي المستقل أو  
. )والعقوبات المفروضة على الجرائم الوظيفية، والضوابط والتوازنات غير الحكومية، واالنتقال القانوني للسلطة

ويبّين نهج مشروع العدالة العالمية بوضوح أن أهداف الحكومة المفتوحة تنطوي على تقييد السلطات الممنوحة  
   يادة القانون. للحكومة لضمان مبدأ س

والمغرب، سجلت البلدان العربية التي شملها االستطالع درجات منخفضة حسب    )بشكل أساسي(وباستثناء تونس  
، بينما سجلت نتائج أفضل فيما يتعلق بالقيود  )4.16الشكل  (مؤشر الحكومة المفتوحة مقارنة باالتجاه الدولي  

 .)4.17 الشكل(المفروضة على السلطات الممنوحة للحكومة 

 2020مؤشر الحكومة المفتوحة التابع لمشروع العدالة العالمية لعام   4.16الشكل  

 
 . /https://worldjusticeproject.orgالمصدر: 
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 2020العدالة العالمية لعام  مؤشر القيود المفروضة على الصالحيات الحكومية التابع لمشروع   4.17الشكل  

 
 . /https://worldjusticeproject.orgالمصدر: 

 بعض الممارسات المتعلقة بالحكومة المفتوحة في البلدان العر�ية 

اختيرت بمعظمها من بين الحاالت تقدم هذه الفقرة بعض األمثلة الجيدة على ممارسات الحكومة المفتوحة، التي  
التي قدمتها البلدان األعضاء إلى المسح المشترك بين اإلسكوا ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي.  
وهذه األمثلة الجيدة ال تعني ضمنًا أن إصالحات الحكومة المفتوحة ُنفذت بشكل تام من جانب البلدان المعنية،  

 دة فحسب لتحقيق هذا الهدف.بل تتعلق بممارسات جي

 هيئة النفاذ إلى المعلومة في تونس 

.  2016لعام    22كمؤسسة عامة مستقلة بموجب القانون األساسي رقم    INAI(140(أنشئت هيئة النفاذ إلى المعلومة  
عام   في  التونسية  الثورة  لمطالب  االستجابة  ضمن  إنشاؤها  على   2011ويندرج  الحصول  في  الحق  بضمان 

 المعلومات وتعزيز الشفافية والمساءلة في الشؤون العامة. 

من خالل فريق عمل محدود، وأصدرت أول قرار قضائي لها    2017نوفمبر  / وقد باشرت عملها في تشرين الثاني
لصالح مواطن يطلب الحصول على معلومات بشأن استخدام مرفق عام. وأدى هذا   2018  فبراير/ شباط  1في  
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. وُسّلط الضوء على الوظائف 141القرار الشهير إلى تقديم العديد من الطلبات ذات الصلة، وزيادة التغطية اإلعالمية
 الرئيسية الثالث التي تضطلع بها الهيئة، وهي: 

علقة برفض إتاحة الوصول إلى المعلومة. ولهذا الغرض، تتعاون الهيئة بشكل التسوية القضائية للمنازعات المت •
وثيق مع المحكمة اإلدارية، ال سيما وأن هذه المحكمة تعّد الجهة المختصة للنظر في تسوية المطالبات المتعلقة  

ا2011لعام    41بحق الوصول إلى المعلومات منذ صدور القانون رقم   لنفاذ إلى ، ولكن استعيض عنها بهيئة 
 المعلومة التي باتت تتمتع بالوالية القضائية المالئمة في هذا المجال. 

الدور التنظيمي المتعلق برصد التزام الجهات العامة باإلفصاح االستباقي عن المعلومات ونشر ثقافة الوصول   •
 المجتمع المدني.  إلى المعلومات من خالل بناء القدرات والتنسيق والشراكة بين المؤسسات العامة ومنظمات

وباإلضافة إلى ذلك، تضطلع الهيئة بدور استشاري بشأن جميع مشاريع القوانين التي لها عالقة مباشرة أو غير  •
مباشرة بحق الوصول إلى المعلومات، مثل تلك المتعلقة باإلحصاءات، والمحفوظات، والبيانات المفتوحة، وما 

اقتراحات وتوصيات بشأن حق الوصول إلى المعلومات. وتفّصل   إلى ذلك. وتصدر الهيئة تقارير سنوية تتضمن 
المتعلقة بالمطالبات الواردة والقرارات المتخذة، فضالً عن رصد تنفيذ القرارات  التقارير المذكورة اإلحصاءات 

 راء. ذات الصلة. وُتقّدم هذه التقارير إلى ثالث جهات معنية، هي رئيس الجمهورية، ورئيس البرلمان، ورئيس الوز

   :وتتعلق أبرز التحديات التي تواجهها الهيئة بما يلي

تعزيز الحقوق المتعلقة بالوصول إلى المعلومات في المناهج التعليمية والقانون ووسائل اإلعالم والجامعات   •
 ومدرسة اإلدارة العامة. 

 زيادة المشاركة في تعزيز الكشف االستباقي عن المعلومات من جانب الكيانات العامة.  •
سيما   • وال  المعلومات،  إلى  الوصول  حق  قانون  مع  تتعارض  التي  الداخلية  واللوائح  القوانين  جميع  مراجعة 

 القوانين ذات الصلة بالمحفوظات والسرية المهنية في الخدمة المدنية. 
حق   • يعيق  شخص  أي  على  فرضها  يتعين  صرامة  أكثر  عقوبات  ليشمل  بها  الخاص  القانون  مراجعة  وكذلك 

 المعلومات.الحصول على 

يومًا التي نّص عليها قانون حق  45وتجد الهيئة صعوبة في إصدار القرارات المتعلقة بالشكاوى في غضون فترة 
يومًا كما يرد في القانون المذكور.   15الوصول إلى المعلومات، وذلك رغم أنها تعقد اجتماعاتها كل أسبوع وليس كل  

دام مؤهالت بعينها، بينما يتزايد باستمرار عدد الحاالت ذات الصلة. ويعزى ذلك إلى محدودية عدد الموظفين وانع
وما فتئت الهيئة بانتظار أن يبادر مجلس الوزراء إلى إصدار نظام أساسي يحكم عمل موظفيها في هذا اإلطار. 

إلى  كذلك ليس لدى بعض الجهات العامة مواقع إلكترونية وال موظف مسؤول عن الطلبات المتعلقة بحق الوصول  
المعلومات. باإلضافة إلى ذلك، عجزت بعض الجهات عن مراعاة أحكام القرارات ذات الصلة، أو أحجمت عن تقديم 
المستندات والبيانات المطلوبة، متذّرعة بخصوصية المعلومات الشخصية أو سرية البيانات. وتنظم الهيئة حوارات  

 متعلقة بعدم االمتثال لمراعاة حق النفاذ إلى المعلومة. مع الجهات المعنية، بينما تسعى إلى تشديد العقوبات ال
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وتعتزم الهيئة تطوير شبكة عالقاتها مع نظرائها الدوليين ومع منظمات المجتمع المدني التونسية. وقد وقعت بالفعل 
العالم  أنحاء  لها في جميع  مماثلة  مع منظمات  الشراكة  اتفاقيات  أيضًا في  142العديد من  رابطة . وشاركت  إنشاء 

الهيئات العمومية المستقلة، بما في ذلك الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحريات 
، بما فيها تلك 143األساسية، وما إلى ذلك. وتستند الهيئة في قراراتها غالبًا إلى السوابق القضائية لمؤسسات مماثلة 

 Commission d’accès aux documents)  "لجنة الوصول إلى الوثائق اإلدارية "  التي صدرت عن نظيرتها الفرنسية 

administratifs)144 . 

وخالل فترة قصيرة، سّطرت الهيئة قصة نجاح وجذبت انتباه وسائل اإلعالم، وال سيما بعد إصدار قرارات بحق 
مؤسسات رفيعة المستوى، بما فيها رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والبرلمان واالتحاد العام التونسي للشغل. 

صول على المعلومات. ومنذ إنشائها وحتى نهاية عام وتعّد الهيئة أداة هاّمة لمكافحة الفساد فيما يتعلق بحق الح
،  2019و  2018قرارًا. وتضاعف عدد القضايا بين عامي    1,382قضية وأصدرت بشأنها    1,973، تلقت الهيئة  2020

 .  19145-بسبب الحجر الصحي والقيود المتعلقة بجائحة كوفيد 2020ولكنه شهد تباطؤًا في عام 

 ركزية في األردنالنهج التشاركي من أجل الّالم 

الثالث في خطة العمل الوطنية لشراكة الحكومة المفتوحة   بعقد حوار وطني    2020-2018تماشيًا مع التزامها 
تشاركي حول أبرز القوانين السياسية في البالد، وال سيما تلك المتعلقة باالنتخابات والالمركزية والبلديات، أجرت  

، وهو منظمة مجتمع مدني،  147"راصد"، بالتنسيق مع مركز الحياة  146ردنية وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية األ
ومع اللجنة اإلدارية في مجلس النواب، عددًا من المشاورات مع مجموعة واسعة من الجهات المعنية. وا�جريت  
المجالس   تباعًا  فيها  وانخرط  الجامعية،  األحرام  غالبيتها  استضافت  التي  المحافظات،  جميع  في  مشاورات 

ة االجتماعية واالقتصادية، واألحزاب السياسية، والجمعيات النسائية  واإلدارت المحلية، والجهات المعنية المحلي
 والناشطين، فضالً عن ممثلين عن الشباب.  

مشتركًا، ثلثهم من   1,568طاولة مستديرة، ضّمت  43، ُنّظمت  2020يونيو / وحزيران 2018سبتمبر / وبين أيلول
مجلس في  ُعقد  صحفي  مؤتمر  في  المشاورات  نتائج  وعرضت  حوالي 148النواب  النساء.  على  اشتملت  التي   ،

واإلدارة    1,000 والبلديات  بالالمركزية  المتعلقة  القوانين  إدماج  حول  التوصيات  أهم  إحدى  وتتمحور  توصية. 
النواب في   إلى مجلس  وقّدمته  ذا صلة،  قانون  الحكومة مشروع  أعدت  وعليه،  واحد.  قانون    20المحلية في 

زية في الالمرك"  بشأن  دراسة  "راصد"  إلى عملية تشاور، أصدر مركز الحياة  . كذلك، واستناداً 2020فبراير  / شباط
 .149"األردن وُسُبل تطويرها

وقد دعمت منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي تنظيم يومين إضافيين من الحوار الوطني إلطالق  
تتعلق ا"مراجعات  الحكومة  احتياجات  تقييم  عملية  في  المواطنين  األردنبإشراك  في  مبادئ "و  "لمحلية  دعم 

ديسمبر  / كانون األول  16و   15، وذلك بتاريخ  "الحكومة المفتوحة وممارساتها على المستوى المحلي في األردن
 ;OECD, 2021)في عّمان. وأدى ذلك إلى إصدار تقريرين لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي    2020

)OECD, 2020 .   
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التي   األحداث،  لمنظمي  التنفيذية  اللجنة  جانب  من  الموضوعة  المنهجية  إلى  اإليجابية  النتيجة  هذه  وتعزى 
مثل  (استندت إلى طرح أسئلة أساسية إلطالق النقاش، والتي هدفت إلى تنظيم التوصيات ضمن محاور واضحة  

. وفي الغالب، أنيط  )محافظات، وما إلى ذلكاإلطار التنظيمي، واألوامر التنفيذية، والعالقات بين المجالس داخل ال
 بصحفيين مستقلين وذائعي الصيت مهّمة إدارة المناقشات ذات الصلة بهذه األحداث.  

المائدة   نوقشت خالل جلسات  التي  القضايا  تمامًا عن  كانوا راضين  المشاركين  أن  استقصائية  وأظهرت دراسة 
مشاريع على أرض الواقع. وفي الحقيقة، تمثل مسألة بناء الثقة  المستديرة. ومع ذلك، انتقد هؤالء بطء تنفيذ ال

.  150بين الحكومة ومختلف الجهات المعنية تحدّيًا بارزًا أثير خالل جميع اجتماعات المائدة المستديرة التشاورية
ومع   وقد قوبلت المشاركة في اجتماعات المائدة المستديرة في البداية بشيء من اإلحجام من جانب المسؤولين؛

. كذلك شكّل مكان عقد االجتماع تحدّيًا،  151في المائة من المسؤولين في نهاية المطاف في الحوار   75ذلك، شارك  
نهاية   وفي  لذلك.  الجامعات  أو  البلديات،  أو  المحافظات،  إدارات  مقرات  اختيار  اآلراء حول صوابية  تباينت  إذ 

 احثين واألكاديميين، وكذلك طالب الدراسات العليا.  المطاف، أّدى اختيار الجامعات إلى تيسير مشاركة الب

 الموقع اإللكتروني التشاركي للحكومة المفتوحة في المغرب 

المغرب في  المفتوحة  الحكومة  بوابة  مساحة    152هدفت  تقديم  المشترك"إلى  الوطنية   "لإلعداد  العمل  لخطة 
للفترة   المفتوحة  الحكومة  لشراكة  منظ  2023-2021الثانية  من  الميدان  بدعم  في  والتنمية  التعاون  مة 

هذا 153االقتصادي حول  أحداث موضوعية  في  للمشاركة  والتسجيل  والمقترحات،  األفكار  تقديم  ذلك  ويتيح   .
اإلبداع المشترك. وبعد فترة خصصت لتقديم األفكار وتجميعها، نوقشت األولويات ذات الصلة في حوار وطني.  

اإل مع  العامة  المقترحات  مشاركة  قّدمت  وتّمت  التي  المعنية،  لشراكة   30دارات  التوجيهية  اللجنة  إلى  التزامًا 
محاور هي: النزاهة ومكافحة الفساد، والوصول   10. وجرى تجميع األفكار ومناقشتها في  154الحكومة المفتوحة 

وا الميزانية  بشأن  والشفافية  الرقمية،  والحوكمة  واالبتكار  الجنسين،  بين  والمساواة  المعلومات،  لعدالة إلى 
الخدمات   وجودة  األقاليم،  بين  واإلنصاف  والشمولية  التشاركية،  والديمقراطية  المفتوحة،  والعدالة  الضريبية، 

. وقد أجريت العملية كاملة باستخدام دليل ُنشر عن )4.18الشكل  (العامة والبيئة، والوصول إلى الموارد الطبيعية  
 .  155أنشطة اللجنة التوجيهية للمشروع المذكور
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 لقطة للبوابة التفاعلية للحكومة المفتوحة في المغرب  4.18الشكل  

 
 .http://www.gouvernement-ouvert.ma/co-creation.php?lang=arالمصدر: 

لحكومة إلكترونية في عام   "فكرة"وتلت هذه الخطوة الهاّمة إطالق العديد من المواقع األخرى، بما فيها موقع  
العامة  2011 اإلدارة  لتحسين  مقترحات  جمع  إلى  هدف  حول  156الذي  منتديات  ثالثة  وتنظيم  أفكار " ،  تقديم 

  " تقديم أفكار لتحسين اإلدارة"و  " م اإلداريةتقديم أفكار لتبسيط المها"و  " لخدمات الحكومة اإللكترونية الجديدة
 ، حيث يتاح للمواطنين أيضًا من خاللها التعليق على مشاريع القوانين والمراسيم.  157إلى األمانة العامة للحكومة 

 هاكاثونات اإلمارات العربية المتحدة للبيانات المفتوحة

، بوابة 2018ات العربية المتحدة، ابتداًء من عام  أطلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت في دولة اإلمار
، التي انطوت عليها استراتيجيات الحكومة وخططها.  159"بيانات للسعادة وجودة الحياة"تحت شعار    158هاكاثون

السبع   أنحاء اإلمارات  تقام في مواقع محددة في جميع  التي  الهاكاثونات  البوابة عددًا من  التي (وتشتمل هذه 
 ، مع السماح لجميع المقيمين في دولة اإلمارات المشاركة فيها.)ولة اإلمارات العربية المتحدةتتألف منها د

المجتمع   الهاكاثون فرصة لقطاعات مختلفة من  الثانوية    -ويقّدم هذا  الجامعات والمدارس  بما في ذلك طالب 
المفتوحة كأداة للتوصل إلى حلول  الستخدام البيانات -ورّواد األعمال والموظفين وخبراء تكنولوجيا المعلومات 

تستند إلى مواضيع وتحديات محددة. وتهدف المنظمات الحكومية إلى إثراء الهاكاثونات بالتحديات الحقيقية  
 التي واجهتها بالفعل. وتسعى أيضًا إلى مساعدة الفائزين على تحويل أفكارهم إلى مشاريع. 
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كيف يمكن توثيق (يل الذهبي لدولة اإلمارات العربية المتحدة  اليوب"وتضّمنت الموضوعات واألمثلة النموذجية:  
،  )كيفية تطوير الخدمات الذكية لوزارة الخارجية حول العالم؟ ( ، والتحول الرقمي  )عامًا؟ 50اإلنجازات على مدار 

المالية   لألسواق  والمتوسطة (والتكنولوجيا  الصغيرة  للمشاريع  المفتوح  للتمويل  مبتكرة  طرق  تطوير   كيفية 
والعدالة  )الحجم؟  والسالمة  واألمن  االجتماعي؟ ( ،  التواصل  عبر وسائل  ومنعه  التنمر  اكتشاف  والمدن  )كيفية   ،

المستدامة   المتعلقة  (الذكية  القرارات  اتخاذ  المشاركة في  المعنية على  المواطنين والجهات  كيف يمكن تشجيع 
الحكومية؟  الجهات  تقدمها  التي  الخدمات  والس)بتطوير  والسفر  في (ياحة  ،  المخاطر  أو  الحوادث  رصد  كيفية 

دبي؟  مطار  في  بها  والتنبؤ  الحقيقي  والتعليم  )الوقت  والممارسات  ( ،  العلوم  مختبرات  تصميم  إعادة  كيفية 
كيفية الحد من مخاطر الهجمات اإللكترونية (، والرعاية الصحية  ) المختبرية للتعليم الرقمي والتعليم عن بعد؟ 

كيفية تصميم آليات لتعزيز مشاركة القوى (وكفاءة العمل وإنتاجيته    )ية عبر اإلنترنت؟ على خدمات الرعاية الصح
العاملة الوطنية في سوق العمل من خالل أنماط مرنة؟ وكيف يمكن استشراف مستقبل عالقات العمل وإدارة  

 ، وما إلى ذلك. )الشكاوى العمالية وسط جائحة فيروس كورونا؟ 

  414مشاركًا في    3,183 في نسختها الرابعة. وفي النسختين األوليين، انخرط حوالي  وُتقّدم الهاكاثونات حالّياً 
  161مجموعة بيانات. وأعلنت المنظمات الحكومية أّن    1,412فكرة باستخدام    400فريقًا. وقد طّوروا أكثر من  

قًا، طّوروا أكثر من فري  350مشاركًا في    3,133فكرة مبتكرة استقطبت اهتمامها. وفي نسختها الثالثة، انضوى  
فكرة مبتكرة،    112. وأدى ذلك إلى تقديم أكثر من  160مجموعة بيانات   2,154فكرة من خالل االستعانة بنحو    350

بما في ذلك أفكار للمشاركة في مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات. وفي هاكاثون اإلمارات العربية  
 مشارك في سبعة هاكاثونات ُنظمت على مدى أربعة أسابيع.  3,000، انخرط أكثر من 2020المتحدة 

 للعمل التطوعي في قطر  "تم"شبكة 

تطوعية   منظمات  هذه  تعاني  وتواجه  بالتزاماتها.  للوفاء  الالزمة  البشرية  الموارد  في  شّح  من  قطر  في  كثيرة 
أو يستصعبون  / المنظمات صعوبة في استقطاب متطوعين، كما يفتقر متطوعون كُُثر إلى الخبرات التطوعية و

 إيجاد فرص تتيح لهم المساهمة في أنشطة مفيدة للمجتمع.

وسعيًا منها إلى جمع شمل المنظمات التطوعية والمتطوعين والتقريب بينهم، نفذت حكومة قطر الرقمية مبادرة  
، وهي بوابة رقمية تهدف  TAMM(161(  "تم"لتحديث عملية التطوع ورقمنتها. أنشأت حكومة قطر الرقمية شبكة  

ا بالفرص والمنظمات التطوعية في جميع إلى تبسيط عملية التطّوع وبناء قاعدة بيانات للمتطوعين يمكن ربطه
وتعّد   كما    "تم"أنحاء قطر.  والمتطوعين،  الفرص  عن  تامة وحديثة  معلومات  قاعدة  إلى  تستند  مركزية  منصة 

 تشتمل على أدوات تضمن جودة وكفاءة األنشطة التطوعية في المجتمع المحلي. 

ر ثقافة التطوع والمساهمة في أوساط هذه المجموعة  وتتوّجه هذه المبادرة تحديدًا إلى الشباب، كما ترمي إلى نش
إلى تقديم الدعم   "تم"السكانية، وتحديد العمل التطوعي بوصفه عنصرًا أساسّيًا في عملية التربية. وتهدف شبكة  

 للشباب من خالل بناء قدراتهم وتدريبهم على العمل التطوعي من خالل الدعم الفني.  
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 المحلي في المغرب وتونس واإلمارات العربية المتحدةالحكومة المفتوحة على المستوى 

 هناك عدد من مبادرات الحكومة المفتوحة على المستوى المحلي في المنطقة العربية، وفيما يلي بعض األمثلة. 

المغرب في  البيضاء  الدار  بلدية  البيانات   162أطلقت  إلى  الوصول  إمكانية  للمواطنين  تتيح  إلكترونية  منصة 
وتشمل قائمة المستفيدين من هذه المنصة المواطنين والزوار والمنظمات والمهنيين، كما تغطي    .163والخدمات

جميع القطاعات االجتماعية واالقتصادية، بما فيها الكهرباء والشركات. كذلك توفر المنصة إمكانية الوصول إلى  
يضاء. وتتاح هذه المنصة التي تهدف إلى البوابات اإللكترونية التابعة للمقاطعات الست عشرة ضمن بلدية الدار الب

 الترويج لمدينة الدار البيضاء ومواردها واألنشطة التي تقام فيها، باللغتين العربية والفرنسية. 

  2018ومن أجل إطالق الحكومة المفتوحة على المستوى المحلي في تونس، أطلقت الحكومة مشروعًا في عام  
. ويشكّل هذا المشروع جزءًا من خطة العمل 164بلدية تونسية  12في    بغية تنفيذ مبادرات الحكومة المفتوحة

المفتوحة   الحكومة  لشراكة  الحكومة (2018-2020)الثالثة  لشراكة  محلية  عمل  خطط  تطوير  إلى  ويهدف   ،
للمواطنين المحلية  الخدمات  وتحسين  تطوير  إلى  ترمي  التي  المشاريع  وتنفيذ  بلدية  لكل  كذلك  165المفتوحة   .

العملية نحو  الصلة. وشارك في  المبادرات ذات  ُعقدت أول عملية تشاور عامة لجمع األفكار والمقترحات بشأن 
من    1,200 أكثر  استالم  تم  كما  التنفيذ  5,800شخص،  مرحلة  وخالل  تقّدمت  166مقترح.  بطلبات    73،  بلدية 

بمعدل أربع  )الشمال والوسط والجنوب(ي تونس طلبًا لبلديات تغطي المناطق الثالث ف 12للمشاركة، اختير منها 
 بلديات لكل منطقة.  

الفجيرة إمارة  بلدية  تقّدم  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  للعمالء    167وفي  بها  الخاصة  البيانات  مجموعات 
ات والمستفيدين، بمن فيهم الطالب والباحثون والزوار. وقد وضعت الجهات الحكومية في اإلمارة سياسة للبيان

المفتوحة، ووافقت عليها، تستند إلى أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. ويعكس اّتباع سياسة البيانات  
المفتوحة رغبة بلدية اإلمارة في التطوير المستمر من خالل توفير البيانات والمعلومات التي يحتاجها المواطنون  

صلة قطاعات التأمين والنقل والتسجيل المدني والبنية  بطريقة شفافة وسلسة. وتشمل مجموعات البيانات ذات ال
المفتوحة  للبيانات  بوابة  إمارة عجمان  والتوظيف. كذلك طورت  والتمويل  تشتمل على مجموعات    168التحتية 

بيانات مجانية بُنُسقٍ مختلفة تعود لتسع جهات مختلفة في اإلمارة. وتغطي مجموعات البيانات هذه ثمانية محاور  
هي: األعمال التجارية والصناعة، واالقتصاد والتمويل، والبيئة، والرفاه والرعاية الصحية، واإلسكان،    أو موضوعات

 والترفيه والثقافة، والعدالة والحقوق في النظام العام، والنقل والبنية التحتية. 

 19- الحكومة المفتوحة وجائحة كوفيد 

كوفيد جائحة  أنحاء    19-انطوت  جميع  في  سلبية  آثار  تتعلق  على  تدابير  لفرض  الحكومات  واضطرت  العالم، 
بالتباعد االجتماعي والحجر الصحي وحتى حظر التجول لفترات طويلة. كذلك أّدت إلى إحداث تغيير جوهري  
في ظروف العمل، حيث ُفرض العمل عن ُبعد بالنسبة لمعظم الوظائف المكتبية. وانعكست هذه اآلثار بشكل حاد  
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 سيما في تلك التي لديها نسبة مرتفعة من العاملين في القطاع غير الرسمي، حيث تركّزت في البلدان العربية، وال
 األزمة في المجالين الصحي واالقتصادي.  

المدني  والمجتمع  للحكومات  بالنسبة  مسبوقة  غير  أزمة  يمّثل  بالجائحة  المرتبط  الوضع  بأن  منها  وإقرارًا 
  - محكًا الختبار السياسات والُنُهج الجديدة في الوقت الحقيقي    حيث تعّد األزمة  -والمواطنين على حد سواء  

. كذلك أصدرت  (OGP, 2020)أصدرت شراكة الحكومة المفتوحة دليالً عن الحكومة المفتوحة وفيروس كورونا  
توصيات لحماية الحّيز المدني، حيث تضع تدابير االستجابة المفتوحة مبادئ الشفافية والمساءلة والمشاركة في 

لب الجهود الفورية التي تبذلها الحكومات للحد من الجائحة، وتقديم المساعدة الطارئة، واالستعداد للتعافي  ص
إلى   تحتاج  التي  األجل،  المتوسطة  الحكومية  الجهود  تقع في صلب  المفتوحة  الحكومة  أن  والواقع  واإلصالح. 

  . 19-إعادة إنشائها في أعقاب جائحة كوفيد

صلة بمبادرتين أطلقتهما البلدان العربية الشريكة، هما تعزيز الموارد المتاحة لألشخاص ذوي وأشاد التقرير ذو ال
، وتخصيص )2018-2016في سياق االلتزامات التي قطعها األردن للفترة  (اإلعاقة في نظام القضاء في األردن  

 (UNFM)الوطني لنساء المغرب    رقم هاتف مجاني لحماية ضحايا العنف األسري، بالتوازي مع حملة أطلقها االتحاد
 لمواجهة الجائحة في المغرب. 

كوفيد جائحة  خالل  فيها  األعضاء  البلدان  دعم  أجل  تدابير سياسية    19- ومن  اتخاذ  على  الحكومات  وتشجيع 
لكوفيد استجابًة  المنّفذة  التحفيزية  الحزم  متابعة  أداة  اإلسكوا  طورت  الصلة،  ذات  التحديات  .  19169-لتجاوز 

بلدًا حول العالم للتدابير المتعلقة    178وتشكّل هذه األداة منصة تفاعلية تقّدم خرائط ذات صلة بمتابعة استجابات  
 تحفيزية المنّفذة. ويجري تحديث البيانات المتعلقة بهذه المنصة بصورة منتظمة. بالحزم ال

ونّوهت الجهات الحكومية في البلدان العربية بأداة المتابعة، مشيرة إلى أنها مفيدة للغاية. وباإلضافة إلى ذلك، 
التي تشتمل عليها األداة وقدمت تغذية مرتدة   البيانات  بمراجعة  الجهات  تلك  للغاية وتحديثات  قامت  إيجابية 

 ا�خذت في االعتبار. 

وقد بادرت جميع البلدان العربية تقريبًا إلى تطوير مواقع إلكترونية وتطبيقات للهواتف المحمولة ذات صلة بانتشار 
مفيدة جدًا، حيث وفرت خطوطًا ساخنة 170) 4.4الجدول  (الجائحة   بأنها  والتطبيقات  المواقع  هذه  واّتسمت   .

ي األعراض، وتضّمنت معلومات عن أقرب مكان للفحص أو العالج. كذلك ُوضعت تطبيقات لتتبع  لألشخاص ذو
. وانطبق  "دخيلة"المخالطين باألفراد المصابين. ومع ذلك، ُعّدت بعض هذه التطبيقات المتعلقة بتتبع المخالطين  

ال االقتصادي،  الميدان  والتنمية في  التعاون  بلدان منظمة  بعض  أيضًا على  لنظام   ذلك  بسبب استخدامها  سيما 
العالمي   الجغرافية  إن    )GPS( المواقع  القول  إلى  الدولية  العفو  بمنظمة  دفع  ما  المواطنين،  مواقع  لتحديد 

التطبيقات " نشر  إلى  الحكومات  الندفاع  جديدة  ضحية  تسقط  أال  ينبغي  بعض 172  171"الخصوصية  وفي    .
كشف عن تفاصيل تتعلق بالمعلومات الشخصية لألفراد، ما أدى إلى  الحاالت، أّدت العيوب األمنية للتطبيقات إلى ال

سوء استخدامها. وعلى سبيل المثال، ألغت النرويج الميزات التي تعرضت لالنتقاد في إطار االستجابة للشكاوى 
 ذات الصلة. 
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 مواقع إلكترونية حول فيروس كورونا في البلدان العر�ية وأبرز السمات التي تشتمل عليها   4.4الجدول  

 سجل التطعيم  الموقع اإللكتروني  البلد 

تط�يق  
الها�ف  
 النقال 

تتبع  
 المخالطين 

 /http://covid19.sante.gov.dz الجزائر 

 نعم  نعم  

 نعم  نعم  نعم  /https://www.healthalert.gov.bh البح��ن 

 نعم  نعم    /https://egcovac.mohp.gov.eg مصر 

 كال      العراق

 نعم  نعم  نعم  /https://corona.moh.gov.jo األردن 

 نعم  نعم    /https://corona.e.gov.kw الكويت 

 نعم  نعم  https://corona.ministryinfo.gov.lb/ Covax.moph.gov.lb لبنان 

 كال     /https://covid19.ly لي�يا 

 كال     /https://www.sante.gov.mr مو��تانيا 

 نعم  نعم    /http://www.covidmaroc.ma المغرب 

 نعم  نعم    https://www.moh.gov.om/en/corona ُعمان

 كال     /https://corona.ps دولة فلسطين 

 نعم  نعم  نعم  /https://covid19.moph.gov.qa قطر 

 نعم  نعم  نعم  /https://covid19.cdc.gov.sa المملكة العر�ية السعودية 

 كال      الصومال 

 كال     /https://fmoh.gov.sd السودان 

 كال     /http://www.moh.gov.sy الجمهو��ة العر�ية السو��ة 

 نعم  نعم    /http://coronavirus.rns.tn تونس 

 نعم  نعم  نعم  /https://covid19.ncema.gov.ae اإلمارات العر�ية المتحدة 

 كال      اليمن 

 المصدر: تجميع اإلسكوا.

كوفيدوالحظت   جائحة  أزمة  أن  المدني  المجتمع  منظمات  من  الحيز    19-العديد  في  كبير  تقلص  إلى  أدت 
كذلك اهتّزت الثقة في التدابير الحكومية بسبب تدابير الحجر الصحي، وضعف استجابة أنظمة الرعاية   .173المدني

الالزمة   الحماية  أدوات  توافر  وعدم  وغيرها(الصحية،  الطبية،  األقنعة  االختبارات )مثل  إجراء  وصعوبة   ،
أّدت تحديات الثقة هذه إلى التأثير التشخيصية، وبطء حمالت التطعيم، وعدم توافر اللقاحات، وما إلى ذلك. وقد  

 بشكل سلبي على جهود عدة بلدان من أجل تحقيق حكومة مفتوحة وإرساء مبادئ االنفتاح والشفافية والمساءلة. 

http://covid19.sante.gov.dz/
https://corona.ministryinfo.gov.lb/
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كذلك انطوت الجائحة على عواقب وخيمة على الميزانيات الحكومية وعمليات التوظيف. ومع ذلك، تشكّل كلتا 
لتفاعل الضروري بين الحكومات والمواطنين والجهات المعنية. وتعتمد جميع هذه المسألتين عنصرين بارزين في ا

لبناء الثقة خالل مرحلة   )وهما مكّونان أساسيان للحكومة المفتوحة(الجهات الفاعلة على الشفافية والمساءلة  
 التعافي.

الصحية، وعلى االقتصاد، على تداعيات وخيمة على أنظمة الرعاية    19-وفي الواقع، انطوت أزمة جائحة كوفيد
وعلى إيرادات وُسُبل معيشة الشريحة األكثر ضعفًا من السكان. وقد أصدر صندوق النقد الدولي تقريرًا يوّصف  

. وتم تحديد محفظة إنفاق  (IMF, 2020)زيادة اإلنفاق االجتماعي في المنطقة العربية لمواجهة تلك التداعيات  
في المائة إلعانات  30في المائة منها كمكافأة للعاملين الصحيين، و  24صص مليون دوالر للجزائر، تخ 544بقيمة 

في المائة للتحويالت إلى األسر الفقيرة، بينما يخصص الباقي لنظام الرعاية الصحية. كذلك تقرر   16البطالة، و
دوالرًا أمريكّيًا   93مليار دوالر إلى مصر. وتم تقديم منح شهرية لمدة ثالثة أشهر بقيمة    6.13تقديم حزمة بقيمة  

تشمل العمال المياومين والعمال غير النظاميين، كما ارتفعت المعاشات التقاعدية    )جنيه مصري  1500ما يعادل  (
أعلنت    14بنسبة   ُعمان،  وفي  الضعيفة.  األسر  إلى  للوصول  تستهدف  نقدية  تحويالت  أيضًا  وأعدت  المائة.  في 

ما في ذلك خطط االحتفاظ بالموظفين، والتخفيضات الضريبية المؤقتة،  الحكومة عن عدة تدابير لدعم االقتصاد، ب
ودعم الوقود، فضالً عن إرجاء رسوم الكهرباء والمياه. وفي المملكة العربية السعودية، تم اإلعالن عن حزمة بقيمة  

   مليار دوالر أمريكي لدعم القطاع الخاص.  18.7

في المائة من إجمالي    85و  60بين  (العاملة في البلدان العربية  وتجدر اإلشارة إلى أن شريحة واسعة من القوى  
تعمل في القطاع غير الرسمي، ما يجعل تلك الشريحة، التي تضّم عماالً وطنيين وأجانب والجئين    )القوى العاملة

إلى  المدني  المجتمع  العديد من منظمات  لذلك، دعت  اجتماعية. واستجابة  األحيان، من دون حماية  في بعض 
. ال سيما أن الخالصات الجوهرية لدراسة أجرتها منظمة مجتمع مدني دولية  174تخاذ إجراءات حكومية طارئةا

أقل من نصف العمال   (1)تشير إلى أّن    (WIEGO)متخصصة بالدفاع عن حقوق العمال في القطاع غير الرسمي  
المدن التي أعلنت فيها الحكومات عن تدابير  الذين شملهم االستطالع أفادوا بأنهم تلقوا أمواالً نقدية أو أغذية في  

لعبت القواعد الشعبية دورًا هاّمًا في توفير إمكانية الوصول إلى اإلغاثة للعمال   )(2؛  175إغاثة لدعم الفئات الضعيفة
الرسمي و القطاع غير  الغذائي   (3)في  للتأثير بشكل ملحوظ على األمن  المقّدمة كافيًا  لم يكن مستوى اإلغاثة 

ف.   واستر  اتيجيات التكي�

وكان يمكن االستفادة من الظروف آنفة الذكر بوصفها فرصة سانحة إلنشاء قنوات الحكومة المفتوحة للسماح 
للمواطنين ومنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية بالمشاركة والتعاون واالنخراط مع الحكومة في عمليات  

لتي بذلتها الحكومات، وال سيما من خالل أدوات تكنولوجيا المعلومات  صنع القرار المعقدة. ومع ذلك، فإن الجهود ا
واالتصاالت، لدعم ُسُبل العيش، اّتسمت بالضآلة مقارنة بالجهود المبذولة لتتبع الوباء والتخفيف من حدته بوصفه 

 قضية تتعلق بالصحة العامة.  
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 توجيهات استرا�يجية للمنطقة العر�ية 

لقد خطت البلدان العربية خطوات هاّمة نحو تحقيق الحكومة المفتوحة. كذلك استفادت من البرامج المتسارعة  
صنع   وعملية  الرشيد  الحكم  نظام  إلصالح  تغلغلها،  نطاق  وتوسيع  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  لتطوير 

تمع المدني والمؤسسات وغيرها من الجهات السياسات لديها، والمبادرة إلى التواصل مع المواطنين ومنظمات المج
 المعنية. 

باتجاه االلتزام بمبادئ الحكومة المفتوحة وتنفيذها. وتوفر    "جوهرية"ومع ذلك، ال تزال هناك حاجة إلى تحركات  
 وتداعياتها االقتصادية الصعبة فرصة للقيام بمثل هذه التحركات. 19-الظروف القائمة لجائحة كوفيد

ويمكن تسليط الضوء على ثالثة أمثلة هامة واستراتيجية في هذا المجال، ال سيما أنها تؤثر على ُسُبل العيش 
المحلية  والحوكمة  المفتوحة،  الميزانية  وهي  العربية،  المنطقة  في  االقتصادية  واألوضاع  للسكان   اليومية 

المفتوحة، والعمل المفتوح والحماية االجتماعية. إن اختيار هذه األمثلة كأساس لمسار العمل المستقبلي بشأن  
الحكومة المفتوحة يأخذ في االعتبار الظروف االقتصادية واالجتماعية المحددة للبلدان العربية، وعمليات إعادة  

مطالب المواطنين بتحسين الشفافية والمساءلة، وأهمية اإلعمار في العديد من البلدان المتضررة من األزمات، و
على    19-أنظمة الحماية االجتماعية العادلة، وبخاصة في ضوء ارتفاع مستويات البطالة، وتأثيرات جائحة كوفيد

 .ESCWA, 2020(176(العمالة والتنمية االجتماعية واالقتصادية 

واغل جوهرية للمواطنين والشركات والجهات المعنية في  وقد اختيرت هذه التوجهات االستراتيجية ألنها تمثل ش
وبالتحديات  السكان  عيش  بُسُبل  مباشرة  التوجهات  هذه  ترتبط  كذلك  العربية.  البلدان  داخل  المدني  المجتمع 
الرئيسية التي تواجهها هذه البلدان. وال شّك أن تطبيق مبادئ الحكومة المفتوحة في هذه المجاالت سيؤدي إلى 

 شفافية والمساءلة، وبالتالي تعزيز الثقة في الحكومة.  تحسين ال

 الميزانية المفتوحة لتحسين الشفافية

لقد راكمت عدة بلدان عربية مؤّخرًا ديونًا عامة ضخمة، قضمت حصة كبيرة من ناتجها المحلي اإلجمالي وأثارت 
ية المنتجة للنفط. ويؤدي ذلك  صعوبات تتعلق بخدمة هذه الديون. وينطبق األمر حتى على بعض البلدان العرب

أزمة جائحة   أدت  السكان. وقد  احتياجات  لتلبية  االجتماعية  والحماية  العامة  الخدمات  تطّور  إبطاء وتيرة  إلى 
والمطالبات االجتماعية بالتخفيف من آثارها االقتصادية إلى مفاقمة هذا الوضع. ونتيجة لذلك، ينبغي  19-كوفيد

 لمواطنين بشأن المسائل المتعلقة بالميزانية واالستخدام الكفوء لتلك المسائل.بناء الثقة بين الحكومات وا

ويعّد تخصيص الميزانية واإلنفاق من المسائل البارزة في العالقات المفتوحة بين الحكومات والمواطنين. وال شّك  
صيصها، سواء أثناء  أن ذلك ينطبق على المستوى الوطني حيث تبرز الحاجة إلى نشر الميزانيات الوطنية وتخ

للحوكمة   صارمة  معايير  إلى  استنادًا  إقفالها،  عند  أو  الميزانية  إعداد  المبادئ  (OECD, 2019)مرحلة  لضمان   ،
  األساسية للشفافية والنزاهة والمساءلة. 
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المال والبيانات  للدولة  الوطنية  الميزانية  اإللكتروني  موقعها  على  تنشر  المصرية  المالية  وزارة  أن  .  177يةويذكر 
ويتيح الموقع للمواطنين متابعة تنفيذ الميزانية الوطنية مرتين في السنة، وفي نهاية المطاف كل شهر، وكذلك 

 ميزانيات الكيانات والشركات العامة، فضالً عن الدين العام والخارجي، وما إلى ذلك. 

ك من أجل تقديمها للتدقيق العام بما  وفي معظم البلدان العربية، ال يتم نشر إعداد الميزانية بشكل استباقي، وذل
يتماشى مع تقديمها إلى البرلمان للموافقة عليها. كذلك نادرًا ما يقّدم اإلنفاق الفعال في الميزانية للتدقيق بواسطة 

 محكمة مستقلة لمراجعة الحسابات، جنبًا إلى جنب مع نشر نتائج مراجعة الحسابات إلطالع الجمهور عليها.

، وهي برنامج عالمي للبحث والمناصرة يهدف إلى تعزيز وصول الجمهور إلى 178لموازنة الدوليةوتضطلع شراكة ا
معلومات الميزانية واعتماد أنظمة ميزانية شاملة وخاضعة للمساءلة، بتقييم انفتاح الميزانية في مختلف بلدان 

استنادًا إلى استبيان يتعلق    ) بلداً   117يشمل  (العالم. ويصدر هذا البرنامج مسحًا نصف سنوي مفتوحًا للميزانية  
إلى   استنادًا  وكذلك  الحسابات،  في  التدقيق  عن  مسؤولة  جهة  وأعلى  التشريعية  السلطة  جانب  من  بالرقابة 

بلدًا، نتائج سيئة    13الشفافية والمشاركة العامة. وقد سجلت معظم البلدان العربية التي جرى تقييمها وعددها  
. وتبرز حالة األردن بوصفها ممارسة فضلى؛ أما المغرب ومصر وتونس فتسّجل نتائج مقارنة باالتجاهات العالمية

   . )4.19الشكل (مماثلة للمتوسط العالمي 

 2019مسح الميزانية المفتوحة لعام   4.19الشكل  

 
-https://www.internationalbudget.org/sites/default/files/2020، 2017، مسح الموازنة المفتوحة 2017المصدر: شراكة الموازنة الدولية، 

04/2017_Report_EN.pdf . 

الجزائر

مصر

العراق

األردن

لبنان

المغرب

قطر

يةالمملكة العربية السعود

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

400 4000 40000

https://www.internationalbudget.org/sites/default/files/2020-04/2017_Report_EN.pdf
https://www.internationalbudget.org/sites/default/files/2020-04/2017_Report_EN.pdf


  | 141 

 2022 المتحدة  واألمممنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ل  محفوظة النشر   حقوق،  األثر االقتصادي واالجتماعي للحكومة المفتوحة

 الميزانية المحلية المفتوحة لتحسين الحكم المحلي 

الم  على  أيضًا  تقّدم  ما  إلى ينطبق  أقرب  المواطنون  يعّد  البلديات، حيث  المحلي، وال سيما على مستوى  ستوى 
هياكل الحوكمة المتبعة ضمن نطاقها، وحيث ترتبط المسائل مباشرة بُسُبل المعيشة اليومية وبالخدمات العامة  

ت العشوائية األساسية. وفي الوقت نفسه، تشهد المدن العربية تطورات متسارعة، من أبرزها تشكّل المستوطنا
 ذات الخدمات العامة السيئة، بحسب تقرير حديث لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

التي  المالية  والبيانات  المحافظات  ميزانيات  اإللكتروني  موقعها  عبر  المصرية  المالية  وزارة  نشرت  كذلك 
ي يتفاعل معه المواطن بشكل مباشر في  . ومع ذلك، فإن هذا االنفتاح ال يشمل المستوى البلدي، الذ179تصدرها

تعامالته الرسمية. وفي لبنان، عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بشكل وثيق مع البلديات المحلية واتحاداتها 
. وتعّد تلك الجهود جزءًا من مبادرة أكثر عمومية تتعلق  180إلتاحة نشر ميزانياتها وبياناتها المالية بصورة منهجية

. ولم تنضم  181لحصول على المعلومات عن الشؤون المالية للقطاع العام، التي ُتعرف بمبادرة غربالبالحق في ا
جميع البلديات أو مؤسسات الدولة إلى هذه المبادرة التي تهدف إلى إرساء ممارسات جيدة ذات صلة ببيانات  

ق بإخضاع ميزانيات المؤسسات الحكومة المفتوحة. ومع ذلك، ساعدت هذه المبادرة على إحراز تقدم فيما يتعل 
المحلية والوطنية لمراقبة الجمهور والتقدم باتجاه الحكومة المفتوحة. وال شّك أن استمرار ممارسات االنفتاح 

 المماثلة قد تؤدي إلى تسريع وتيرة تعافي لبنان الذي يسعى حالّيًا إلى الخروج من أزمته المالية واالقتصادية. 

وليس نشر ميزانيات البلديات وحساباتها ممارسة شائعة بين البلديات في البلدان العربية، وذلك رغم أن التفاعالت  
بين المؤسسات والمواطنين تعّد األقرب على هذا المستوى. كذلك تعّد هذه الممارسة عنصرًا رئيسيًا في التنمية 

في   (UN-Habitat, 2020)لمتحدة للمستوطنات البشرية  الحضرية المستدامة، حسبما يدعو إليه برنامج األمم ا
   . 11إطار السعي لتحقيق هدف التنمية المستدامة 

 القوى العاملة والتوظيف والقطاع غير الرسمي 

ال تتوّفر سوى معلومات شحيحة عن أسواق العمل في البلدان العربية، وتعاني المؤسسات المعنية بسوق العمل  
كما تتسم أنظمة الحماية االجتماعية بأنها جزئية ومعقدة. وال تزال مسألتا توفير فرص العمل غالبًا من الضعف،  

والشباب   للنساء  وتحديدًا  البلدان،  لهذه  بارزة  تحديات  تشكالن  السكان  لمختلف قطاعات  االجتماعية  والحماية 
 مفتوحة. والعمال الوافدين. وتكتسي هاتان المسألتان أهمية بالغة في سياق الحكومة ال

، يبدو أن التدفق الهائل لّالجئين والعمال "الربيع العربي"وفي إطار المسببات االجتماعية واالقتصادية ألحداث  
الصحي الذي اقترن    والحجر  19-ألزمة جائحة كوفيدالوافدين الذي تشهده البلدان العربية، والتداعيات المتفاقمة  

با يتعلق  فيما  سيما  وال  عمل،  فرص  وخلق  الرسمي  بها،  غير  والقطاع  والشباب،  الحماية  (لنساء  تنعدم  حيث 
 تعّد قضية بالغة األهمية في جميع البلدان العربية.  )االجتماعية للعمل وُسُبل المعيشة
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أقّله سنوّيًا لقياس آثار السياسات الحكومية على األزمات الالحقة. كذلك    182وينبغي إجراء مسوح للقوى العاملة
العمل الدولية بنتائج تلك المسوح. وحسبما ورد في المبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية،  ينبغي إبالغ منظمة  

يعّد نشر هذه المسوح ضرورّيًا أيضًا لمتابعة التزامات الحكومات بحقوق العمال والحماية االجتماعية، وال سيما  
ومن أجل تحقيق هدف التنمية المستدامة من خالل االتفاقيات الموقعة والمصدق عليها مع منظمة العمل الدولية،  

العمل  "بشأن    8 الكاملة والمنتجة، وتوفير  والمستدام، والعمالة  المطرد والشامل للجميع  النمو االقتصادي  تعزيز 
. وعالوة على ذلك، فإن إتاحة المعلومات والبيانات المتعلقة بالقوى العاملة للجمهور سيعود بالفائدة  "الالئق للجميع

 اطنين والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص وكيانات القطاع العام. على المو

، علمًا  2019-2018نتائج مسح القوى العاملة واألحوال المعيشية لألسر للعام  2019ويذكر أن لبنان نشر في عام 
لعمال الوافدين . وتجدر اإلشارة إلى أنه لم تؤخذ خالل المسح عينات وافية ل2012أن المسح السابق أجري في عام  

للقوى  بانتظام مسوحًا فصلية  المغرب  المحلية. وُيجري  العاملة  القوى  ثلث  أكثر من  الذين يشكلون  والالجئين، 
الرسمي وفقًا  القطاع غير  للعمالة في  المغرب تعريف رسمي  نتائجها. ومع ذلك، ليس لدى  العاملة، وينشر بعض 

لي تقييم الروابط بين العمالة والحماية االجتماعية. ويبلغ عدد سكان  لمعايير منظمة العمل الدولية، وال يمكن بالتا
ماليين مقيم أجنبي، يعمل معظمهم على أساس   8مليون نسمة، من ضمنهم    9.1دولة اإلمارات العربية المتحدة  

   .183عقود مؤقتة. ومع ذلك، يتاح الّنزر اليسير من اإلحصاءات المناسبة عن هذه القوى العاملة وظروف عملها

وتداعياتها االقتصادية واالجتماعية،   19-ومع الصعوبات التي تواجهها مختلف البلدان بسبب جائحة كوفيد 
وبينما يستمر التوّسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، يمكن للحكومة المفتوحة أن تساعد 

 ٍد يراعي مبادئ العدالة واإلنصاف.  على اتخاذ خطوات أكثر فعالية لتحقيق انتعاش اقتصادي واجتماعي مج
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 خالصات وتوصيات للبلدان العر�ية  .5

 

 
بناًء على النتائج التي توصل إليها الفصل السابق، تقترح التقارير بعض الخالصات بشأن التقدم  

أعمال   كما  المحرز في جدول  الصلة،  ذات  والتحديات  العربية  المنطقة  في  المفتوحة  الحكومة 
- توصي بتعزيز االنفتاح في عدد من القطاعات ضمن السياق الحالي للتعافي من جائحة كوفيد

إلى مساعدة  19 تهدف  التي  للتنفيذ  والقابلة  العملية  التوصيات  من  عددًا  الفصل  يقّدم  كذلك   .
أطر تمتين  على  العربية  بالحكومة  البلدان  الصلة  ذات  والمؤسسية  والسياسية  القانونية  ها 

 المفتوحة، فضالً عن تعزيز الشفافية واالنفتاح وإشراك الجهات المعنية في الممارسة العملية. 

  



  | 153 

 2022 المتحدة  واألمممنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ل  محفوظة النشر   حقوق،  للحكومة المفتوحةاألثر االقتصادي واالجتماعي 

 أبرز الخالصات 

وثيق   بشكل  المفتوحة  الحكومة  المستدامة  ترتبط  التنمية  على بأهداف  بالعمل  البلدان  جميع  التزمت  التي 
التنمية   هدف  يعّد  وبينما  واإلسكوا.  االقتصادي  الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  بلدان  فيها  بما  تحقيقها، 

القوية"  ،16المستدامة   والمؤسسات  والعدل  أيضًا "السالم  ترتبط  المفتوحة ومبادئها،  بالحكومة  اتصاالً  األكثر   ،
التن التابعة لها على نحو وثيق بالحكومة المفتوحة.  معظم أهداف  مية المستدامة األخرى والغايات والمؤشرات 

وعالوة على ذلك، يسهم تطبيق مبادئ الحكومة المفتوحة وممارساتها في تنفيذ جميع أهداف التنمية المستدامة.  
الحكومة المفتوحة على أبعاد  وتنطوي أطر عمل اإلسكوا ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بشأن

. ويتطلب تنفيذ الحكومة المفتوحة، وال سيما في البلدان العربية، بذل  1المساءلة والشفافية والمشاركة والشمول
جهود جادة وحقيقية ومستمرة لتحقيق االنفتاح والمشاركة والتعاون واالنخراط على مستوى األفراد والشركات  

 روابط التجارية والسعي إلى إشراك جميع هؤالء في اإلصالحات المنشودة.ومنظمات المجتمع المدني وال

ويذكر أن ثالثة بلدان عربية هي األردن والمغرب وتونس، انضمت إلى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة،  
ية هادفة  وأعلنت التزامها بقيم تلك الشراكة ومبادئها األساسية، كما تعكف بانتظام على وضع خطط عمل وطن

ذات صلة. وباإلضافة إلى ذلك، انضم أيضًا عدد من السلطات المحلية في هذه البلدان إلى مبادرة الشراكة من أجل 
الحكومة المفتوحة، بما فيها بلديتا الكرك الكبرى والسلط الكبرى في األردن؛ وبلدية جهة طنجة تطوان الحسيمة  

المغرب   بلديات حس(في  اتحاد  بمثابة  تعد  للبالدالتي  الجديد  التقسيم اإلداري  الكاف والرقاب في  )ب  ؛ وبلديتا 
للحكومة   سنوية  نصف  عمل  خطط  لوضع  المحلية  السلطات  مع  بالعمل  البلدان  هذه  حكومات  وتقوم  تونس. 
المفتوحة، بالتعاون مع أصحاب المصلحة في المجتمع المدني، ومن خالل المساعدة التقنية التي تقّدمها منظمة  

التنمية في الميدان االقتصادي واإلسكوا. وباإلضافة إلى ذلك، يتعاون عدد من البلدان العربية مع منظمة  التعاون و
التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي واإلسكوا بشأن المسائل المتعلقة بالحكومة المفتوحة والبيانات المفتوحة  

ساعدة التقنية والمشورة بشأن السياسات وتحليلها، إلى  والحكومة الرقمية، من خالل االستفادة مما تقّدمه من الم 
 . 2حد يتجاوز بأشواط االلتزامات المترتبة عليها في إطار الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة 

المتعلقة   المسائل  في  حقيقّيًا  تقّدمًا  أحرزت  اإلسكوا  في  أعضاء  بلدان  عدة  أن  إلى  اإلشارة  بالحكومة  وتجدر 
، من خالل االستفادة من التطور الهائل في الهياكل األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ورأس  اإللكترونية

ا المحرز،  التقدم  أن  ويذكر  واستخدامهما.  البشري  الخدمات المال  نضوج  مؤشر  خالل  من  تقييمه  جرى  لذي 
الحكومية اإللكترونية والنقالة الذي وضعته اإلسكوا، يتّسم بأنه ملموس فعالً فيما يتعلق بمدى توافر الخدمات 
مع  المباشر  التفاعل  إتاحة  إلى  اإللكترونية  الحكومة  مبادرات  من  العديد  وتهدف  واستخدامها.  ونطاق وصولها 

المؤسسات جهودًا األفراد والمؤس الحكومية. وقد بذلت هذه  المؤسسات  تعاملهم مع  سات، ما يسهم في تيسير 
جّمة لتبسيط العمليات ذات الصلة، وبالتالي الحد من البيروقراطية، وال سّيما فيما يتعلق بالشركات. ويهدف هذا  

في حال استخدمت البلدان العربية التقدم إلى تمهيد السبيل أمام االستيعاب التدريجي للحكومة المفتوحة، وذلك  
 هذه المبادرات بوصفها عوامل تمكين للشفافية والمساءلة والمشاركة. 
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البلدان العربية في   ، وأنشأ بوابات محددة لهذا الغرض إما من خالل البيانات المفتوحةكذلك انخرط عدد من 
نك التنمية األفريقي. ويمّثل ذلك خطوة هامة التزام قطعه كل بلد، أو بالتعاون مع المؤسسات الدولية، بما فيها ب

باتجاه ما تعّده اإلسكوا المرحلة األولى من الحكومة المفتوحة، التي تتمحور حول االنفتاح. وفي بعض البلدان،  
توفر هذه البوابات معلومات هامة عن قطاعات بعينها في كل بلد. ومع ذلك، فإن مدى عمق المعلومات االتي تقّدمها  

وابات وجودتها وفائدتها تتباين بشكل ملحوظ. وفي بعض الحاالت، تتضّمن هذه البوابات معلومات عامة هذه الب
عن البلد ومختلف مناطقه، بينما تشكّل في حاالت أخرى مجّرد مدخل إلى مواقع الحكومة اإللكترونية. وال تزال  

بالميزانيات الوطنية أو المحلية أو العمالة،    بعض الحكومات تعّد بعض المعلومات األساسية، بما فيها تلك المتعلقة
 شديدة الحساسية أو السرية للغاية، بحيث ال يمكن مشاركتها مع الجمهور. 

تعزيز   يزال يتعين  البلدان، ال  بشكل  االنفتاح  وفي معظم  والكشف  اإلسكوا،  التعاوني وفقًا إلطار عمل  والوضع 
ومناسب وتامة  واضحة  ومعلومات  بيانات  عن  مفتوح  استباقي  نسق  العام، في  بالقطاع  وذات صلة  وموثوقة  ة 

من توصية منظمة   7وقابل إلعادة االستخدام. وينبغي أن تراعي هذه الشفافية ميثاق البيانات المفتوحة، أو الفقرة  
 التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بشأن الحكومة المفتوحة، أو إعالن شراكة الحكومة المفتوحة. 

اإل أجل  الحكومة  ومن  مبادئ  مع  تتوافق  التي  المفتوحة  الحكومية  البيانات  من  مرحلة  إلى  الوصول  سهام في 
، وهي األردن ولبنان بحق الوصول إلى المعلوماتالمفتوحة، سّنت ستة بلدان أعضاء في اإلسكوا تشريعات تتعلق  

رٌد في الدستور الجديد لتونس. والمغرب والسودان وتونس واليمن. ويذكر أن الحق في الوصول إلى المعلومات وا
وُيصّنف قانون النفاذ إلى المعلومة التونسي من بين األفضل في العالم لجهة مراعاته المعايير الدولية، وفقًا لمركز  

. وُيعزى ذلك جزئّيًا إلى أن القانون أناط بهيئة عامة (Center for Law and Democracy)القانون والديمقراطية  
على تطبيقه، تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقاللية المالية. كذلك حاز قانون حق الحصول  مستقلة اإلشراف  

على المعلومات اليمني على تصنيف متقدم، رغم افتقاره إلى األدوات الالزمة لتنفيذه نظرًا للنزاع الدائر في البالد.  
البلدان األربعة األخرى األعضاء   إلى حد بعيد نوعية قوانين  الحق في وتتباين  في اإلسكوا فيما يتعلق بضمان 

الحصول على المعلومات، كما أن هذه القوانين تعد متماثلة مع نظيراتها في بعض بلدان منظمة التعاون والتنمية  
في الميدان االقتصادي وغيرها من البلدان. ومع ذلك، تبرز في المقام األول الحاجة المستمرة إلى إحراز تقدم على 

 العملي لتلك القوانين المذكورة. مستوى التطبيق

وتبّين المؤشرات الدولية المتعلقة باالنفتاح أنه رغم إحراز عدة بلدان عربية تقّدمًا ذا صلة، إال أنه ال يزال يتعين 
على تلك البلدان مواجهة تحديات جّمة. ومن هذا المنطلق، قد يؤدي التقّدم باتجاه إصالحات الحكومة المفتوحة 

 شفافية والمساءلة، ما يسهم بدوره في تحسين مرتبة البلدان العربية ضمن هذه التصنيفات.إلى تعزيز ال

إلى تسريع التنفيذ الحكومي للحكومة اإللكترونية، وفي بعض الحاالت إلى فتح    19-وأّدت أزمة جائحة كوفيد
مًا ملحوظًا في هذا المجال.  البيانات الحكومية أمام الجمهور، كما أحرزت معظم البلدان األعضاء في اإلسكوا تقدّ 

أزمة جائحة كوفيد أدت  هذه   19-ومثلما  تعّد  الرقمية،  الخدمات  وتعزيز  ُبعد  عن  للعمل  الحكومات  تشجيع  إلى 
األزمة بمثابة فرصة سانحة لها التخاذ تدابير لحماية المعلومات الشخصية وصياغة تشريعات ذات صلة ووضع 
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لسلطات العامة والمواطنين، ما قد يعّجل في بلوغ مرحلتي التعاون والمشاركة  ُنُهج مبتكرة للتعاون والشراكة بين ا
 في الحكومة المفتوحة.  

كوفيد لجائحة  واالقتصادية  االجتماعية  العواقب  تؤدي  أن  ُيرّجح  الواقع،  التحديات    19-وفي  مفاقمة  إلى 
ة كشفت عن َمواطن الضعف في هيكل  والتهديدات القائمة بالنسبة للعديد من البلدان العربية. ويذكر أن الجائح

المؤسسات ونظام الحكم الرشيد على المستويين الوطني واإلقليمي. وُيرّجح أن تؤدي آثارها المتعددة األبعاد إلى 
انكماش اقتصادي إضافي حتى مع انحسار التهديد الصحي، الذي يصيب تحديدًا الفئات األكثر ضعفًا في المنطقة  

راء، والعّمال ذوي الدخل المحدود، والنساء، والشباب، وغيرهم. وعند التصدي للتحديات  العربية، بمن فيهم الفق
، يعّد التمكين من خالل اّتباع نهج الحكومة المفتوحة، الذي يشارك فيه نظام الحكم  19-المرتبطة بجائحة كوفيد

المجال الصحي. وينبغي دعم    المحلي بنشاط، أمرًا بالغ األهمية في المجالين االجتماعي واالقتصادي وكذلك في
هياكل الحكم المحلي، مثل البلديات أو المجالس المحلية، بما يمكنها من تقديم الخدمات إلى المواطنين ضمن  

بمن فيهم المشردون قسرًا، والشرائح السكانية التي تعتمد على المساعدات  (نطاقها وكذلك إلى الفئات الضعيفة  
وغيرهم لنهج)اإلنسانية،  ويمكن  لمعالجة    .  المؤسسية  القدرات  بناء  تعزيز  إلى  يؤدي  أن  المفتوحة  الحكومة 

، وإنشاء هياكل )بما في ذلك بناء قدرات األجهزة القضائية، والقدرات الهيكلية والقانونية والدستورية(التظلمات  
لفئات المهمشة في  مؤسسية أكثر شموالً، وتعزيز المساءلة والشفافية في أداء المؤسسات العامة، وضمان مشاركة ا

 عملية صنع القرار.

الذي  الصحي  بالحجر  ذات صلة  برزت مخاطر جديدة  العالم،  أخرى حول  بلدان  الحال في  هو  وكما  ذلك،  ومع 
الشخصية   المعلومات  بحماية  غالبًا  المخاطر  هذه  وترتبط  الجائحة.  انتشار  الحتواء  المعنية  السلطات  فرضته 

 وتقلص الحيز المدني.  

ياق، تستحق بعض المجاالت أن تكون محط اهتمام خاص من البلدان العربية على مستوى بيانات  وفي هذا الس
الحكومة المفتوحة والمشاركة العامة. ويعد تخطيط الميزانية الحكومية وتنفيذها بفعالية من القضايا األساسية 

ما في ضوء االنكماش الذي شهدته بالنسبة لجميع الجهات المعنية في القطاعات االجتماعية واالقتصادية، وال سي
جميع االقتصادات العالمية بسبب الجائحة، وكذلك تباطؤ النمو االقتصادي السابق للجائحة الذي اقترن بتضخم 
تقدم  التي  والمؤسسات  المركزية  بالحكومة  الميزانية  شفافية  مسألة  وتتعلق  اإلسكوا.  بلدان  في  العام  الدين 

المحلية. وفي الحقيقة، ُيرصد عدد محدود فقط من أفضل الممارسات ذات    الخدمات العامة وكذلك بالسلطات
الصلة بالشفافية والمساءلة على مستوى نظام الحكم األساسي، أو المستوى المحلي في المدن والبلديات. ويحدث  

هدف التنمية ذلك رغم الجهود التي يبذلها المكتب اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتحقيق  
والتقدم   )جْعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة(  11المستدامة  

  . Habitat, 2020-UN(3( (NUA)المحرز في هذا المجال، في إطار الخطة الحضرية الجديدة 

وثمة مجال أساسّي آخر يتعلق بالعمالة والحماية االجتماعية. وفي هذا الصدد أيضًا، ُيرصد عدد محدود فقط من 
أفضل الممارسات فيما يتعلق بإجراء المسوح السنوية والفصلية للقوى العاملة ونشر نتائجها، بما يتماشى مع هدف 

المستدامة   وا(  8التنمية  المطرد  االقتصادي  النمو  والمنتجة، تعزيز  الكاملة  والعمالة  والمستدام،  للجميع  لشامل 
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. وُتسّجل المشاركة الفعالة للمرأة في 4أو مع معايير منظمة العمل الدولية وتوصياتها   )وتوفير العمل الالئق للجميع
باب، وحصة القوى العاملة مستوى متدّنيًا في معظم بلدان اإلسكوا، التي تعاني أيضًا من معدالت مرتفعة لبطالة الش

وازنة من العمالة غير الرسمية، التي ال ينال المنتسبون إليها أية تأمينات اجتماعية أو مساعدة في مجال الرعاية 
الصحية، كما ال يستفيدون من خطط التقاعد وغيرها. ويذكر أن حصة العمالة غير الرسمية قبل الجائحة حققت  

. وقد ارتفعت هذه (Aita, 2017)ة في معظم بلدان اإلسكوا  في المائ  65في المجموع مستوى أعلى بالفعل من  
الحصة بشكل هائل في ظل تداعيات الجائحة، بينما تبّين أن ُنُظم الحماية االجتماعية فشلت تمامًا في التخفيف 

لى  من آثار الجائحة على ُسُبل معيشة األفراد، ناهيك عن تمهيد الطريق نحو االنتعاش االقتصادي. وتبرز الحاجة إ
وجود بيانات بشأن خلق فرص العمل أو خسارتها، والعمالة غير الرسمية وتغطية ُنُظم الحماية االجتماعية، وأبرز  
رات التي يشهدها القطاع االقتصادي. وفي حاالت كثيرة، تميل البيانات إلى أن تكون غير ُمحّدثة منذ عدة   التغي�

  هور قد يّتسم بمحدودية شديدة من حيث النطاق. سنوات، كما أن المحتوى ذا الصلة الذي ُينشر للجم

وتشتمل المجاالت األخرى ذات األهمية فيما يتعلق بفتح البيانات في بلدان اإلسكوا على التعليم والنقل والطاقة 
جائحة  واألمن الغذائي والزراعة، وذلك نظرًا لتأثيرها البارز على التنمية االجتماعية واالقتصادية كما لوحظ خالل  

المستدامة  19-كوفيد التنمية  أهداف  على  أيضًا  خاصة  بصفة  التركيز  وينبغي  والهياكل  (  9.  واالبتكار  الصناعة 
 . )االستهالك واإلنتاج المسؤوالن( 12و )طاقة نظيفة وبأسعار معقولة( 7و )األساسية

وحوارات عامة حول أبرز وخالل السنوات المنصرمة، شاركت بعض حكومات البلدان العربية في تنظيم مشاورات  
قضايا السياسات االجتماعية واالقتصادية. وقد أّدت هذه المشاورات والحوارات دورًا مفيدًا للغاية فيما يتعلق  
بتقييم التحديات والفرص ذات الصلة وتحديد التدابير السياسية التي ينبغي اتخاذها. وترتبط األمثلة النموذجية  

االقتصادية، وتيسير إنشاء مشاريع تجارية جديدة، وتشجيع المشاريع الصغيرة    في هذا المجال بتعزيز التنمية
الدنيا.  وحدودها  االجتماعية  الحماية  تأمين  ُنُظم  إصالح  أو  تنفيذ  أيضًا  األمثلة  وتناولت  الحجم.  والمتوسطة 

ا الحكومة  إطار  في  عليها  المؤسسي  الطابع  وإضفاء  والحوارات  المشاورات  هذه  استنساخ  لمفتوحة،  وينبغي 
باستخدام البيانات الحكومية المفتوحة لخلق الوعي لدى أصحاب المصلحة بالتحديات الحكومية. وينبغي أيضًا  
ابتداع ُنُهج مبتكرة وجديدة إلشراك المواطنين وتعزيز الحيز المدني، ال سيما في سياق األزمة القائمة والطريق  

 إلى االنتعاش.  

 لى األمام توصيات ذات صلة وُسُبل التقدم إ 

استنادًا إلى الخالصات آنفة الذكر، يمكن صياغة عدد من التوصيات لضمان إحراز تقدم في تنفيذ مبادئ الحكومة  
أبعاد   خالل  من  التوصيات  هذه  تصاغ  وعليه،  المستدامة.  التنمية  أهداف  بالتزامات  الوفاء  أجل  من  المفتوحة 

 مختلفة: 
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 األطر القانونّية والسياساتية والمؤسسية  •
o  ينبغي على المزيد من البلدان العربية إطالق حوار اجتماعي منظم، بالتشاور العلني مع أصحاب المصلحة

أعلى  مع  يتوافق  بما  المعلومات  إلى  الوصول  بحق  تتعلق  حديثة  تشريعات  وسن  لتطوير  والمواطنين، 
حد   على  تتعلق  أحكامًا  التشريعات  هذه  تتضمن  أن  وينبغي  الدولية.  االستباقي المعايير  بالكشف  سواء 

المعلومات   على  الحصول  يوّدون  الذي  وبالمواطنين  العامة  المؤسسات  جانب  من  الكشف (للمعلومات 
 . )التفاعلي

o   هيئات مستقلة المعنية،  البلدان  في  الحوكمة  أعلى مستويات  من  بدعم  تنشئ،  أن  القوانين  لهذه  ينبغي 
لمعلومات، كما هو الحال في تونس أو شيلي أو  ومتخصصة تتمتع بسلطة إنفاذ الحق في الحصول على ا

 المكسيك. 
o  بالتوازي مع القوانين المتعلقة بالوصول إلى المعلومات، ينبغي إصدار قوانين أخرى تتعلق بمبادئ الحكومة

 المفتوحة. وقد تتضمن المواضيع ذات الصلة ما يلي:
ي تحدد تعريف المعلومات المقيدة أو الشفافية: القوانين المتعلقة بالبيانات الحكومية المفتوحة الت ‒

 المعلومات السرية، والترخيص بإعادة استخدام البيانات. 
 حماية البيانات الشخصية وخصوصيات األفراد: قوانين لحماية البيانات الشخصية. ‒
الحيز المدني والحريات األساسية: القوانين المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، وحرية وسائط اإلعالم،  ‒

 ة التجمع وتكوين الجمعيات، وغيرها. وحري
المشاركة: القوانين بما في ذلك المتطلبات التي تضعها الحكومات إلشراك المواطنين والتشاور معهم   ‒

 .)العرائض، والميزنة التشاركية، وغيرها(
النزاهة ومكافحة الفساد: القوانين المتعلقة بحماية المبلغين عن المخالفات، وتضارب المصالح،  ‒

 فصاح عن الموجودات، وحشد الدعم، وغيرها.واإل
 األرشيف: حفظ ونشر المحفوظات، وما إلى ذلك. ‒

o   وبالتوازي مع التزامات بعض بلدان اإلسكوا في الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة، يمكن إطالق شراكة
ضايا محددة  إقليمية محددة، قد تنجم عنها خطط عمل منتظمة، في إطار والية األمم المتحدة، لمعالجة ق

والتقييم   القياس  بمنهجيات  االستعانة  مع  تواجهها،  التي  التحديات  وبأبرز  المفتوحة  بالحكومة  تتعلق 
في البلدان    16المناسبة. وقد تؤدي مثل هذه الشراكة اإلقليمية إلى دعم تحقيق هدف التنمية المستدامة  

 العربية. 
o  وفي إطار هذه الشراكة، يمكن للبلدان العربية دراسة وضع استراتيجية وطنية للحكومة المفتوحة، تحدد

رؤية طويلة األجل وأهدافًا وأولويات واضحة ذات صلة، وتوفر إطارًا مّتسقًا لتنفيذ إصالحات الحكومة  
الحكوم (المفتوحة   عمل شراكة  تكميل خطط  إلى  االستراتيجية  تهدف هذه  أن  للبلدان على  المفتوحة  ة 

. وفي الوقت نفسه، ينبغي على البلدان العربية أن تضمن  )األعضاء في مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة
إدماج وتعميم مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة والمشاركة في االستراتيجيات البارزة األخرى، بما فيها  

 ية أو استراتيجيات تحديث اإلدارة العامة.  البرامج الحكومية أو استراتيجيات التنمية الوطن
o   ينبغي على البلديات والسلطات المحلية التواقة إلى اتباع إصالحات الحكومة المفتوحة في البلدان العربية

أن تنظر في تصميم وتنفيذ استراتيجيات ومبادرات الحكومة المفتوحة على المستوى دون الوطني، بما 
 ديدة لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية. يتماشى مع الخطة الحضرية الج
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o   ينبغي على الحكومات أن تدرس وضع سياسات أو استراتيجيات محددة الستكمال اإلطار القانوني، بما
المفتوحة أو سياسات لمشاركة   البيانات  لتعزيز  الفساد أو سياسة  في ذلك استراتيجية وطنية لمكافحة 

 المواطنين وإشراكهم. 
o المواضيع التي تعّد وثيقة الصلة بمطالب المواطنين والشركات والمجتمعات المدنية في المنطقة    تشمل أبرز

العربية، والتي ُيقترح تضمينها في إطار اإلسكوا المحدد للحكومة المفتوحة، الميزانيات الوطنية واإلقليمية 
 لد. والمحلية، فضالً عن السياسات القطاعية حسب األولويات التي يحددها كل ب

o   قانون تطبيق  على  اإلشراف  بها  يناط  التي  تلك  فيها  بما  محددة،  مؤسسات  تطوير  أو  إنشاء  جانب  إلى 
الوصول إلى المعلومات أو مكافحة الفساد، قد ترى البلدان العربية أنه من المناسب إنشاء أو تحديد هيئة 

ك الهيئة مكتبًا تابعًا لنظام الحكم تعنى بتنسيق مبادرات الحكومة المفتوحة ورصدها وتقييمها. وقد تكون تل 
المركزي، مثل الرئاسة أو مكتب رئيس الوزراء، لكن يمكن طبعًا اتباع ُنُسقٍ أخرى. وينبغي أيضًا النظر في  
في   المفتوحة  الحكومة  لشراكة  مشتركة  توجيهية  لجنة  ذلك  في  بما  وطنية،  تنسيق  آلية  اّتباع  إمكانية 

الحكوم شراكة  في  األعضاء  الجهات البلدان  مختلف  بين  النظر  وجهات  بتقريب  تعنى  التي  المفتوحة،  ة 
 المعنية.

o   ينبغي إنشاء أطر قوية للرصد والتقييم من أجل تقييم مدى تنفيذ األطر القانونية وأطر السياسات ذات
 الصلة على أرض الواقع، وإجراء التعديالت المناسبة عند االقتضاء لزيادة أثرها إلى أقصى حد. 

 واالنفتاح  الشفافية •
o  ينبغي على البلدان العربية اعتماد تعريفات وطنية للحكومة اإللكترونية والحكومة المفتوحة، تقوم على

استخدام الحكومة اإللكترونية أو الحكومة الرقمية أو كلتيهما كأداة لتعزيز الشفافية والمساءلة والمشاركة. 
كيانات العامة فحسب، بل تهدف أيضًا إلى تحسين  وال تتعلق الحكومة المفتوحة بتسهيل التعامالت مع ال

 الحوكمة من خالل إشراك المجتمع والجهات المعنية كافة. 
o  مبادئ اّتباع  على  العاّمين  الموظفين  تشجع  أن  الحكومات  على  ينبغي  االنفتاح،  ثقافة  تعزيز  أجل  من 

ها حمالت التوعية، وصياغة  الحكومة المفتوحة وتدعمهم في ذلك. ويمكن القيام بذلك بطرق كثيرة، بما في
المبادئ التوجيهية ومدونات قواعد السلوك، ووضع األدلة ومجموعات األدوات، وتوفير التدريب للموظفين 
تؤدي  كذلك  المحلي.  المستوى  على  المسؤولون  فيهم  بمن  العامة،  المؤسسات  من  وغيرها  الوزارات  في 

ت التي  العامة  والتوعية  الجمهور  مع  التواصل  المدني مبادرات  المجتمع  ومنظمات  المواطنين  ستهدف 
 على االنفتاح.  "الطلب"والقطاع الخاص دورًا حاسمًا في زيادة 

o   ينبغي أن ترقى المبادرات واإلجراءات القائمة ذات الصلة بالبيانات الحكومية المفتوحة في البلدان العربية
على المفتوحة،  الحكومة  في  االنفتاح  مرحلة  مع  يتناسب  مستوى  عمل    إلى  إطار  يحددها  الذي  النحو 

اإلسكوا. ويستتبع ذلك أن تتاح على نحو استباقي بيانات ومعلومات القطاع العام، التي ينبغي أن تكون 
واضحة وكاملة ومناسبة التوقيت وموثوقة وذات صلة. وينبغي أن يّتسم نسق تلك البيانات والمعلومات  

االست إلعادة  وقابل  آلّيًا  ومقروء  مفتوح  قدر بأنه  مجانّي  بشكل  الخدمة  هذه  تتاح  أن  وينبغي  خدام. 
بناء  برامج  إطالق  إلى  الحاجة  تمّس  المفتوحة،  الحكومية  البيانات  انتشار  تيسير  أجل  ومن  المستطاع. 

 القدرات ذات الصلة في المنطقة العربية.  
o   بأسرها للحكومة  موّحدة  بوابة  بإنشاء  ذلك  تعلق  سواء  للشفافية،  بوابات  إنشاء  مواقعيعّد  منصات / أو 

مختلفة لكل مؤسسة بعينها، طريقة مفيدة لتعزيز الوصول إلى البيانات والمعلومات العامة. وفي الموازاة، 
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ينبغي االستمرار في استخدام المزيد من األدوات غير الرقمية التقليدية لتجنب توسيع الفجوة الرقمية، 
 وضمان عدم استبعاد الشرائح السكانية األكثر هشاشة. 

o   يتعلق أحد المجاالت ذات األولوية في المنطقة العربية بالبيانات المفتوحة ذات الصلة بميزانية الحكومة
هيئات  وأبرز  المركزية  للحكومة  فّعال  بشكل  والمنفذة  المخططة  بالميزانيات  يتصل  وفيما  المركزية. 

الوقت المناسب. ويتسم ذلك    الخدمات العامة على حد سواء، ينبغي اتباع مبدأ تعزيز الشفافية والنشر في 
 بأهمية بالغة في السياق الحالي لتضخم عجز الميزانية وارتفاع إجمالي الدين العام في البلدان العربية.

o  تشكل ميزانيات البلديات والسلطات المحلية أولوية أخرى ينبغي أن تحظى باالهتمام في إطار إصالحات
إ  إذ  العربية،  البلدان  في  المفتوحة  المستدامة  الحكومة  التنمية  بهدف  مباشرة  ترتبط  مدن  (  11نها 

. كذلك ينبغي تعزيز المستوى المحلي الذي يحتضن أكبر قدر من التفاعل بين  ) ومجتمعات محلية مستدامة
المواطنين والسلطات، علمًا أن الخدمات العامة التي تمّس الحاجة إليها تقّدم من خالل هذا المستوى. ومن  

يُ  المنطلق، قد  والتعاون واالنخراط مع  هذا  والمشاركة  والنزاهة  والمساءلة  الشفافية  مبادئ  تطبيق  جدي 
 األفراد والمؤسسات والروابط االجتماعية واالقتصادية على هذا المستوى. 

o   تحظى أن  ينبغي  أخرى  أولوية  االجتماعية  والحماية  الرسمي  غير  والقطاع  العمل  وسوق  العمالة  تمثل 
اتباع سياق  في  التي    باالهتمام  العمالة  الرسمية،أي  غير  العمالة  حصة  إن  إذ  المفتوحة،  الحكومة   مبادئ 

ال تتمتع بحماية اجتماعية، مرتفعة في جميع البلدان العربية، سواء بالنسبة للمواطنين أو العمال الوافدين  
 والالجئين.  

o حس القطاعية،  للسياسات  يمكن  المتقاطعة،  الثالث  األولويات  هذه  إلى  سلم  وباإلضافة  على  ترتيبها  ب 
 األولويات لكل بلد، أن تستفيد جميعًا من االنفتاح. 

o  ُتشّجع الحكومات على االستفادة بشكل استراتيجي من التواصل مع الجمهور بوصفه أداة إللقاء المزيد من
المفتوحة   الحكومة  بمبادئ  السكان  أوساط  في  الوعي  ونشر  المفتوحة  الحكومة  إصالحات  على  الضوء 

 لمواطنين في المجال العام.وإشراك ا
 المشاركة والتعاون واإلشراك •

o  ينبغي على البلدان العربية تعزيز المشاورات العامة والحوارات االقتصادية واالجتماعية التي تجري بالفعل
حول السياسات العامة وتحدياتها، وتشجيع المواطنين على اإلسهام بوجهات نظرهم وآرائهم وأفكارهم 

السياسات والخدمات العامة وتنفيذها ومراقبتها وتقييمها. وينبغي أيضًا تصميم عمليات    وأدلتهم لتصميم
في  بفعالية  ليشاركوا  للمواطنين  الالزمة  والموارد  الكافي  الوقت  وإتاحة  تشاركية،  بطريقة  المشاركة 

 الحكومة المفتوحة، وبحيث تولي السلطات مدخالتهم االعتبار الواجب. 
o   الحكومة المفتوحة وتنفيذها بطرق تضمن بشكل فّعال تحقيق بيئة ونتائج حوكمة ينبغي تصميم إصالحات

الحكومة   برامج  تصميم  في  المصلحة  أصحاب  جميع  إشراك  خالل  من  وذلك  تعاونًا،  أكثر  بأنها  تتسم 
المفتوحة وتنفيذها ووضع االستراتيجية المناسبة لها. وينبغي أن تقترن هذه اإلصالحات بالرصد والتقييم 

 ناسبين ألثرها المحتمل ولطريقة إدراك المواطنين والجهات المعنية لها. الم
o  ينبغي اتباع ُنُهج جديدة لوضع آليات وفرص تشاركية فيما يتعلق بأبرز المسائل ذات الصلة ببيئة األعمال

كوفيد جائحة  ألزمة  االقتصادية  التداعيات  ومواجهة  واالقتصادية،  االجتماعية  والتنمية  ، 19-التجارية 
  11و  9و  8و  7والتدابير الالزمة للتعافي، وُسُبل تعزيز النمو. ويتوافق ذلك مع أهداف التنمية المستدامة  

 . 12و
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o  .ينبغي تنفيذ ُنُهج مماثلة تتسم باالبتكار بشأن أبرز القضايا األخرى المتعلقة بالعمالة والحماية االجتماعية
الصحة الجيدة (  3، و)الحد من الجوع( 2، و)الحد من الفقر( 1ويتوافق ذلك مع أهداف التنمية المستدامة 

الجنسين(  5، و)والرفاه بين  االقتصادي(  8، و)المساواة  والنمو  الالئق  الحد من أوجه عدم (  10، و)العمل 
 .  )المساواة

o   من  يمكن لهذه الُنُهج الجديدة أن تدرس إمكانية االنتقال من إعالم المواطنين والتشاور معهم إلى أشكال
أصحاب  مع  المسؤولية  من  جزءًا  العامة  السلطات  بموجبها  تتشارك  طموحًا،  أكثر  بأنها  تتسم  المشاركة 

. ويمكن )المشاركة في وضع السياسات العامة وتنفيذها وتقييمها(المصلحة اآلخرين وتتعاون بالفعل معهم  
المحلي، كما يتبّين من عدد من   اعتماد هذه األدوات والُنُهج المبتكرة بسهولة وبنجاح أكبر على المستوى

في   المهمشة  الشرائح  األدوات  هذه  تغفل  أال  وينبغي  التقرير،  هذا  استعرضها  التي  الجيدة  الممارسات 
 المجتمع. 

o   ومناقشة جديدة  سياسات  واقتراح  القوانين  مشاريع  على  التعليق  للمواطنين  تتيح  التي  البوابات  تعّد 
ذلك، من األدوات الفعالة إلشراك المواطنين، حيث تكون مفيدة جدًا   المبادرات العامة فيما بينهم وما إلى

للبلدان العربية. كذلك يمكن إتاحة وظيفة للمساءلة تسمح للمواطنين باإلبالغ عن المخالفات واإلساءات  
  والمشاكل في توفير الخدمات العامة. وينبغي على هذه البوابات أن تقدم   )بما في ذلك تلك المتعلقة الفساد(

 مالحظات للمواطنين تتعلق بكيفية أخذ اقتراحاتهم في االعتبار وطريقة التصرف بناًء على شكاواهم. 
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 مالحظات 

 

  الخدمات  ومقدمي والسياسات ينالعامّ  والمسؤولين  القادة اختيار  في باإلسهام المواطنين لجميع السماح التزاحم يعني 1
 . العربية  المنطقة في المفتوحة الحكومة  تعزيز حول  ،2018 اإلسكوا، تقرير  يراجع  والمنتجات؛

  العربية، البلدان في  المفتوحة الحكومة إلصالحات   االقتصادي الميدان في  والتنمية التعاون  ومنظمة اإلسكوا دعم  بشأن للتوّسع 2
   .لفأ المرفق  على االطالع يرجى 

 . الحضرية المناطقب الصلة ذات   القطاعات في لميزانيةل أفضل  وتنفيذ البلدي التمويل وتقرير ،2020 العربية  المدن قريرت يراجع 3

   والتوصية االجتماعي، الضمان بشأن 102 رقم واالتفاقية ،)ICLS( اليةالعم اإلحصاءات لخبراء الدولي المؤتمر  قرارات يراعي  بما 4
  للحماية  الوطنية األرضيات بشأن 202  رقم والتوصية المنظم، االقتصاد  إلى  المنظم غير  االقتصاد من  االنتقال بشأن 204 رقم

 . ,ILO 2020و ,ESCWA 2019 :راجعالم للنظر  االجتماعية.

  

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-0
https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/06/sacr_2020_executive_summary_en.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/06/sacr_2020_executive_summary_en.pdf
http://www.economistes-arabes.org/fr/wp-content/uploads/2017/12/LADP-Municipal-Finance-Brief-2_Dec2017-V1.pdf
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المرفق ألف.  دعم اإلسكوا ومنظمة التعاون  
والتنمية في الميدان االقتصادي لتطو�ر 

 العر�ية الحكومة المفتوحة في البلدان  

تقدم في   إحراز  العربية على  البلدان  االقتصادي مساعدة  الميدان  والتنمية في  التعاون  يمكن لإلسكوا ومنظمة 
 جداول أعمالها المتعلقة بالحكومة المفتوحة من خالل عدة طرق. 

القانونية ذات الصلة، وتصميم ويمكن للمنظمتين تقديم العون للبلدان العربية فيما يتعلق بتصور وصياغة األطر  
السياسات العامة، وتطوير أطر التنفيذ، وتحديد مؤشرات الرصد والتقييم في جميع القطاعات المتعلقة بالحكومة  
المفتوحة، بما فيها الوصول إلى المعلومات والبيانات المفتوحة والمشاركة. وباستطاعتهما أيضًا تقديم المساعدة  

 يه والمشورة في مجال السياسات. التقنية والتدريب والتوج

بشأن  اإلسكوا  إطار  وتنفيذ  ومناقشة  الصلة  ذات  القدرات  بناء  على  العربية  البلدان  اإلسكوا ساعدت  أن  ويذكر 
المفتوحة  تيّسر  1الحكومة  أن  لإلسكوا  يمكن  المفتوحة،  الحكومة  الواردة في شراكة  االلتزامات  مع  وبالتوازي   .

محددة   إقليمية  شراكة  مع  إنشاء  وبالتشاور  اإلسكوا  وضعته  الذي  اإلطار  إلى  استنادًا  فيها،  األعضاء  للبلدان 
السلطات الوطنية والمجتمع المدني وجمعيات األعمال في كل بلد. ويمكن لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان 

 ًا تقنّيًا لهذا الجهد.االقتصادي وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة أن تقّدما دعم

وتهدف اإلسكوا إلى مساعدة البلدان األعضاء فيها على اعتماد الحكومة الرقمية، التي تدعم االنتقال إلى الحكومة  
المفتوحة. وستواصل اإلسكوا أيضًا، استنادًا إلى إطار الحكومة المفتوحة الذي وضعته، ومواد تنمية القدرات التي  

البلد مساعدة  بها،  المتعلقة تتمتع  القانونية  والجوانب  واالستراتيجيات  للسياسات  بالنسبة  فيها  األعضاء  ان 
البلدان األعضاء فيها لكي يحددوا بصورة مشتركة  بالحكومة المفتوحة. وعالوة على ذلك، ستعمل اإلسكوا مع 

نمية االجتماعية مستوى االنفتاح الذي ينبغي اعتماده بشأن كل موضوع من المواضيع ذات األهمية بالنسبة للت
 واالقتصادية واإلدارية، وخطط العمل ذات الصلة، وعمليات القياس والتقييم المناسبة. 

مع بعض البلدان العربية منذ عدة سنوات على تطبيق    2وتعمل منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
وخبر العالمي  انتشارها  إلى  واستنادًا  المفتوحة.  الحكومة  لهذه  إصالحات  يمكن  المجال،  هذا  في  الواسعة  تها 

وإجراء  وتطويرها،  المفتوحة  الحكومة  بشأن  شاملة  وطنية  استراتيجيات  لوضع  العربية  البلدان  دعم  المنظمة 
 مراجعات وتقييمات ذات صلة، وتبادل الممارسات الجيدة والدروس المستفادة من البلدان األعضاء فيها.



164 |   

 2022 المتحدة  واألمممنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ل  محفوظة النشر   حقوق،  األثر االقتصادي واالجتماعي للحكومة المفتوحة

يدان االقتصادي على استعداد  دائٍم لتزويد البلدان العربية بخبراتها في مجموعة  ومنظمة التعاون والتنمية في الم
واسعة من الموضوعات المتعلقة بالحكومة المفتوحة، بما فيها الشفافية والوصول إلى المعلومات، والممارسات  

كذل المواطنين.  إلشراك  الجمهور  مع  التواصل  واستخدام  المواطنين،  مشاركة  بشأن  لمنظمة  المبتكرة  يمكن  ك 
التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي أن تقدم المشورة في مجال السياسات والمساعدة التقنية بشأن كيفية  

 توجيه مبادرات الحكومة المفتوحة وتنسيقها ورصدها وتقييمها.

ف المحلية  للسلطات  وكذلك  العامة  والمؤسسات  الوطنية  للحكومات  الدعم  تقديم  للمنظمتين  البلدان  ويمكن  ي 
على  وتنفيذها  المفتوحة  الحكومة  ومبادرات  استراتيجيات  تصميم  ترغب في  التي  البلديات،  فيها  بما  العربية، 

 المستوى دون الوطني، بما يتوافق مع الخطة الحضرية الجديدة لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
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 مالحظات 

 
1 -region-arab-government-open-https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/fostering

english.pdf . 

2 government/-https://www.oecd.org/gov/open . 

https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/fostering-open-government-arab-region-english.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/fostering-open-government-arab-region-english.pdf
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مراجعات الحوكمة العامة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

األثر االقتصادي واالجتماعي 
للحكومة المفتوحة 

توصيات سياساتية للبلدان العربية
على الرغم من التقدم المحرز، ال تزال إصالحات الحكومة المفتوحة متفاوتة في مختلف أنحاء المنطقة العربية ويعوقها األثر 

المستمر لتفشي جائحة كوفيد-19. ويقيم هذا التقرير األثر االقتصادي واالجتماعي للحكومة المفتوحة بناًء على الخبرات 
والممارسات الجيدة في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في الميدان االقتصادي والبلدان العربية. وهو يعتمد على عمل 

المنظمة المكثف في هذا المجال، ليقدم عددًا من األمثلة عن األطر القانونية والسياساتية والترتيبات التي تتعلق بالحوكمة 
والمبادرات الناجحة على أرض الواقع. بناًء على هذا التحليل، يتيح التقرير للحكومات في المنطقة العربية سلسلة من التوصيات 

السياساتية من أجل دعم الحكومة المفتوحة.
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