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 شكر وتقدير

قائمة على المشاركة من                                  تعزيز التنمية المؤسسية للن ه ج الالمعنون " روعالمشهذا التقرير في إطار    د   ع   أ 
من خالل قسم شاركت شعبة التكنولوجيا من أجل التنمية وربي آسيا". غ أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في

في هذا المشروع وركزت على تعزيز الحكومة المفتوحة في البلدان العربية من خالل استخدام االبتكار التابع لها 
 ف معها.       التكي التكنولوجيات الحديثة والناشئة و

، ركفي الدانم Third Millenium Governance مؤسسة رمي ميالرد، مديرالسيد جيهذا التقرير    د   ع   أ 
                  التحو ل نحو حكومة دوليان في خبيران  وهمافي الدانمارك،  coThomasenوالسيدة لويز توماسن، مديرة شركة 

استعراض  ت فيوساهمهذا التقرير  إعداد اإلشراف علىرئيسة قسم االبتكار، ، دلبيإالسيدة نبال  وتولت. قميةر
هذا ل األقران استعراضفي قسم االبتكار،  تكنولوجيا المعلوماتمسؤولة عن ، رينالسيدة ليز دي وتولت. األقران

كما ساهم السيد محمد نهار في استعراض األقران للنسخة العربية من هذا التقرير. التقرير. 
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 مقدمة  -أوالا 

ى للنُّه ج القائمة عل"تعزيز التنمية المؤسسية ع المعنون القدرات هذه في إطار المشرو تطويرعدت مادة أ  
تشارك شعبة التكنولوجيا من أجل التنمية، . المشاركة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في غربي آسيا"

التابعة لإلسكوا، في هذا المشروع وترّكز على تعزيز الحكومة المفتوحة في البلدان العربية من خالل استخدام 
بناء قدرة الدول األعضاء في اإلسكوا يهدف هذا المشروع إلى وف معها. كيُّ التكنولوجيات الحديثة والناشئة والت

ستخدام من خالل االمواطنين  إلشراكأكثر فعالية  ج  واتباع نه  في قطاعاتها العامة على زيادة الشفافية والمساءلة 
 التكنولوجيا. 

عد ، والذي أ  1لمنطقة العربيةيعتمد هذا التقرير على إطار عمل اللجنة لتعزيز الحكومة المفتوحة في او
ما ال سية، البلدان العربي يتسق مع سياقهو إطاٌر من أربع مراحل و ،سياق المشروع المذكور أعاله فيأيضاً 

 عيةالتشرية والجوانب اإللكترونيوحالة الحكومة  مستوى االستثمار في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
الحكومة  ردوائيمكن أن تستخدم والتنظيمية والثقافة العربية ومستوى التفاعل بين المواطنين والقطاع العام. 

باعاً، ت عمودي في تطبيق المراحل األربع ج  هومؤسساتها هذا اإلطار لتطبيق الحكومة المفتوحة من خالل اعتماد ن  
 الهيئات الحكومية المختلفة. عبر  ما أفقي في تطبيق مرحلة هج  أو من خالل اعتماد ن  

 هيكلهاوالقدرات  تطويرمادة  هدف  -ألف

الذي و ،لتطبيق الحكومة المفتوحة إلى توفير تفاصيل حول تنفيذ إطار عمل اإلسكوا التقرير هذاهدف ي
على ة في المنطقة العربي الحكوميينأربع مراحل، وإلى تقديم مادة أساسية لتنمية قدرة صانعي القرار  يتألف من

ون االنفتاح والمشاركة والتعا تهدف إلى وحة ناجحة من خالل سياسات ومبادراتتنفيذ استراتيجيات حكومة مفت
طار كما يوضحها إوالشمول والفعالية،  االستجابةقابلية وسائل لزيادة المساءلة الحكومية و وجميعها .واإلشراك

على  ويرتكز هذا التقرير  .2البلدان العربية وأولوياتهاعمل اإلسكوا حول الحكومة المفتوحة وتمليها احتياجات 
 استراتيجية عامة متوسطة أيضاً  ويوفر لوضع في البلدان العربية.ا تراعي متطلباتممارسات عالمية جيدة 

لشفافية، ا من أجللبلدان العربية من خالل أربع مراحل: )أ( االنفتاح لتطبيق الحكومة المفتوحة في اوطويلة األجل 
 مجالفي ذات الصلة  يةعوامل التمكينال( المشاركة، )ج( التعاون و)د( اإلشراك. كما يشير التقرير إلى )ب

سات مبنية على ممار توجيهاتوتوفر هذه االستراتيجية العامة قوائم ودراسات حاالت توضيحية والتكنولوجيا. 
 جيدة من العالم والمنطقة العربية، ويظهر كيفية تطبيقها في مرحلة معينة.

ستخدم في حلقات العمل والخدمات االستشارية من أجل تنمية ت  تم تصميم االستراتيجية العامة كمادة 
لمراحل مفتوحة من خالل افي تنفيذ الحكومة الالمكلفين قدرات صانعي القرار الحكوميين من المستوى المتوسط 

أن  من الممكنتعّد االستراتيجية عامة من حيث أنها واالتصاالت.  تتكنولوجيا المعلوما التي تتيجها، األربع
يهات أيضاً توج بالمقابل لكنها توفّرمحددة، عامة ومؤسسات وإدارات  دوائر على أي مستوى حكومي وعلى تنطبق

 دة على اإلنجازات واالحتياجات القائمة. إلى التالية معتم   معينة محددة للتنفيذ، باالنتقال من مرحلة

                                                
1 E/ESCWA/TDD/2018/TP.1. 

 .2017 إدلبي،و دنجالم 2

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/preliminary-study-fostering-open-government-arab-region-ar2.pdf.
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ربع األصياغة االستراتيجية العامة ذات  تمتالجيدة،  اتباالستناد إلى الفحص الشامل لألدلة والممارس
 : هي أهداف استراتيجية ةست          بناء  علىمراحل، 

 ؛االستراتيجيات والسياسات تطوير  )أ(
 ؛عمل مؤسسيةطر   أ توفير  )ب(
 ؛تشريعية وتنظيميةعمل طر         إنشاء أ  )ج(

 ؛حسين القدرة الحكوميةت د()
  ؛سمات التكنولوجيا وقنواتهاتنفيذ  (ه)

 .تحسين القدرة العامة )و(

 أساسية، كما هو موضح في هذا التقرير.  ركائزجية األهداف االستراتي هدف منكل ول

 سياق الحكومة المفتوحة  -باء

 شاركة والتعاون واإلشراك، الم حوكمةهج الحكومة المفتوحة في هذا التقرير حول تعزيز          يتمحور ن 
ويوفر أدوات من أجل تمكين وتعزيز االنفتاح والمشاركة  ،ال سيما في سياق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

الجهات الفاعلة الشرعية غير الحكومية، بما في ذلك المواطنين ومنظمات و الحكومات والتعاون واإلشراك بين
من أجل تمكين تلك الجهات الفاعلة ت األخرى التي ال تتوخى الربح، المجتمع المدني والمؤسسات والمنظما

صنع القرارات  جعل عمليةويتمثل الهدف العام للحكومة المفتوحة، باإلضافة إلى المجتمع.  تحقيق مصالحو
 ،لمعلوماتا على الحصولالحق في تعزيز أمام الجهات الفاعلة غير الحكومية، في               أكثر انفتاحا  ووضع سياسات

 فيها.  مشاركةوالالعمليات اإلدارية األخرى عناصر الحوكمة وفهم  الخدمات العامة، وزيادةالوصول إلى و

على ف، ال سيما عند استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،                           الحكومة المفتوحة مهمة جدا  تبرتعو
يتمتع وحياة ماليين المواطنين. الرغم من أن الحكومات ليست ذات قدرة مطلقة، إال أن إجراءاتها تؤثر على 

  يتلقى التمويل     وم ن هاإعداد                       لقرارات، وم ن يشارك في اذ المؤسسات لتخية االمواطنين بحق معرفة كيفجميع 
هنالك خطر من من دون ذلك، وما هي المعلومات التي يتم إنتاجها أو االرتكاز عليها إلعداد القوانين واعتمادها. 

مرتفعة، وانعدام الثقة في الحكومة، مما سيحد من قدرة الحكومة على التنفيذ بشكل وصول الفساد إلى مستويات 
عدم ثقة جميع  فسيؤدي ذلك إلىالمشاركة،  االعتماد على وفي حال تم تطوير الحكومة المفتوحة دونفعال. 

   ا  ئتضع عب التي، وارتفاع تكاليف المعامالت في المجتمع يسببالجهات الفاعلة في المجتمع ببعضها البعض، ما 
 .    ا تماسكو وفعالية مرونةو                                   على المجتمع ككل ، فتجعله أقل متانة 

بواسطة وسائل التواصل االجتماعي  التواصل بين الناس أن للتحول نحو مجتمع رقميظهر السياق العام    وي 
 هذا يطرحو على نطاق واسع ال يمكن للحكومات تجاهلهبات المعلومات واالتصاالت  توغيرها من تكنولوجيا

أن بعض أدوات المشاركة، على سبيل المثال، تملكها  على اعتبارللحكومات على حد سواء،              فرصا  ومخاطر 
ويعني ذلك بصورة صريحة، أنه على الحكومات ليس كذلك. بينما معظمها اآلخرالحكومة وتخضع لسيطرتها، 

 ،وأن تتواجد حيث يتواجدونع المدني( المجتم منظماتو ،المؤسساتو)المواطنون،                          أيضا  أن تتبع المستخدمين
 مستخدمة جماعة                االنضمام إلى أي من لحكومات وال بد لذات صلة بأدوارها ووظائفها. بمجاالت األمر  تعلقحين ي

  ، ومراقبتها والمساهمة فيها، كي تجني الفوائد الشاملة.نترنتلإل
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في اليوم وسبعة أيام في األسبوع، وليس ساعة  24والتفاعل  باالتصال                                بالتالي، ت عنى الحكومة المفتوحة 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت و                                                                       فقط بالتكنولوجيا، على الرغم من أن الفهم الجيد للتكنولوجيا مطلوب حتما . 

تميل و ،                  ومصممة وفقا  للطلب                                     قد تكون أيضا  خاصة فردية وشخصية جدا  هاجمهور كبير( لكنلديها النطاق )واسعة 
وأحادية االتجاه أو رسمية مقارنة بوسائل البث اإلذاعي  مبنية على النموذج التنازلي ليستلتكون تفاعلية و

األمن في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالغ األهمية، في ما يتعلق بالمسائل  تبريعووالتلفزيوني التقليدية. 
، بما في ذلك الشبكات متزايدة نية متعددةتتوفر أدوات تقوالتقنية والشخصية والمسائل التي تمس بالسمعة )الثقة(. 

نترنت( وأدوات النشر )مثل يوتيوب( ومرافق التعليقات )مثل ( والمنصات )مثل موقع ويكي على اإلفيسبوك)مثل 
 التصنيفات والمسوح(. 

التحول نحو حكومة                            القائمة والناجمة جزئيا  عن كذلك، يجب معالجة الكثير من المخاطر والتحديات 
تم إساءة استخدام البيانات والمعلومات تنمية ما يسمى بمجتمع "ما بعد الحقيقة" حين تلى سبيل المثال ، عيةرقم

 ال بد من المراقبة ومن اتباعوالتالعب بها وتشويهها من دون أي أساس واقعي أو موضوعي. في هذا السياق، 
خوارزميات  الذي قد تطرحه خطرالو ،تمثل كيفية معرفة صحة البيانا أشكال جديدة من األمن لمعالجة مسائل

تحديات  تطرح البيانات الضخمةعملها وتنظيمها. كما في حال لم يعرف المستخدمون كيفية  "الصندوق األسود"
" وغيرها االنترنت المظلم " إلى ما يسمى بـ ، باإلضافةبرانيةالس والحرب الجرائم السبرانية، مثل محتملة كبرى

 من التطورات الهدامة. 
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 لمحة شاملة عن االستراتيجية العامة  -      ثانيا 

 االستراتيجية مصدر  -ألف

في ذلك مصادر تابعة لالتحاد األوروبي  صميم االستراتيجية العامة، بمات عندمصادر عدة  تم االطالع على
 . المفتوحة ةوالتنمية والبنك الدولي واألمم المتحدة وشراكة الحكوم االقتصادي منظمة التعاونو

لشؤون االقتصادية واالجتماعية، في سياق المسوحات العالمية األمم المتحدة ل، قامت إدارة 2003عام ذ ومن
  إطار عمل:يضم ة الذي اإللكترونيمؤشر المشاركة  بتجميعكل سنتين،  ة التي تجريهااإللكترونيللحكومة 

والحصول المعلومات العامة تمكين المشاركة من خالل تزويد المواطنين بة: اإللكترونيالمعلومات  )أ(
 ؛المعلومات من دون أو عند الطلب على

 في الخدمات والسياسات العامة المساهمة من خاللة: إشراك المواطنين اإللكترونيالمشاورات  )ب(
 ؛التداول فيهاو

في تصميم خيارات السياسة  لتشاركمن خالل ا : تمكين المواطنينالقرارصنع ة لاإللكترونيالوسائل  )ج(
 .3التنفيذ طرائقالعامة وفي إنتاج مكونات الخدمة و

عام في إدارة أوباما منذ  التوجيهات المتعلقة بالحكومة المفتوحةركزت  كية،يفي الواليات المتحدة األمرو
  :                                               على ثالثة مبادئ تشك ل حجر األساس للحكومة المفتوحة 2009

 ؛حول ما تقوم به الحكومة ور بمعلوماتز المساءلة من خالل تزويد الجمهتعزالشفافية  •

تتمكن حكومتهم من لمساهمة في األفكار والخبرات حيث الجمهور فرصة ا ألفرادتتيح المشاركة  •
 منتشرة في المجتمع على نطاق واسع؛وضع السياسات مع االستفادة من المعلومات ال

على التحادية، فعالية الحكومة من خالل تشجيع الشراكات والتعاون في الحكومة ا      يحس ن التعاون  •
 .4الحكومة، وبين الحكومة والمؤسسات الخاصة صعيد

                    للعمل، استنادا  إلى  أساسياتوكمجموعة مبادئ  التوجيهات المتعلقة بالحكومة المفتوحةتم استخدام وقد 
 .5حةالمفتو شراكة الحكومة تطويرمن خالل  2011عام                            وقد تم تناولها عالميا  منذ  علنية ومفهوم االنفتاح.الفلسفة 

 ،محليال حكومة على المستوى 15و   ا مشارك   ا بلد 75 ،2018شباط/فبراير  فيشراكة الحكومة المفتوحة،  ضمتو
 للمساءلة.  وخاضعة                                             التزام من أجل أن تصبح حكوماتها أكثر انفتاحا   2,500حققت مجتمعة أكثر من  وقد

ة بين اإللكترونيحكومة األوروبية                   أساسا  لخطة عمل ال التوجيهات المتعلقة بالحكومة المفتوحةوشكلت 
من خطة العمل بتسهيل التفاعل الرقمي بين اإلدارات والمواطنين  3عنى العنصر    وي  .20206و 2016 عامي

                                                
3 2016 Affairs, Social and Economic of Department. 

4 2009 America, of States United. 

5 2018b Partnership, Government Open. 

6 2016 Commission, European. 
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 ابلةق نموذجية وحداتتشكيل من خالل  ،المثالعامة عالية الجودة، على سبيل للحصول على خدمات والشركات 
ويجب أن ترتكز مثل تلك المبادرات وذات طابع شخصّي.  ستخدامسهلة اال ،إلعادة االستخدام لسياسات أفضل

توحة إطار اإلسكوا لسياسات الحكومة المفيحدد و والمصداقية واألمن. ؛االنفتاح والشفافيةو ؛والنفاذ يةعلى: الشمول
 .  (2009)المتحدة  والواليات (2016)بل األمم المتحدة ع من ق  ّتب  هج الم  هجاً مماثالً للن  ن  في البلدان العربية 

 3لة إلى المرح التوجيهات المتعلقة بالحكومة المفتوحةويحدد اإلطار أربع مراحل، مع تجزئة الخطوة الثالثة من 
 ، كما يلي:  4ة والمرحل

مفتوحة أسس التعاون والمشاركة ال ويرسي ذلك البيانات،شفافية ، ال سيما الشفافية من أجلاالنفتاح  )أ(
 ؛بين الحكومة والمواطنين والجهات المعنية األخرى

لى إويؤدي ذلك والتعليقات واالقتراحات،  تزويد الحكومة باألفكار والمعارف المشاركة من خالل )ب(
  ؛لعمل الحكومي وصنع القرارمساهمات في اوتحسين ال يةالشمولزيادة 

كأداة  ن تركز المرحلة السابقة على دورهوهو يركز على دور أدوات التعاون، في حيالتعاون،  )ج(
الحكومية على التعاون مع المواطنين والقطاع الخاص من أجل توفير خدمات حكومية  الدوائر، وتركز تعبير

 في أّي مكان أو زمان؛ بالحصول عليهامضافة، بحيث تسمح  مبتكرة وذات قيمة

 .7اإلشراك، ويهدف إلى تحقيق اإلشراك الكامل للمواطنين في العمل الحكومي )د(

على الرغم وذات صلة أيضاً،  8والتنمية االقتصادي منظمة التعاونة الرقمية لوتعد استراتيجيات الحكوم
جهة داعية وداعمة، ولم عتبر أيضاً ات، غير أنها اليوم ت  مة خدممقد   برت في السابق مجردمن أن الحكومة اعت  

ي الحكومة فاألربع الرئيسية والتنمية االقتصادي  منظمة التعاون ركائزت عنى ال تعد منفصلة عن باقي المجتمع. و
 ، بل بكيفية استخدام التكنولوجيا لتحقيق ما يلي: الرقمية بالتكنولوجيا بحد ذاتها

   ؛في اإلجراءات والعمليات الحكومية يةأكبر من الشفافية واالنفتاح والشمول ضمان قدر 

  تصميم في مدني والقطاعين العام والخاص ومشاركتهاالمجتمع التشجيع إشراك الجهات المعنية من 
 والخدمات العامة وتنفيذها؛ سياساتال

 ند على البيانات في القطاع العام؛ثقافة تست إرساء 

 تدابير أمنية فعالة  اعتمادو، وقضايا الخصوصيةاألمن الرقمي لجة لمعاإدارة المخاطر هج ن   اتباع
 لخدمات الحكومية. زيادة الثقة بالة مالئمو

فقاً و البيانات المفتوحة فيها يصفلبيانات المفتوحة، لعامة  استراتيجيةTim Berners-Lee م م  وقد ص  
 :الخمس نجوماللنموذج 

 تراخيص مفتوحة. يمكن إتاحتها بالمجان عن طريقصيغة  بيانات أليأي : واحدة نجمة

 صيغة. بأي ومنظمة ة آلياً ءمقروبيانات : نجمتان

                                                
 .2017 وإدلبي، المنجد 7

8 2014a OECD,. 
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أكثر ا واستخدامه الحصول عليهاتجعل  موحدةالنجمتين، لكنها بصيغة  مستوىفي  البيانات كمانجوم:  3
 .الموحدبل أولئك الذين يستخدمون المعيارمن ق  سهولة 

نجوم، لكن مع استخدام معايير مفتوحة بحيث يمكن ألّي شخص  3البيانات كما وردت في نقطة نجوم:  4
 واستخدامها فعلياً. الحصول عليها

باإلضافة إلى أنها تكون مرتبطة إلكترونياً بمجموعات  ع كّل ما ورد أعاله،م  ج  البيانات التي ت  نجوم:  5
البيانات األخرى، مثالً أن تكون بيانات الحكومة المفتوحة مرتبطة بالبيانات األخرى المفتوحة والمصاغة 

 .9والمترابطة على النحو الالزم

 حكومة المفتوحةلل العامة ستراتيجيةاللع المراحل األرب  -باء

 ،الدولية الموضحة أعاله الخبراتمباشرة على لعامة المقترحة في هذا التقرير االستراتيجية اتعتمد 
 (. 1الحكومة المفتوحة في البلدان العربية )الشكل  اإلسكوا لسياسات طارمع إوهي تتماشى 

 المفتوحة حكومة للالعامة ستراتيجية الا  -1 الشكل

 

 .E/ESCWA/TDD/2018/TP.1: المصدر

 

                                                
9 2006 Lee,-Berners. 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/preliminary-study-fostering-open-government-arab-region-ar2.pdf.
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 .ق مراحل تنفيذ الحكومة المفتوحةهي تدابير يجب التفكير فيها قبل إطالالخطوات األولية 

 ةحللمرا

 افةباإلضواستخدامها،  جودتهاضمان و نشرها، (الحكومية)يتطلب فتح المعلومات والبيانات  :االنفتاح -1
ى الجهات يسهل عل، ما مشترك للحكومة بأكملها هج  نحو ن   الحكومية لهيئاتفي ا إلى بناء ثقافة التعاون واالنفتاح

 عملية فهم عمل الحكومة وكيفية تنظيمها.10الحكومية

ترتبط بتعزيز مشاركة الجهات الفاعلة غير الحكومية في عمل الحكومة من خالل آليات إبداء  المشاركة: -2
 الرأي وتوفير األفكار والمعرفة.

 يةكالتشارالجهات الفاعلة غير الحكومية من أجل و الحكومة يشير إلى المزيد من التعاون بين التعاون: -1
  خطط واستراتيجيات وخدمات مبتكرة.في وضع 

ارك تشللجهات الفاعلة غير الحكومية في عمل الحكومة من خالل  ناجزال يقترب نحو اإلشراك اإلشراك: -2
 .المسؤولية

 ،، واإلشراكوالتعاون ،والمشاركة ،الشفافية من أجلاالنفتاح  األربع أي مراحلالمن  مرحلة تمثل كل
بشكل مستقل  ،لكيحصل ذالباً ما وغ، أن تنفذها للبلدانالتي يمكن منفصلة نسبياً الستراتيجيات االمن مختلفة  أنماطاً 

 تداخل تتتعايش وفي الواقع، وومع ذلك، هناك تداخل كبير واعتماد متبادل بين المراحل.  عن بعضها البعض.
-الجتماعيةا غير الحكومية متصلة بالسياقاتالحكومية وتفاعالت متعددة بين الجهات الفاعلة  ةً ل  ك  في ما بينها مش  

حسب ترتيب  يذهاتنف إن تمّ تآزرية للغاية، ال سيما والتنظيمية السائدة في كل بلد. كما أن المراحل تراكمية و لثقافيةا
فاعلة الجهات الالفوائد التي تعود على إلى اإلشراك(، ألن  ورودها )من االنفتاح إلى المشاركة ثم التعاون وصوالً 

د في كل مرحلة. وعلى الرغم من إمكانية تحقيق بعض الفوائد غير الحكومية على حد سواء تتزايالحكومية و
تزايد الفوائد  األدلة إلى تشيرمن خالل تنفيذ كل مرحلة بشكل مستقل بغض النظر عن الترتيب،  الحكومة المفتوحة

 حين يتم تنفيذ المراحل األربع مجتمعًة وبالترتيب المقترح. 

 من المراحل مرحلة وصفاً مفصالً ألهداف كلالفصل الثالث والرابع والخامس والسادس كل من وفر وي
كيفية تحقيق تلك األهداف. ويقدم المرفق لمحة عامة عن جدول بشأن  وتوجيهاتإلى جانب دروس داعمة األربع، 

وضية األوروبية ومنظمة ل المفب  ا من ق  ما واستخدامهمتم تطويره الح اإلدارة العامة ومنهجيته، اللذينأعمال إص
 ا أيضاً في معظم البلدان العربية. موالتنمية، ويمكن تطبيقه االقتصادي التعاون

 الخطوات األولية  -جيم

حل التنفيذ المفصل لمراالبدء بتنفيذ العديد من الشروط والخطوات األولية قبل  ضرورة 1الشكل  ظهري  
كنولوجيا ت واستخدام الحكومة المفتوحة بشكل متزايد على توافراستراتيجية الحكومة المفتوحة األربع. وتعتمد 

 ة نظراً اإللكترونيالمجتمع ككل. وبالتالي، هناك اعتماد كبير على الحكومة وفي الحكومة  المعلومات واالتصاالت
ا .  كممفتوحةالحكومة المن أجل بناء تطبيقات كأساس متين ة اإللكترونيتطبيقات الحكومة  إلى ضرورة وجود

                                                
 غير والمنظمات الخيرية والجمعيات المدني والمجتمع المواطنين ليشمل الحكومية" غير الفاعلة "الجهات مصطلح ستخدمي   10

 الحكومة. من جزءاً  تشكل ال التي الربح، إلى تهدف ال التي والمؤسسات العام والقطاع الحكومية
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في ما بينها،  المختلفةمؤسسات ال ربطوكذلك ، كل مؤسسة حكوميةالمطلوب داخل                              أن  إعادة تصميم أساليب العمل 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. يعتمد بشكل كبير على 

للحكومة المفتوحة ذلك، تصميم إطار عمل عام ، بما في تدابير تحضيرية                        من المستحسن أيضا  اتخاذو
إلى المبادئ  باإلضافةللحكومة المفتوحة، هج العام      والن الوطنية                                            استنادا  إلى وثيقة سياسة معلنة تحدد الرؤية 

إجراءات العمل والمفاهيم على حد  لمعالجةاستراتيجية إدارة التغيير في الحكومة  اتباع ويلزم الالزمة للتنفيذ.
دارة العليا، تشرف عليها اإل "للتشغيل البيني مصفوفة افتراضية قابلة"إلى                        أيضا  على سبيل المثال،  وتلجأ، سواء

ويعد التنسيق والتعاون بين وكاالت القطاع العام المختلفة تغطي مختلف الهيئات وتضمن التعاون في ما بينها. و
زيادة قدرة موظفي الحكومة على تعلم كيفية استخدام  ال بد من كذلك،أمر بالغ األهمية لنجاح الحكومة المفتوحة. 

ويلزم سياسة واضحة في ما يتعلق ير تفاعالت الجهات غير الحكومية. أدوات نشر البيانات، باإلضافة إلى تفس
بالتكنولوجيا، من أجل ترسيخ استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت داخل الحكومة واستخدام وسائل 

غير الحكومية،  الفاعلة التواصل االجتماعي. أما خارج الحكومة، فيجب البدء برفع مستوى الوعي بين الجهات
 عالن. خالل المعلومات واإل من
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: استراتيجية االنفتاح العامةاألولىالمرحلة   -      ثالثا 

 األهداف العامة  -ألف

يق ، بتحقاألولىيتمثل هدف استراتيجية الحكومة المفتوحة، كما ورد في الفصل الثاني، القسم باء، المرحلة 
ضمان جودتها واستخدامها، ونشرها و ذلك فتح المعلومات والبيانات )الحكومية( ويتطلباالنفتاح والشفافية. 

مشترك للحكومة بأكملها، ما يسهل على     هج                الحكومية نحو ن  هيئاتباإلضافة إلى بناء ثقافة التعاون واالنفتاح في ال
ت على يتمثل جزء كبير من هذا األمر في وضع البياناو .فهم عمل الحكومة وكيفية تنظيمه الجهات الحكومية

: ما يلي األولىنترنت. وتشمل النقاط المرجعية للمرحلة اإل

الحكومة إلى الجهات غير الحكومية، االنفتاح من أجل الشفافية هو بشكل أساسي أحادي االتجاه، من •
 ؛حيث تكون الحكومة فاعلة والجهات غير الحكومية غير فاعلة

األمم  مؤشرمن ة اإللكترونيالمعلومات  جزء يانات ذات الصلة يمكن الحصول عليها منبعض الب•
 ؛ةاإللكترونيكة لمشارالمتحدة ل

مستوى  هو األولىالخمس للبيانات المفتوحة في المرحلة النجوم مالءمة من نموذج ثر كاألوى ستالم•
 كن بترخيص مفتوح.بأية صيغة، ل شبكة الويببيانات متاحة على              الواحدة: أي نجمة ال

السياسات  وضع         دورا  في  ؤدي                                               ، من الواضح أن االنفتاح، كمرحلة أولى، عادة  ما ي1الشكل             هو مبي ن في كما مالحظة هامة:
 والمرحلة ،)التعاون( الثالثة)المشاركة(، والمرحلة  الثانية ظم والمبادرات التي تشكل أساس المرحلة                   واالستراتيجيات والن 

                                                                                           اك(. وبالتالي، يكون المحتوى الخاص باستراتيجية الشفافية أكثر تفصيال  من محتوى المراحل األخرى. )اإلشر الرابعة

                                        التي تبي ن كيف يمكن تحقيقها، على األهداف  وركائزها األساسيةينبغي تطبيق األهداف االستراتيجية الستة 
فصل. وتقدم دروس وتوجيهات محددة لكل هدف                                                              العامة وعلى استراتيجية االنفتاح العامة، كما هو مبي ن في هذا ال

الركائز.هذه استراتيجي باالستناد إلى 

توجيهاتالودروس الوضع السياسات واالستراتيجيات:   -باء

السياسات -1

في                   كل  أعمال الحكومة أن تكون ، بحيث يجب   ا قائيالشفافية تليوصى ب –االنفتاح  – األولىفي المرحلة 
م وتتيح لهبفهم أعمال حكومتهم وتسمح الشفافية للجمهور محددة. مجاالت قانونية في  ، إال            شفافة تماما المبدأ 

محاسبتها على سياستها وأدائها في تقديم الخدمات.فرصة 

يوفر موارد كافية باإلضافة إلى الدعم واإلرادة السياسية طويل األمد و   ا مستقر        سياسيا     ا لذلك إطارويلزم 
ة اإللكترونيسياسات الحكومة                        ومن المهم أيضا  مواءمةة. اإللكترونيالحكومة  على      بناء للحكومة المفتوحة 

أقصى  تحقيقالتي يتبعها بلد ما، من أجل            وسع نطاقا األالسياسات المجتمعية مع ق يثبشكل وكومة المفتوحة والح
رتب تيياسات التي قد مع مثل تلك الس ختالفاالوالتقليل إلى الحد األدنى من  لتفاعل واألثر اإليجابياقدر من 

 الموارد. تأثيرات أقل أو حتى تأثيرات سلبية، باإلضافة إلى هدر عليها
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أوسع حقيق تتساهم في                               ة أهدافا  بحد ذاتها، بل أدوات اإللكترونيال تشكل الحكومة المفتوحة والحكومة 
تتحقق الفوائد األخرى. وتشكل لن فجعلها إلزامية، وإال ، لذا، يلزم النظر في المجتمعيةهداف نطاق ممكن من األ

إلى جانب عناصر أخرى متعلقة بالحكومة ، والفعاليةبالكفاءة لجعل الحكومة تتسم الحكومة المفتوحة حجر األساس 
 .السياسي واالستراتيجي على المستويينة، ويجب النظر فيها اإللكتروني

 والتوعية، والتواصلالمشاركة من خالل استراتيجيات رؤية وسياسات الحكومة المفتوحة  وينبغي نشر
)مثل الراديو والتلفزيون والملصقات والمنشورات والحمالت(  استخدام وسائل اإلعالم التقليدية ك،بما في ذل

ة اإللكتروني                                           وغالبا  ما تكون الحكومة المفتوحة والمشاركة  اللقاءات المفتوحة.               وجها  لوجه مثل  لتفاعلاباإلضافة إلى 
تلمس الحكومة حياة المواطنين  حيثلمستويين المحلي واإلقليمي، ال سيما في البلدان الكبرى، األكثر فعالية على ا

وحيث يمكن رؤية ما إذا كانت أعمال الحكومة  ،بأفضل طريقة يمكن أن تلبى االحتياجات المحليةاليومية، حيث 
 . سريع ومباشر ذات تأثير

 التأثيرات والفوائد والتكاليف -2

محدودة، فعلى الموارد التمويل والة باإللكترونيللحكومة المفتوحة والحكومة ئيسية ترتبط التكاليف الر
لسياسات والمبادرات والبرامج ا من قللها مدخالت أ ةمكرس وموارد ماليةأي جهود سينتج عن سبيل المثال، 

 فيذها ومتابعتهاوتن فوائد كبيرة في حال تم تصميم سياسات الحكومة المفتوحة يمكن تحقيق، ذلكومع األخرى. 
 عن األنواع الرئيسية للفوائد والتأثيرات التي يمكن النظر فيها.        تلخيصا   1يتضمن الجدول بشكل جيد. 

 ةاإللكترونياألنواع الرئيسية لتأثيرات وفوائد الحكومة المفتوحة والحكومة   -1الجدول 

 التأثيرات والفوائد السياق

 ؛كفاءة الخدمات وفعاليتها • توحةالحكومة المف

 ؛القرارات وشرعيتهاجودة  •

 .نة الفعالة                        الحوكمة الرشيدة والمواط  •

 التي الحكومة المفتوحة
تكنولوجيا المعلومات  تدعمها

 واالتصاالت

 ؛ي العالقات االجتماعية والسياسيةفوالمعاملة  التنسيقانخفاض تكاليف  •

نولوجيا المعلومات تكوالمتزامنة ل األنواع المجهولةبسبب  التداول المزيد من •
 ؛واالتصاالت

 .تسهلها تكنولوجيا المعلومات ،قدرة متطورة على معالجة البيانات  •

المواطنون والمنظمات 
والحكومة والجهات الفاعلة 

 األخرى

تزام وإشراك لمالءمة والرضا واإلحساس بالمشاركة واالزيادة ال –للمواطنين بالنسبة  •
ذ يالحظ كذلك أن المشاركة االلكترونية ليست مجرد تجربة عقالنية إ أكبر في المجتمع،

  ؛               بل أيضا  عاطفية

تعزيز فعالية المنظمات وكفاءتها  –الشركات والمجتمع المدني( للمنظمات )بالنسبة  •
قد تزيد المشاركة الناجحة االستمرارية االقتصادية للقطاع على سبيل المثال، شرعيتها، و

المؤسسات العامة كذلك، من خالل خفض  مع المدني، وربماالخاص ومنظمات المجت
 ؛يادة جودة وفعالية وضع سياساتهازالتكاليف. باإلضافة إلى 

من سياسات أخرى الدعم من أجل التماسك االجتماعي وغيرها  –بالنسبة للحكومات  •
 ؛على نطاق المجتمع

تها إذا تم تحقيقها بالشكل وجود تهازيادة معدالت المشاركة العامة وكثاف –بالنسبة للجميع  •
 الصحيح.
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 التأثيرات والفوائد السياق

هي وسيلة لتحقيق الغاية( حة )الحكومة المفتوساسية الغايات أو الوسائل: الفوائد األ • السياسات والحوكمة 
والتعلم التحليلي )التعلم والتعلم الفردي كومة المفتوحة لعملية الحمتأصلة الفوائد المقارنة ب

د نوع أسلوب الحكم أكثر أهمية بالنسبة للفوائد . يعاالجتماعي له ما يبرره بطبيعته(
 ؛المتأصلةبالنسبة للفوائد ه األساسية من

 صالحوالم)المشتركة بين العديد من الجهات الفاعلة(  المصالح العامة هو المستفيد:    م ن •
 ؛على حد سواء الخاصة )فقط لجهات فاعلة محددة(

مقارنة مشروع قائم بذاته مبادرة أو ل الفوائد الفورية )الصغرى(قصير األمد/طويل األمد:  •
 النواتجبالفوائد طويلة األمد )الكبرى( للعيش في ثقافة حكومة مفتوحة. وقد يرتبط ذلك ب

من ناحية، مقارنة بنتائجها )قصيرة األمد( لمشروع الحكومة المفتوحة،  التشغيلية
 وتأثيراتها )طويلة األمد(.

المستوى الحكومي المحلي 
 واإلقليمي

 ؛ومة المفتوحة على المستوى المحليتقدم في الحكمعظم الرز ح  أ  •

                                   استخداما  لدعم الحكومة المفتوحة هي أكثر أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  •
 ؛ةاإللكترونيمنتديات النقاش والمشاورات 

 تسود، هناك تباينات كبيرة بين السياقات الثقافية، على سبيل المثال، في أوروباومع ذلك،  •
هي في العادة أكثر                                                            "التداول"، ال سيما المنتديات، نظرا  إلى أن الثقافة السياسية دوات أ

                                               على المستوى المحلي أيضا (. ويقارن ذلك بالواليات                                تشاركية واستمرارا . )ينطبق ذلك 
وبث الصوت شبكة االنترنت المتحدة حيث تسود أدوات "الشفافية"، مثل البث على 

ومشاركة الفيديو. هنا، تميل  (RSS) كالملخص الوافي للموقع 2.0الويب أدوات الرقمي و
الممثلين بشكل أكبر وفي العادة تبلغ ذروتها في وقت إلى محاسبة الثقافة السياسية 

الحمالت االنتخابية. في البلدان العربية، تعد أدوات "التداول" و"الشفافية" على حد سواء 
التي تضم معلومات واقع على االنترنت                                       أقل تطورا  بشكل عام، لكن مهمة، مثل الم

من تلك التفاعلية  أكثر والتطبيقات النقالة اإلرشادية التواصل االجتماعيشبكات سياسية، 
 .للغاية

الفوائد على المستوى 
 الحكومي الوطني

                                                                                 نظرا  إلى أن نظام الحكومة المفتوحة على المستوى الوطني يعد حديثا  نسبيا ، وفي بعض  •
المعاناة من  ظلفي ، ال سيما                                        إيجاد دور مستقر نسبيا  للحكومة المفتوحة األحيان، يصعب

أن تكون أقل أهمية هنا منها على إلى لذا، فهي تميل الضغوطات واالضطرابات، 
 ؛الوطني يتمتع بالمزيد من المواردالمستوى المحلي، على الرغم من أن المستوى 

ات واالتصاالت للحكومة المفتوحة مع ذلك، تم تطوير بعض أدوات تكنولوجيا المعلوم •
بشكل متزايد في السنوات األخيرة، من أجل مساعدة المواطنين في الضغط على ممثليهم 

الحياة الديمقراطية الداخلية في  من أجل إحياء، أو قة منسقةوبطري بشكل أكثر فعالية
سية ألحزاب السياسية. كما اتسع نطاق استخدام أدوات االتصاالت الشخصية األساا

 .اإللكترونيألغراض مماثلة، ال سيما البريد 

الفوائد على المستوى العابر 
 للحدود

على المستوى أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للحكومة المفتوحة  يتم استخدام •
العابر للحدود بشكل أقل من المستوى الوطني، ألسباب ليس أقلها تجزؤ المنطقة العربية 

الرغم من وجود لغة وثقافة  وغيرها من الفوارق بين البلدان، على الفوارق السياسيةو
إمكانات كبيرة. وبالتالي، تركز معظم وسائل اإلعالم في المجال  انتوفر مشتركتين

 ؛المحليوعلى المستوى الوطني أو/ ،العامالعربي 

ن هناك العديد من األمثلة الواعدة العابرة للحدود بين بلدان مجلس التعاومع ذلك،  •
الخليجي، على الرغم من أن معظمها في الوقت الحاضر خدمات وتطبيقات حكومية 

 .األمامي الرئيسيالمكتب مقابل الخلفي م اإلداري لكترونية بشكل أساسي لمكتب الدعإ

 .: من تجميع المؤلفالمصدر
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 المكاسب السريعة -3

غير أن هناك طويلة األمد،  سب السريعة األهدافالمكا تعيقعلى الرغم من ضرورة توخي الحذر كي ال 
 يشمل ذلكأن تكون واضحة للغاية. التقدم بشكل ملحوظ و أن تعزز                     بسهولة نسبيا  يمكنها  محتملة ومحققةمبادرات 

وعدد المعامالت وتكاليفها من أجل التمييز بين تلك التي قد تتغير بسرعة ، مكان وكيفية تكبد التكاليفتحليل 
                                                    المفيد أيضا  دراسة كل  المسائل التشريعية والقانونية ومن د. م                  تتطلب عمال  طويل األ لك التيتولتحقيق نتائج سريعة 

                   لب عمال  طويل األمد. التي تتطبتلك بسرعة لتحقيق نتائج سريعة مقارنة ذات الصلة من أجل تحديد أيها قد تتغير 
أن يضع صانعو يجب لآلخرين. إظهار الفوائد من ثم االستناد إليها وو، بةالراغ مؤسساتالمن األفضل البدء ب

نظام  ضمنتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي تدعمها حول كيفية إدراج الحكومة المفتوحة السياسات مبادئ 
خدمين القيام به وما هو المستطلب من                                                          ويجب أن يحدد ذلك المجاالت المنظمة والبيانات المتاحة وما ي  ،جديد

النظر في ما إذا كانت السلطات األخرى تملك المعلومات عليهم يجب كما ة. الممكن تنفيذه من الناحية التقني
للحكومة المفتوحة من أجل المقارنة بين المجهود المبذول في على المخاطرة"        "قائم     هج              ونحتاج إلى ن . المطلوبة

 إعداد البيانات المفتوحة وتوفيرها من جهة، ومخاطر عدم القيام بذلك من جهة أخرى. 

لجميع  أن تكون مصممةإلى  األولى في المرحلةالتي تم إعدادها وتنفيذها من السياسات الكثير حتاج ت
 مثل هذه السياسات ما يلي: وتشمل األهداف والطموح ككل.                ، اعتمادا  على المراحل الثالث

 ذات الصلة القانونية والتنظيميةوية سوالمؤس اتيةالسياس األحكامفرض ومواءمة و تطوير ()أ

والمؤسسية والقانونية والتنظيمية قد تكون قائمة بالفعل،  من أن العديد من األحكام السياساتيةالرغم على 
وفيما  مؤسساتالااللتزام داخل                                                                           غير أنها غالبا  ما تكون غير متوائمة بشكل كاف. باإلضافة إلى ذلك، تكون آليات

والمؤسسية  األحكام المعنية السياساتية فرضوءمة طوير، موات    عد   ي بينها عادة هشة فيضعف تأثيرها وفعاليتها. 
 على نطاق الحكومة، كما هو موضح أدناه.تعاون قائمة على التحالفات  لتشكيل                              والقانونية والتنظيمية ضروريا  

 تعاون على نطاق الحكومةقائمة على ال تشكيل تحالفات ()ب

االستراتيجية العامة على نحو  قيلتنس من المهم تشكيل تحالفات قائمة على التعاون على نطاق الحكومة
فعال، بحيث يمكن لهذه الجهود المشتركة أن تعزز أقصى إمكانياتها وتتجنب االستثمارات الزائدة وتستغل أوجه 

ثقافة التشارك وإعادة استخدام الركائز األساسية والحلول كجزء من الممارسة  وتدخل ،حيثما أمكن التعاون
عد التعاون الفعال داخل هيكل الحوكمة الذي يشمل جميع الجهات                  ق هذه المبادئ، ي ومن أجل تحقيالروتينية. 

الفاعلة الرئيسية ذات الصلة، ذا أهمية قصوى. ويتطلب تحقيق األولويات المحددة في االستراتيجية العامة، االلتزام 
ظاهرة التقوقع، ال سيما  هذا األمر ضروري من أجل معالجةكشرط أساسي. الكامل من الجهات الفاعلة المحددة 

 المستويات في ما بينها. على مختلف  مؤسساتتتنافس مختلف الوزارات وال حيث

                                                                                غالبا  ما يكون هناك عدم تنسيق بين الجهات الفاعلة ذات الصلة، مثل هيئات تكنولوجيا وعلى وجه التحديد، 
خاصة  جداول أعمال لجهات الفاعلةهذه الما يكون        غالبا  و مؤسسات،وغيرها من ال المعلومات، الوزارات المعنية

وسيؤدي عدم التناسق هذا إلى إعاقة شديدة األخرى وتطوراتها.  مؤسساتالبها وال تأخذ بعين االعتبار متطلبات 
 التشغيل البيني. قابلية حواجز أمام  وضعلفعالية وكفاءة تنفيذ االستراتيجية العامة، باإلضافة إلى 
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األخرى،  مؤسساتللمة واحدة، ستصبح منافسة والتنفيذ والرقابة ضمن منظصنع السياسات ودرج       إذا أ 
مة تتحلى ويتحقق التعاون عادة في حال كانت مثل هذه المنظ للحكومة بأكملها. وبالتالي، ةر         تكون ميس  نأ        بدال  من 

فاوتت كذلك، إذا ت. فقط مدعومة بضغط سياسي واضح من األعلىوبالقوة والمسؤولية الشاملة للحكومة، 
 تنافسها فهذا األمر سيؤدي إلىالفرعية،  المعنية وهيئاتهارات االمسؤوليات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات في الوز

ستفاد من        ، لن ي قويمن دون تعاون  لحوكمة الرشيدة.ل العامةمبادئ الفي ما بينها على حساب المنفعة العامة و
ة المفتوحة. وعلى الرغم يونشر البيانات الحكوم الخدمات، يتم تطويرولن  ،البنى التحتية المكلفة استفادة كاملة

                                 القائمة غالبا  ما تشمل العديد من  م  ظ     الن عديدة سببها النقص المفهوم للموارد المالية، إال أن  عجزأن حاالت من 
في حين تتيح  طوالمتوسعلى تكنولوجيا المعلومات على المدى القصير الحكومة  نفقات منقلل تالزوائد التي قد 

 . طويل األمد                  فرصا  جديدة للنمو 

 كجزء من األعمال الرئيسية للحكومة مقاومة المؤسسات الحكومية للتغيير نحو حكومة مفتوحةالتصدي ل )ج(

                                              ة المفتوحة على أنها أعباء على الحكومة بدال  من يبيانات الحكومالنظر إلى الحكومة المفتوحة و           عادة  ما ي 
 ليات، وهناك قلة وعي وفهم لقيمتها من الناحية االقتصادية واالجتماعية والديمقراطية. كونها مهام ومسؤو

في نهاية المطاف، يعتمد التغلب على هذه المقاومة على تطبيق إرادة سياسية رفيعة المستوى، والتزامات 
لكفاءات األساسية للتركيز ذلك مجموعة متكاملة من اويلزم لإحداث تغيير ثقافي. من أجل  الميزانية وفرضقانونية 

الحكومية المتنافسة، كما هو  مؤسساتلمختلف المن المصالح الفردية                     القيمة العامة، بدال على تحديد أولويات 
االبتعاد عن المنافسة المتأصلة القائمة على االمتالك ويجب أن يركز التغيير على ضر.                     غالبا  في الوقت الحاالحال 

)التي يجب عدم السماح بها  لمؤسساتبيع البيانات بين اعمليات ، وحتى ل مؤسسةكالحصري للبيانات من قبل 
نظر إلى البيانات كسلعة بل            ال يجب أن ي                                                               وتخصيص التكاليف مركزيا  من خالل استحقاق الميزانية(. بمعنى آخر، 

ق روادع إلعادة ، فستخلالمؤسساتفرض رسوم على استخدام الموارد المنشأة بشكل عام بين            وإذا كان ي  د.مورك
الذي ألمر استخدام البيانات وستزيد التعقيدات غير الضرورية في المحاسبة بشكل كبير مع زيادة التشغيل البيني. ا

 ة. اإللكترونيوالحكومات الحكومة المفتوحة  تطويريحول دون 

ة اإللكترونيكومة العمل "األساسي" للحكومة المفتوحة كجزء من سياسة الحمن المهم تحديد ما هو بالتالي، 
لالحتفاظ بالسيطرة واالحتفاظ بـ/بناء  ضروري وهذا األمرالشاملة، ولضمان معالجة األمر داخل الحكومة. 

األعمال خارجية للمهام غير األساسية من أجل المساعدة على بناء  دريمكن االستعانة بمصافي حين الصالحية، 
المستوى الوطني والمنطقة العربية، من خالل الشراكات بين  المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على

 مدني. القطاعين العام والخاص والشراكات بين القطاعين العام وال

لكن يمكن تخطي  قتها،د بشأن مخاوف ة لوجوديبيانات الحكومالنشر  مؤسساتالبعض األحيان، تمانع في 
                                                     دائما  ومن خالل الشفافية التامة حيال أوجه قصورها كجزء ذلك من خالل تحديد مصدر البيانات وجداولها الزمنية 

ظهر التجارب الدولية أن المستخدمين يوافقون على ذلك وحتى   ت  المقابل،في ومن الدليل المتعلق بكيفية استخدامها. 
قيمتها لجميع الجهات الفاعلة. ويجب أن يمضي الحكومة لتحسين دقة البيانات و مع في بعض الحاالت يعملون

                                                                                                     التركيز قدما  نحو الدمج والتشارك في الحكومة من أجل تمكين االستخدام الفعال للموارد المتاحة، بما في ذلك 
 . المؤسسات إنشاء شبكات مشتركة بينالتدريب والبيانات، من خالل 

ارسة الجيدة في مانات الحكومية المفتوحة في األردن جوانب عديدة للمالبيالسياسات المتعلقة بتوضح 
المشاركة )توفير خدمات أكثر  توضح هذه الحالة الممارسات الجيدة في مرحلةكما (. 1جال الشفافية )اإلطار م
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استجابة من خالل تعليقات المستخدمين(، في مرحلة التعاون )زيادة مشاركة المجتمع المدني في عمليات السياسة 
   ات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية(.بين الجهتوفير المنافع والخدمات العامة تشارك و وصنع القرار

 بالبيانات الحكومية المفتوحة السياسات المتعلقةاألردن:   -1اإلطار 

 على المعلومات األردني الحصول  حق قانون                              لحكومة المفتوحة، استنادا  إلى شراكة ا من 10االلتزام رقم  ينص 
بيانات اللى تنفيذ سياسات متعلقة بمصادر ع ،)أ(2018و 2016وطنية الثالثة للبالد بين (، وخطة العمل ال47/2007رقم )

المعلومات  الحصول علىة المفتوحة. ويتطلب ذلك استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل تسهيل يالحكوم
 ويزيد من شفافية األعمال الحكومية ومساءلتها. الحكومية

متاحة للجمهور: االقتصاد واألعمال، السياحة وعلم اآلثار، البيانات من الث مجموعات تحتوي المنصة على ثال 
 . األهداف العامة للسياسات هي:)ب(والسكان والمجتمع

 الشفافية وتعزيز الثقة في أداء الحكومة.  -1

هات المعنية والشركات وجميع الج ياديينوالرتوفير خدمات أكثر استجابة وذات أهمية للناس لتشجيع االبتكار  -2
 ذات الصلة. 

 في السياسات وعمليات صنع القرار. المجتمع المدنيمشاركة زيادة  -3

المنافع العامة في توفير  يةتحفيز التشاركجذب مستثمرين جدد، )ب( )أ( الفوائد االجتماعية واالقتصادية:  -4
خالل توفير األدوات التي  من البطالة من الحد( جوالخدمات بين الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، )

ة المفتوحة إلجراء يبيانات الحكومال الحصول علىهائيين من ( تمكين المستخدمين الندات، و)موارد اإليرادهل تس
 الدراسات والتحليل اإلحصائي. 

______________________ 

 .Open Government Partnership, 2018a :المصادر

 .https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Jordan_NAP-3_2016-2018_ENG.doc (أ) 
 .//:www.jordan.gov.johttpللمزيد من المعلومات  (ب) 

 توجيهاتالدروس وال: يةطر عمل مؤسس  أ وفير ت  -يمج

 المؤسسات -1

وتشمل السلطة الحكومية/الوطنية  ،احتفنلدعم االفيذ نتال ضعإلى وضعها مو المؤسسية غيراتالت جاحتت
 ة والبيانات الحكومية المفتوحة.  اإللكترونيلتسهيل وإدارة الشفافية والشفافية 

 الحوكمة -2

، بما في ذلك التوازن بين المركزية مؤسساتالبين رسيم السلطة دور وتالهناك حاجة لتوضيح 
مشاركة في المركزية  مؤسسات وجود في حالوالالمركزية، ال سيما في ما يتعلق بالمسؤولية والمساءلة. 

التي تدعمها يجب تنسيقها ودعمها. ومن حيث المسؤوليات الكلية لتنفيذ االستراتيجية العامة االستراتيجية، 
وجوب هج العام التالي )في تسلسل تقريبي على الرغم من                                        جيا المعلومات واالتصاالت، يوصى بشدة بالن تكنولو

 تكرار العملية(: 

واألولويات وأطر العمل والبنية  الشاملة على المستوى المركزي: تطوير وتحديد االستراتيجيات )أ(
 ؛امة للمستفيدبأهداف السياسات العالتحتية طويلة األجل في المركز المرتبط 

https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Jordan_NAP-3_2016-2018_ENG.doc
http://www.jordan.gov.jo/


-19- 

 

 ؛رة/حكومة محليةوزا/مؤسسةعلى المستوى الالمركزي: تحديد أهداف واحتياجات كل  )ب(

 واإلصرار عليها  لألهداف واالحتياجات وتنسيقهاعلى المستوى المركزي: منح األولوية  )ج(
 ؛)إذا لزم األمر(

 ؛الصلة ذات مؤسساتتيجية من قبل التنفيذ االستراعلى المستوى الالمركزي:  )د(

 (.ر ورصده وإنفاذه )إذا لزم األمرتنسيق التنفيذ المستمعلى المستوى المركزي:  (ه)

حالما يتم تحديد تفاصيل خطة العمل، يمكن إعداد المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتنفيذ، بما في ذلك التوقيت. 
جية العامة، بما في ذلك، الحاجة إلى ومع ذلك، قد يتم تحديد بعض المبادئ التوجيهية األولية في هذه االستراتي

التنسيق و/أو إنفاذ االستراتيجية على أعلى المستويات السياسية، من خالل مكتب رئيس الوزراء أو الرئيس أو 
يلزم وجود برامج صارمة                                  قائمة مثال  في وزارة المالية. كما  مؤسساتالفرقة عمل قوية مشتركة بين من خالل 

إلى قيادة قوية على كافة المستويات. كذلك، يجب تنفيذ إجراءات معززة إلدارة التغيير  إلدارة المخاطر باإلضافة
بما يعكس الفوارق الواسعة المتعلقة بكيفية عمل الموظفين المدنيين، على سبيل المثال، التقييمات األولية 

ات جديدة والتواصل المعقد التدريب على استخدام أدو تبرع  ي كما لالحتياجات وتصميم أدوات الحكومة المفتوحة. 
                                 بين اإلدارات أمرا  مهما  للغاية. 

 الرصد -3

تحديد حجم الفوائد                             أمرا  ضروريا  من أجل تقييم وبدء تنفيذ استراتيجية الحكومة المفتوحة رصد     عد   ي 
تصاالت تكنولوجيا المعلومات واال التي تدعمهاوالتكاليف النقدية وغير النقدية على حد سواء للحكومة المفتوحة 
 بشكل مستمر. ويجب أن يشمل ذلك كال النوعين من المؤشرات: 

تنزيل  المؤشرات الكمية، وتتضمن عدد مجموعات البيانات المنشورة وعدد المرات التي تم فيها •
 ؛البيانات وتواتر الزيارات

افة وخدماتها، باإلضلمبادرات الحكومة المفتوحة المؤشرات النوعية، وتتضمن فهم عامة الجمهور  •
 بالتفاعالت مع الحكومة. في ما يتعلقإلى الرضا العام 

             دائما ، بحيث ليس باألمر السهل  المؤسساتداء والمقارنة بين اإلشارة إلى أن تقييم األ               من المهم أيضا 
                                       هج قياسي لرصد التأثيرات وتحليلها أمرا              عتبر اتباع ن   ي                                                     تختلف العمليات وغالبا  ما تكون غير شفافة. وبالتالي، 

لتطوير بيان الجدوى وتحليله من أجل تنفيذ الحكومة المفتوحة. وبوجه عام، يجب التركيز على دراسات         أساسيا 
وعلى التعلم من والفوائد والتأثيرات األخرى على الصعيدين الوطني والدولي، محددة وخاصة حول التكاليف 

 في مكان آخر كجزء من هذه العملية. الجيدةالممارسات 

 توجيهاتالدروس والوتنظيمية:  تشريعية طر عمل  أ اء إنش  -دال

 القوانين والتشريعات -1

وتشمل التشريعات و/أو األنظمة التي التشريعات و/أو األنظمة موضع التنفيذ لدعم االنفتاح.  ينبغي وضع
الفاعلة غير تعكس سياسات متعلقة بالبيانات وحرية اإلعالم، وإعادة استخدام البيانات والمعلومات، وحقوق الجهات 

 المعلومات والبيانات واستخدامها، بما في ذلك البيانات الحكومية المفتوحة.    الحصول علىالحكومية في 
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من الشفافية وحدود واضحة للمساءلة. ممكن من الضروري وضع أساس قانوني متين يضمن أكبر قدر و
تكنولوجيا  التي تدعمهاحكومة المفتوحة ال على ينبغيكان ما إذا  وفي هذا السياق، ثمة حاجة إلى النظر في

إذا  المؤسسات بعض ترددعلى خطوات. وقد ت نفذما إذا كانت ستفيوأن تكون إلزامية  المعلومات واالتصاالت
تعني األولى أن وهناك فروقات بين الحقوق والواجبات، بالمعنى القانوني، بحيث اعتبرت أنها ستفقد السلطة. 

                                                                        ائل التواصل االجتماعي لمناقشة سياسة محددة مع المواطنين، لكنها ال تصر  على نشئ منصة لوستقد  مؤسسةال
ما باإلعالن عن كافة القوانين التي  مؤسسةأن تكلف      مثال  إلزامية ذلك. ومع ذلك، يمكن لاللتزامات القانونية 

 يكون األساس القانوني قد اللها.  المؤسسةالنصوص القانونية الكاملة عبر االنترنت ويجب امتثال صدرها وبنشر ت
ويعتمد المزيج                                                              ومن حيث المبدأ، يجوز لإلدارات إنفاذ سياسة حكومة مفتوحة طوعا .  ،بأهمية الحوكمة أو الرصد

 الصحيح بين السياسة والمكاسب السريعة بشكل كبير على السياق السياسي واالجتماعي المحدد. 

بيانات مؤسسة أخرى تم  من المستخدمين ؤسسةمعدم طلب أي مثل أحكام قانونية هامة أخرى  وهنالك
البائعين مع  قانونية، ال سيما العقودالعالقات الباإلضافة إلى  ،ما يسمى بمبدأ "مرة واحدة فقط"()ها لهم حمن

عبر  ويتم نشرهاوالمعايير،                           تماما  مع القواعد اإلداريةتتماشى  بحيث ،وغيرهم من الجهات الفاعلة غير الحكومية
   ما لم تكن هناك أسباب قانونية لعدم القيام بذلك.االنترنت 

                                                                                               غالبا  ما تأتي الرقمنة بعد التشريع، لكن عوضا  عن ذلك، يجب أن تبذل جهود كبيرة على األقل للنظر في 
تعزيز التنسيق بين األنظمة والتنفيذ الناجح وسيؤدي ذلك إلى مبادرة رقمنة مقترحة قبل وضع تشريع جديد. 

 للسياسات.

 انات الحكومية المفتوحةالبي -2

أيدي التي تضعها السلطات الحكومية في متناول تشير البيانات الحكومية المفتوحة إلى كافة البيانات 
على طلب طرف معني واحد أو       بناء الجهات الفاعلة غير الحكومية عبر بوابة إلكترونية أو موقع إلكتروني أو 

 المفتوحة مجاني.  ةيبيانات الحكومالوعادة، يكون توفير أكثر. 

                                                       طواعية أم إلزاميا ، جرد البيانات المتاحة، مثل البيانات ويتطلب إطار العمل القانوني والتنظيمي، أكان 
كل من االقتصادية والمالية والمشتريات الحكومية واإلنفاق العام والبيانات المتعلقة بالتوظيف والموظفين في 

المساندة والبيانات المتعلقة بالتعليم والبيانات الثقافية والسياحية والبيانات  اإلدارات الحكومية ذات الصلة، والبيانات
يجب أن و                                                  ومن الضروري نشر البيانات تدريجيا  وفقا  لألولويات. المكانية والجغرافية والمحفوظات الحكومية. 

تيح للمستخدم حوارية وصفحات ت   ا                              سهال  ويتضمن صفحات مساعدة، صيغ اإللكترونييكون استخدام الموقع 
إرسال التعليقات واالقتراحات. ويخضع نشر البيانات إلجراءات محددة من أجل تحديد الهياكل التنظيمية المسؤولة 

وقد أنشأت بعض اإلدارات الحكومية لجنة النتقاء البيانات من أجل نشرها.  البيانات عن نشر البيانات، وقواعد
 . " ومساعديناتانيعن الب       مسؤوال وعينت "إدارة البيانات 

 الجاهزية لنشر المبادئ التي يمكن استخدامها من أجل تقييمفإن في ما يتعلق بضمان جودة البيانات، 
واالستدامة. باإلضافة إلى ذلك، من  إمكانية الوصولو حينيةالو شموليةجودة مناسبة، هي البلبيانات الحكومية ا

ويلزم وما إلى ذلك. ول عن جودة البيانات وتحديثها وفقدانها المهم تحديد حق ملكية البيانات، بما في ذلك المسؤ
ج ومعايير موحدة.   ه                                                                      بتعليمات واضحة حول استخدام البيانات وإعادة استخدامها، استنادا  إلى ن  المؤسساتتزويد 

سياق  في                                                                                   عليها أن تتذكر أن البيانات قد تكون ذات جودة جيدة في سياق واحد لكن غير كافية مطلقا كذلك ينبغي 
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 البيانات المفتوحة والمعايير المفتوحة مهمة للغاية، على الرغم من إمكانية تفاوتها حسب     ت برع            وبالتالي، ت آخر. 
 والغرض ونوع البيانات ونوع االستخدام، في حال كانت جميع تلك المسائل شفافة. المؤسسة

لتكون مماثلة،  ات القانونيةحتعريف المصطلمة، بما في ذلك )الداللية( مه عد مسائل التصنيف      كما ت 
 ستخدم الجميع التعريف نفسه لمواد مماثلة. ويجب                 داللية عندما ال ي  سمةحاال يااقضال تكون .خلإناوين، كالع

طر العمل والمعايير العالمية باستخدام التصنيفات والتعاريف                       م تقارير أعمالها مع أ   ظ                      على الحكومة مواءمة ن 
 والمجاالت المكافئة. 

 ة البياناتحماي -3

م حماية/خصوصية   ظ      عد ن    وت كافة.  مؤسساتالفي مستويات ال جميعينبغي التكليف في حماية البيانات على 
تكنولوجيا  التي تدعمهاضرورية لنجاح الحكومة المفتوحة  ،                                                  البيانات الواضحة والجديرة بالثقة والمحددة قانونيا 

ويلزم قاعدة قانونية واضحة، على سبيل المثال رة المعلومات. م متينة إلدا  ظ                                المعلومات واالتصاالت، إلى جانب ن 
وغالبا ما تتمثل المشكلة الكبيرة في مدى تحكم المستخدمين ومسؤولين يمكنهم استخدام أية بيانات.  جهاتتحديد أية 

كومات يجب أن تقرر الح ،أو المعرفات الفريدة للمستخدمببياناتهم الخاصة. وفي حال عدم وجود سجالت أساسية 
 كيف تتيح لألشخاص أن يتحكموا باستخدام بياناتهم الخاصة، كما هو مذكور أعاله. 

في المملكة المتحدة، يتيح برنامج ضمان الهوية للمواطنين أو الشركات تخزين البيانات سبيل المثال، على 
سة على إعادة سياتنص الالتي يمكن رؤيتها واستخدامها.  من هي المؤسساتصناديق شخصية آمنة وتقرير في 

إذا لزم  بموجب القانونإبطال موافقة المستخدم  يجوزومعالجتها بموافقة من المستخدم، لكن البيانات  استخدام
ويتمثل أحد الحلول المعترف بها على نطاق واسع من أجل توفير أمن الهوية عبر االنترنت في المملكة األمر. 

جي مبني على الثقة. ويتطلب ذلك إطار ثقة موحد أو نظام إيكولو باستخدامالمتحدة، في تطوير "ضمان الهوية" 
في الصناعة، والتي بموجبها قد تتعاون الشركات عليها  والمعايير والشهادات المتفق بروتوكوالتمن الموعة مج

اف تجاه األطر إثبات صحة هويتهم والتحقق منها لتتيح للمواطنين فرصة استخدام األصول التي يملكونها من أجل
 .11المعولة

                                                                                     يمكن للمستخدين أن يط لعوا على بياناتهم الشخصية ويتحققوا من دقتها ويتأكدوا من تحديثها إستونيا، في 
 قلل منويسن توقيتها،                                     ما يزيد بالتالي من جودة البيانات وح مويطلبوا من الحكومة إجراء تعديالت إذا لزم األمر، 

التي استخدمت بياناتهم  مؤسساتهذا الحكم المستخدمين من تعقب ال                                        حاجة الحكومة إلى القيام بذلك. كما يمك ن 
امتثال الحكومة اللتزاماتها  مراقبة مدىا يزيد الثقة ويتيح للمستخدمين فرصة معلى مدى فترة زمنية محددة، م

راقبة التوثيق وتحديد الهوية الوطنية أمرين مهمين لتمكين الناس من م عد  ي اق، هذا السيوفي يح. صحالشكل الب
 .12كيفية استخدام بياناتهم

هي بالغة األهمية، على فللثقة في الحكومة المفتوحة، وفي هذا الصدد،                                 عد حماية البيانات شرطا  أساسيا   ت 
 فقط".  ةمثل تطبيق مبدأ "مرة واحدالرغم من أن التفسير الضيق لحماية البيانات قد يتعارض مع سياسات أخرى، 

                                                
11 2014 Office, Audit National Kingdom, United. لتحديد الهوية ضمان خدمات يستخدمون الذين هم المعولة" "األطراف  

  المقصود. الشخص هو الشخص كان إذا ما

12 2007 Estonia,.  
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 األمن -4

تكنولوجيا المعلومات  تدعمهاحكومة مفتوحة من أجل االهتمام علقة باألمن ثالث مسائل متتتطلب 
م   ظ   ن لحاق الضرر بإمن لحكومة المفتوحة لأن يمنع األمن التقني يجب       أوال ، توفر السالمة واألمن. و واالتصاالت

ع كما سيمنالفيروسات أو مخترقي الشبكة أو األشخاص ذات النية السيئة.  سواء عن طريقالحكومة الخاصة 
، على سبيل المثال من خالل الطلب من المستخدم إدخال من تلقي رسائل البريد االلكتروني التطفلية األمن التقني

ة الحكوم تضمن                                                           ، التسجيل أو الدخول عبر صفحته على الفيسبوك. ثانيا ، يجب أن اإللكترونيتفاصيل بريده 
ات المرور وأرقام الهوية الشخصية والحساب المصرفي كامل، مثل كلم بيانات المواطنين بشكلأمن المفتوحة 

يجب أن تضمن الحكومة المفتوحة أمن السمعة من خالل منع نشر المحتوى أو عرضه،                           والتفاصيل الصحية. ثالثا ، 
التعاون بين المسؤولين ومديري  ويلزم لذلك، اإلساءة للمستخدم.  على سبيل المثال المواد اإلباحية التي تسبب

                                                                    التسويق. كما يجب على الحكومة المفتوحة أن تمنع أو تمنح ردا  إيجابيا  قسم الشؤون القانونية وة وإدار الجلسات
 بل اإلدارة التسويقية،              استباقي من ق     هج                    ويتطلب ذلك اتباع ن  ،على مواد غير دقيقة أو غير قانونية محتملة

م وسائل تواصل اجتماعي عبر   ظ       أية ن           أيضا  على  بلوال يقتصر فقط على نطاق "داخلي" خاص بالحكومة 
   الحكومة. بشأن مناقشةالتم مكن أن ياالنترنت حيث ي

 توجيهاتالدروس والالقدرات الحكومية:  تحسين  -هاء

للمراحل الثالث المتبقية، ، األولى إعدادها وتنفيذها في المرحلةينبغي تصميم العديد من السياسات التي تم 
  ، كما هو موضح في هذا القسم. ات العامةطموحالو األهداف             اعتمادا  على

 البيانات عالية الجودة اتة المفتوحة، ينبغي التركيز على مجموعيلبيانات الحكوملبالنسبة  -1

تتمثل عوامل النجاح الرئيسية للحكومة المفتوحة التي تدعمها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 
تنفيذها. على سبيل المثال،  ية للمبادرات وكيفيةوعطي األولسائل التي قد توالم ،التركيز على المجاالت عالية األثر

      نوعا     ا البلدان العربية محدود فيمبادرات البيانات المفتوحة  إطالق  ة المفتوحة، يبدو مستوى يبيانات الحكومالفي 
 شمل بعض التحديات المحددة: يو ،ما

 ؛                        جدا  من مجموعات البيانات   ا محدود   ا عدد •

 ؛(PDF                                             نشر البيانات في صيغة مقروءة آليا  )مثل ملفات ال ت •

المجتمع المدني  شركاء محدودين )أو ال شركاء( من                                        غالبا  ما يكون لشراكات الحكومة المفتوحة •
 ؛والقطاع الخاص

 ؛التنفيذ في بعض البلدان للبيانات المفتوحة قيد األساس التشريعي والقانوني ما زال •

 ؛في ما يتعلق بالبيانات المفتوحةهناك قدرة و/أو وعي محدود  •

 .13ال تملك بعض البلدان بوابات للبيانات المفتوحة تعمل بشكل كامل •

                                                
13 1of2-ormanceperf-countries-arab-the-of-review-a-barometer-data-open-https://oldsite.theodi.org/blog/the. 

 

https://oldsite.theodi.org/blog/the-open-data-barometer-a-review-of-the-arab-countries-performance-1of2
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ن أجل تحقيق فوائد البيانات المفتوحة خالل فترة زمنية قصيرة، من المهم التركيز على مجموعات م
 .14والتنمية االقتصادي التعاون بل المفوضية األوروبية أو منظمة  ق من  كما تم تعريفهاعالية الجودة،  البيانات

                                      هج أيضا  على مجال أو مستوى حكومي محدد                                                           وبغض النظر على التركيز في القطاع/المجال، يمكن أن يركز الن 
على هذا المستوى،    ا العديد من مبادرات البيانات المفتوحة تحقيق جودة عالية وإشراك تداخل المدينة. وقد أظهر

 .15                                                             دان الرائدة عالميا  في طليعة إطالق البيانات المفتوحة واستغاللهاعد المدن في البل  ت وبالفعل، 

 قدرات الموظفين الحكوميينتطوير  -2

 النجاح والحكومة المفتوحة  ةاإللكترونيللمشاركة  الالزمةالعديد من السياسات والمبادرات  لن تحقق
باإلضافة إلى األمن والثقة والضمان                                                         كان لدى الموظفين الحكوميين أيضا  منظور الحكومة بأكملها،في حال  إال

تدريب الفي القطاع العام من خالل الممارسات اإلدارية الجيدة، باإلضافة إلى وظيفي جيد  تقدم يحصلوا علىبأن 
 مالئمة.  العمل الوعقود 

                                ما  والبيانات الحكومية المفتوحة وعلى الرغم من أن المستوى العام للتوعية حول الحكومة المفتوحة عم
المراجع  ات. وتشكلوبناء القدرالتركيز على نقل المعرفة  المزيد من                                      صوصا  تعد معقولة، إال أن هناك حاجة إلىخ

، والتقارير لة،ودراسات الحا الدورات التدريبية على اإلنترنت، التي توفرها بوابة البيانات األوروبية، بما في ذلك
 يمكن أن تستفيد البلدان العربية من العمل بنشاط و  .16ضبداية ممتازة لهذا الغر نقطة ،"gold books" ـوال

م المعلومات والموظفين الحكوميين   ظ                               ة بين مديري البيانات ورؤساء ن اإللكترونيعلى تعزيز استخدام هذه الموارد 
 .بشكل عام

 للحدود العابرالتعاون  زيادة الوعي واستغالل فوائد -3

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ب المدعومةة المفتوحة كوملمبادرات الح العابرة للحدودأثبتت القيمة 
وقد تستمد البلدان الرائدة في هذا السياق، ومنها يمكن للبلدان العربية أن تستمد إلهامها.  المنطقة، 17أوروبافي 

ات أن تكون البيان ويجب .18الخليجي                                                                  العربية أيضا  بعض الدروس من تبادل البيانات بين بلدان مجلس التعاون 
                                   لكن أيضا  بين البلدان عبر القطاعات  المؤسسات والجهات المختلفةالمفتوحة موحدة ومشتركة، ليس فقط بين 

م، مثل اإلطار األوروبي   ظ     للن  البينيشغيل تلل        مشتركا    ا إطارسياسية، ويتطلب ذلك، الهمية األعالية الجودة أو ذات 
 .19البينيللتشغيل 

                                                
14 2017 OECD, 2014; Commission, European. 

_https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/edp_analytical_report_n4- المعلومات من لمزيد 15

                                                                                                                                             ._open_data_in_cities_v1.0_final.pdf 

 https://www.europeandataportal.eu/en/resources/elearning  المعلومات: من لمزيد 16
 .companion-w.europeandataportal.eu/en/resources/traininghttps://wwو

17 https://www.europeandataportal.eu/. 

18 https://www.gccstat.org/en/. 

19 https://ec.europa.eu/isa2/eif_en. 

file:///D:/Open%20government/European
https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/edp_analytical_report_n4_-_open_data_in_cities_v1.0_final.pdf
https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/edp_analytical_report_n4_-_open_data_in_cities_v1.0_final.pdf
https://www.europeandataportal.eu/en/resources/elearning
https://www.europeandataportal.eu/en/resources/training-companion
https://www.europeandataportal.eu/
https://www.gccstat.org/en/
https://ec.europa.eu/isa2/eif_en
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مارسات الجيدة لالنفتاح المذكورة أعاله من خالل توفير المعلومات توضح حالة األردن جوانب عدة للم
                                                                  (. وتوضح هذه الحالة أيضا  بعض الممارسات الجيدة المتعلقة بالمشاركة 2م التبليغ عن األزمات وتعقبها )اإلطار   ظ    ون 

 صنع القرارات. المدخالت من قبل الجهات المعنية من إدراجها في عملياتوالتعاون من خالل تمكين التقييمات و

 االستجابة األردنية لألزمة السورية لمنصةنظام المعلومات   -2اإلطار 

                                              ظهر فهما  دقيقا  لألموال المصروفة، باإلضافة إلى                                  االستجابة األردنية لألزمة السورية ت منصة من أجل ضمان أن  
االستجابة  لمنصةخطيط والتعاون الدولي، بدعم من األمانة العامة صورة واضحة عن األنشطة المنفذة، وضعت وزارة الت

ين من طرح م                                                  للمعلومات واإلبالغ والتعقب. يمك ن هذا النظام المستخد JORISS اإللكترونيالنظام األردنية لألزمة السورية، 
 ية عن مشروعهم.تقديم التقارير الدورو ،وتعقب حالة طلبهم للحصول على الموافقة ،مشاريعهم عبر االنترنت

لألزمة السورية المطولة، وتزويد الجهات المعنية  ضمان شفافية اإلدارة الفعالة للمعونة للمنصةوتشمل األهداف العامة  
  بالبيانات الرسمية الموثوقة.وأصحاب المصلحة الرئيسية 

تعاون الدولي وفرق العمل آلية سريعة ومنظمة ترسل تحديثات رصد منتظمة لوزارة التخطيط وال JORISSلدى نظام  
والبحث والتحميل المباشر للوثائق  انتقاء                    يمك ن المستخدمين من و ،حول التقدم المحرز واألهداف المحققة ووضع التمويل

 ،                                     استخداما  فعاال  وكافيا  ألموال المعونةيضمن ، وبالتالي، المراقبةو اإلبالغو                                 مسهال  بذلك الموافقة على المشاريع، المتاحة
والتعاون الدولي والجهات وزارة التخطيط  غ كل هذه الخصائص عن عمليات صنع قرارات    تبل                          زاما  باألولويات الوطنية.والت

 المعنية األخرى. 

___________________ 

 .Jordan, Ministry of Planning and International Cooperation, 2017: المصدر

 توجيهاتالدروس وال: طرح ميزات التكنولوجيا وقنواتها  -واو

                                                     عد استخدام أية تكنولوجيا معلومات واتصاالت متاحة أمرا             بمفردها، ي  األولىمع التركيز على المرحلة 
، األهداف والطموحات العامة لكل بلدعلى                                والتطبيقات النقالة. لكن، بناء  صفحات الويب التقليديةذا صلة، مثل 

للمراحل الثالث  أساس، كاألولىذة في المرحلة           دة والمنف   ع     الم  تهاميزات التكنولوجيا وقنوايجب أن يتم تصميم 
 األخرى.  

 الشفافية وسمات أدوات -1

ة اإللكترونيمن أجل قياس المعلومات ة اإللكترونيلمشاركة                                        باالعتماد جزئيا  على مؤشر األمم المتحدة ل
نه(، من دوعند الطلب أو ومات المعل والحصول علىمعلومات عامة )تمكين المشاركة عبر تزويد المواطنين ب

  .20المتعلقة بالشفافية، كما هو موضح أدناه الميزات والقنواتأنواع من  اتباع خمسةيوصى ب

ة المفتوحة، بما في ذلك السياسات والمعلومات يبيانات الحكومالمعلومات والقد توفر البوابات       أوال ، 
النمو والخدمات و ألمن والتمويل والتعليم والصحة والعمالةاو ة، على سبيل المثال تلك المتعلقة بالعدالةظالمحفو

 الرفاه والبيئة والمبيت والمياه والصرف الصحي والنقل.و االجتماعية

                                                
20 2016 Affairs, Social and Economic of Department. 
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 الشفافية في الحكومة المفتوحة: ميزاتقد تشمل         ثانيا ، 

المعلومات الحكومية  علىتوافر المعلومات عبر االنترنت حول حقوق المواطنين في الحصول •
؛الحصول على المعلومات(الحق في ل قانون حرية اإلعالم وقانون )مث

 ؛لفساداتوافر سياسات مكافحة •

 ؛المهامة/بيانات اإللكترونيسياسات المشاركة  توافر•

؛نتائج المناقصات عبر االنترنتتوافر إخطارات للمشتريات العامة و•

 ؛الخدمات العامة: معلومات حولها وحول كيفية استخدامها•

 ؛طباعة النماذج )السياسات، الوزارات، الخ(تحميل/•

 ؛ةاإللكترونيبوابة المشاركة •

 ؛مكافحة الفسادلمراقبة المؤسسات وقسم توافر •

 .المدنيينلموظفين قواعد سلوك امدونة •

ة المفتوحة:يبيانات الحكومالقد تشمل سمات         ثالثا ، 

 ؛رة البيانات المفتوحةمبادلقسم أو رابط •
 ؛ية البياناتوصتشريعات متعلقة بخص•
 ؛البيانات الشخصية أو ما يعادلها قوانين حماية•
 ؛انات المفتوحةتشريعات متعلقة بالبي•
 ؛بالبيانات الحكومية المفتوحة سياسات متعلقة•
ة المفتوحة.يبيانات الحكومالستخدام التوجيهات •

"حماية البيانات  بـ ة المفتوحة توافر تشريعات متعلقةيبيانات الحكومالقد تشمل سمات حماية و        رابعا ، 
وبيانات الخصوصية.  الشخصية"

قد تستهدف الحكومة المفتوحة مجموعات محددة، ال سيما األشخاص المستضعفين.        خامسا ، 

لحكومة والمستخدمينالمشتركة لحتياجات اللتناسب امواءمة وتصميم قنوات وسمات الحكومة المفتوحة  -2

ب أن تصمم القنوات والسمات التقنية للحكومة المفتوحة                                         نظرا  إلى الظروف الخاصة بكل بلد عربي، يج
 تجريبعملية  حيث يحتاج ذلك إلى حد سواء. ة والمستخدمين على مبأكبر قدر من الدقة لتناسب احتياجات الحكو

العربية الجيدة  على الممارسات                  والتي تعتمد أيضا مستمرة يمكن من خاللها تطبيق الدروس المستفادة،  مالئمةو
يمكن تحقيق ذلك، على سبيل المثال، من خالل ولمية وعلى مستويات عالية من التعاون بين البلدان العربية. والعا

الخدمة ومطابقتها مع  ،ر الحكوميةالعروض لمختلف الجهات الفاعلة غيودعم  ،الخدمات الحكومية األساسيةتحليل 
عبر االنترنت أو عبر الوسائل أمكن ذلك،  ، حيثما                                          كما يمكن للحكومة أن تجري مسوحا  للمستخدمينوالدعم. 

التقليدية، مثل المقابالت ومجموعات التركيز واالستبيانات في األماكن العامة.
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ة بشكل عام والحكومة المفتوحةاإللكترونيالحكومة من ميزات زيادة الوعي واالستفادة  -3
بشكل خاص بين الجهات الفاعلة غير الحكومية

ة القائمة بالفعل، ومن بعض األنشطة التي اإللكترونيتحتية األساسية والخدمات على الرغم من البنية ال
                                 ة والحكومة المفتوحة منخفضا  بشكل اإللكترونيما زال استيعاب عروض وحلول الخدمات لزيادة الوعي،  أجريت

النترنت بشكل على الرغم من أن المواطنين والشركات يستخدمون اعام في البلدان العربية. على سبيل المثال، 
، وال يعلمون كيفية استخدام الخدمات المتوفرة. الميزات التي تقدمها المؤسسات الحكومية                         عام، فهم غالبا  ال يدركون 

تنظيم جانب من الممكن تغيير ذلك من خالل إطالق حمالت توعية تقليدية، باإلضافة إلى مبادرات تهدف إلى و
.2، الفقرة الفرعية زايالثالث، القسم  ، كما ورد في الفصلالطلب

الجهات غير الحكومية النخراطز توفير حواف -4

يجب أن تطرح مسائل أساسية مثل سبب رغبة الجهات الفاعلة غير الحكومية في استخدام واإلشراك في 
وكيفية الحكومة المفتوحة التي تدعمها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ال سيما ماهيتها بالنسبة لها  تقديمات

القدرة الحكومية موجودة، غير أن ما ينقص هو قدرة الجمهور واستعداده. ومن أن على الرغم من المشاركة بها. 
لالستمرار والنجاح الحوافز الالزمة  وماهي، بكيفية وسهولة مشاركة المواطنين المهم معالجة المسائل المتعلقة

 وبرامجالوصول وأنشطة التوعية ومكاتب المساعدة السعر وإمكانية  تشمل هذه الحوافزوقد  بذلك في المستقبل،
Chatbots المساعدة الشخصية.التدريب واألحداث ولدردشة ول

التحليل المكاني في خدمة موضحة في ، أعاله المشار إليهافي الشفافية الممارسات الجيدة  جوانب    إن 
(. 3إلطار محددة من المستخدمين )ا المعلومات والبيانات لمجموعاتالتي توفر مصر 

نظام العنونة المرجعية للشبكة الوطنية  مصر:  -3اإلطار 

رقمية من  مكانيةبإنشاء قاعدة بيانات في مصر للتحليل المكاني الرقمي للشبكة الوطنية العنونة المرجعية يقوم نظام  
الهياكل المذكورة أعاله والبنى لتحليل المكاني، يتضمن ذلك باإلضافة إلى اتخطيط استخدام األراضي. االستثمار وأجل دعم 

بدوره، يدعم ذلك تطور خطة االستثمار الوطنية، باإلضافة إلى، . ةلزبدقة تناسب احتياجات التطبيقات المخت -التحتية بموجبها
تسهيل تسويق فرص االستثمار للمستثمرين المحليين واألجانب على حد سواء.

الضرائب العقارية والسجل العقاري قاعدة البيانات الوطنية التي تستخدم البيانات المكانية، مثل                  يضم النظام أيضا  
الجهاز المركزي للتعبئة  قاموقد داد السكان. عالزراعي والسجل العقاري وتخطيط استخدام األراضي التي تملكها الدولة، وت

دة بيانات التعدادات بأرقام مرجعية رقمية )مربعات محللة بربط قاعالعامة واالحصاء، المسؤول عن إجراء التعدادات، 
ات، وحدائق، ومباني حكومية،                                                                               لألرقام(. ووفر هذا األمر معلومات أكثر تحديدا  حول ما يوجد في كل مربع )بيوت، وشرك

                                       ، كما سج ل هذه النتائج في قاعدة بيانات.الخ(

والبنية التحتية للتخطيط المكاني من أجل جمع واستخدام معلومات عد ذلك ركيزة أساسية في إنشاء البيانات المكانية    وي  
ديمغرافية وطوبوغرافية وخدمات لتحديد الحجم األمثل لكافة الخدمات المتوفرة للمواطنين في أي موقع كان. 

____________________

ي. وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلدار، وكالة التخطيط والتنفيذ ،مصرالمصدر: 
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توجيهاتالدروس والتحسين القدرات العامة:   -زاي

حول التكنولوجيا الرقمية تدريب أساسيتوفير  -1

عن التكنولوجيا  ينألولئك المستبعدان، ال سيما لجميع السكتوفر متدريب رقمي أساسي ثمة حاجة إلى 
التدريب أن ويجب على  .االحتياجات الخاصة، مثل كبار السن والفقراء واألشخاص ذوي في األصل الرقمية

وكيفية استخدام  ،وكيفية الوصول إليها ،يغطي الحصول على مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المناسبة
توفير الدعم من خالل مجموعات المواطنين أ تحقيق ذلك في المدارس والجامعات، باإلضافة إلى دالمعلومات. قد يب

في المكاتب العامة.  مخصصالالدعم ومنظمات المجتمع المدني، و

إليكولوجيالنظام ا تنظيم جانب الطلب فيمع الجمهور من أجل مباشر بشكل  التفاعل -2
كومة المفتوحةللح

، مشاركة ثمة حاجة إلى ضمان استخدام سمات الحكومة المفتوحة والبيانات المفتوحة. على سبيل المثال
 ،م للمساهمة في إعطاء األولوية لمجموعات البيانات األكثر قيمةأمر مه هو                                     م ن يعيدون استخدام البيانات المفتوحة

المهم أن من وولتوفير تعليقات مباشرة حول ما هو المطلوب في تأمين البيانات من أجل تحسين استخدامها. 
م اإليكولوجية من خالل توفير   ظ   ن لل جانب الطلب البيانات اآلخرون بشكل فعال على تشرف الحكومات ومزودو

، جوائز، فعاليات مشورة،، والدعم حسب الطلب ،البيانات المفتوحة كتصنيف مجموعاتات مناسبة، أدو
hackathons .الوعي في مجال لقياس  استبيانيمكن أن يتم إجراء ولتسهيل ذلك، ، حاالت وممارسات جيدة

سب السريعة والرواد ما سيساهم في تحديد المكامواحتياجات البيانات المفتوحة، األعمال والمجتمع المدني 
ين، يجب أال ينصب التركيز على البيانات المفتوحة كحل قيمة البيانات المفتوحة للمستخدمتعزيز عند المحتملين. 
 محددة، مثل القدرة التنافسية والوظائف والسالمة عامةوفر فوائد على كيف يمكن الستخدامها أن ي بلتكنولوجي، 

ونوعية المعيشة والشفافية. عياالجتما والصحة والتعليم واإلدماج
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�ابعًا- المرحلة الثانية:  
است�ا�يجية المشاركة العامة

الخطوات األولية

االنفتاح

التعاون

المشاركة

إش�اك المواطنين
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 : استراتيجية المشاركة العامة الثانية المرحلة  -      رابعا 

 األهداف العامة  -ألف

 ، يجب أن تكون استراتيجية الحكومة المفتوحة قائمة على2المرحلة  القسم باء، ،2                  كما ذ كر في الفصل 
 مشاركة الجهات الفاعلة غير الحكومية في عمل الحكومة من خالل حلقات التفاعل ويتطلب ذلك تعزيز ،المشاركة

وأن الجهات غير الحكومية  فاعلةوهذا يعني أن الحكومة تضع جدول األعمال بطريقة  ،وتقديم األفكار والمعرفة
                                          انات على شبكة اإلنترنت وجعلها مقروءة آليا  متفاعلة. ويتمثل جزء كبير من هذه الخطوة في وضع البيستكون 

 ما يلي: الثانيةوذات صيغة موحدة. تشمل النقاط المرجعية للمرحلة 

التعاون هو في األساس ثنائي اإلتجاه بين الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، حيث يكون  •
)الحكومة ناشطة  الطرفان ناشطين على الرغم من أن الحكومة ال تزال تحدد جدول األعمال

 ؛والجهات الفاعلة غير الحكومية متفاعلة(

مؤشر األمم ل ةاإللكتروني المشاورات مكون الصلة منيمكن الحصول على بعض البيانات ذات  •
المتحدة للمشاركة اإللكترونية )إشراك المواطنين في المساهمات والتداوالت بشأن السياسات 

 ؛والخدمات العامة(

هو مستوى  الثانيةفي المرحلة  نموذج النجوم الخمس للبيانات المفتوحة ءمة منالمستوى األكثر مال •
                                  ، بدال  من صورة ألحد الجداول مأخوذة Excel                                              النجمتين )البيانات ذات صيغة مقروءة آليا ، مثل 

                                                                  والثالث نجوم )البيانات مقروءة آليا  ذات صيغة موحدة، مثل قيم مفصولة  ،بواسطة المسح الضوئي(
 (.Excel        بدال  من

ظم                                                     عادة، كمرحلة ثانية، إلى السياسات واالستراتيجيات والن  ، تستند المشاركة1كما هو مبين في الشكل  مالحظة هامة:
 .األولىوالمبادرات التي تم تطويرها في المرحلة 

على  ،التي توضح كيف يمكن تحقيقها وركائزها األساسية يجب تطبيق األهداف اإلستراتيجية الستة
ويتم توفير دروس وتوجيهات محددة  العامة، كما هو مبين في هذا الفصل. المشاركة اف العامة الستراتيجيةاألهد

 .الركائزهذه                                لكل هدف استراتيجي استنادا  إلى 

 السياسات واالستراتيجيات: الدروس والتوجيهات وضع  -باء

أن تكون جميع األنشطة الحكومية مفتوحة                    بحيث ينبغي مبدئيا   ،                  بالمشاركة تلقائيا  الثانيةيوصى في المرحلة 
بالكامل للمشاركة العامة إال في مجاالت محددة منصوص عليها في القانون. وتسمح المشاركة لألفراد بالمساهمة 
في تقديم األفكار والخبرات، بحيث يمكن لحكومتهم صنع السياسات مع االستفادة من المعلومات المنتشرة على 

القضايا القابلة للتشاور، وال تشمل بشكل ما هي ولكن الحكومة تحدد جدول األعمال و ،نطاق واسع في المجتمع
                                                             ، بحيث تحتفظ دائما  بالدور القيادي. في حين أن االنفتاح بمفرده اتمباشر الجهات الفاعلة األخرى في صنع القرار

هم ما يحدث داخل الحكومة غير فعال، من الضروري أن تكون المشاركة ناشطة حتى يتمكن الجمهور من رؤية وف
                                                                                                      للتأثير في أعمالها من خالل المشاركة في عمليات السياسة العامة بما في ذلك ما يتعلق بالخدمات العامة مثال .
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في مشاركة الجهات الفاعلة غير الحكومية في عمل الحكومة من خالل  الثانية                       يكمن إذا  جوهر المرحلة 
تهدف هذه المشاركة إلى زيادة سياسة الشمول والمساهمات والقتراحات. تقديم األفكار والمعرفة والتعليقات وا

وتزداد فوائد تحسن المشاركة المفتوحة إلى أقصى حد من خالل الحوار  ،القيمة في عمل الحكومة وصنع القرار
 التكلفة ويؤدي ذلك إلى انخفاض، بالمستمر على أساس مجموعة واسعة من اآلراء الواردة في الوقت المناس

 الوقت الذي يستغرقه االبتكار، وإلى تحسين آليات صنع القرار، وبناء الثقة وااللتزام ومكافحة الفساد.و

 المبادئ األساسية لسياسة المشاركة -1

                                                        عند تصميم وتنفيذ سياسة المشاركة اإللكترونية. أوال ، ينبغي  يجب على الحكومة اتباع أربعة مبادئ أساسية
مة عن طريق توخي الشفافية في ما يتعلق بالسبب وراء أهمية المشاركة واألغراض على الحكومة تأسيس فلسفة عا

 ،والمهام، بما في ذلك كيفية تنفيذ المشاركة بالمنشآت على الحكومة وضع قائمةينبغي         ثانيا ، .المحددة التي تخدمها
لتزامات بشأن كيفية التعامل مع ، يجب على الحكومة تقديم ا  ا واألسس المنطقية لكل مهمة. ثالث ،واألدوار المحددة

                                                            ، وقواعد المشاركة واإللتزام بتقديم الخدمة. رابعا ، ينبغي على المناقشة مديري اعتمادبما في ذلك كيفية المشاركة، 
                                                     سلوك المستخدم من خالل مدونة قواعد سلوك المستخدم مثال . التوقعات بشأن توصيلالحكومة 

 معايير نجاح المشاركة -2

الحكومية  مؤسساتاسة المشاركة، يجب وضع العديد من معايير النجاح التي تسمح لللضمان نجاح سي
ماهو يجب أن يكون غرض المشاركة وتوقعاتها واضحين، مثل كما ذات الصلة أن تقدر مدى حسن أداء السياسة. 

قيقية في بداية العملية. ، وينبغي التركيز على احتياجات المشاركة اإللكترونية الحعدم القيام بهلقيام به أو متوقع ا
وقابلة للتفاوض في معظم الحاالت،  ،ومفتوحة ،ويجب أن تكون العمليات والنتائج اإلجمالية للمشاركة شفافة للغاية

 عال بالغ األهمية.المستوى ال يوقد يكون الدعم )السياسي( ذ ،بما أن ذلك يساعد على بناء الثقة

بغي استخدام كلمات ولغة يفهمها الناس وليس فقط المعلومات عملية المشاركة، ينل المفصل تصميمالعند 
                                                                                             فثمة حاالت قد ال ي كتفى فيها بتقديم مسودة السياسة العامة إلشراك الجهات الفاعلة في وضع السياسات،  ،"المشفرة"

مها                                                                                               ولكنها تستوجب عوضا  عن ذلك تفسير هذه المسودات أو التعليق عليها بمصطلحات أبسط من تلك التي يستخد
                        قد يكون إذا  من الضروري ف                                      فضال  عن طرح األسئلة والتعبير عن الرأي،  ،المحامون. وتتعلق المشاركة باالستماع

صعيد التوقيت، ينبغي إشراك المشاركين في دورة حياة على أما  السماح للناس بالتعبير عن غضبهم وإحباطهم. 
تعليقات، ينبغي تقديم اآلراء حولها، من خالل توضيح خالت والاوبمجرد تلقي المد ،السياسة في أقرب وقت ممكن

                                 في حال لم يكن ممكنا  أخذ مدخالتهم أما حتى يعرف المواطنون أنه تم أخذ آرائهم بعين اإلعتبار.  ،كيفية استخدامها
 أخذ مدخالت هي                       . إذا  القاعدة األساسيةتوليد الشك يؤدي ذلك إلىس، وإال تقديم تفسيربعين اإلعتبار، ينبغي 

                                                                                                    المواطنين على محمل الجد )سواء ط لب منهم تقديم المدخالت أو لم يطلب منهم ذلك(، وتوضيح كيفية استخدامها. 
 يجب توفير مبرر للنتيجة أو القرار الذي يتناول مدخالت المشاركين على وجه التحديد.كما 

ع المدخالت وتحليلها                                                       المشاركة، يجب على الحكومة أن تتخذ قرارا  بشأن كيفية جم البدء بمرحلةقبل 
 المبادرة. هذه وإشراكهم في  هممصالح أو همينبغي أن تلبي احتياجاتكما  ،واستخدامها وتوضيح ذلك للمشاركين

                                       حريصين ومستقلين وجديرين بالثقة فضال  عن  المناقشة الحكومة أن تختار مديري، يجب على أما خالل المرحلة
ضمان توفر حوار ومساءلة واضحين وشفافين وقائمين على                   ومن الضروري أيضا  ،مبادئ توجيهية شفافة

 رقابة مستقلة وجود القواعد، ألنهما أكثر أهمية من التكنولوجيا لزيادة المشاركة الفعالة. هذه الخطوة تتطلب
على شبكة اإلنترنت. عالوة على ذلك، يجب  المناسبلضمان التوازن والحد من سوء االستخدام والسلوك غير 
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الحذر من الفجوة الرقمية، ال سيما الفجوة الرقمية بين الجنسين. ال ينبغي اإلفتراض  تتوخىأن        دائما  ومةعلى الحك
                                                                                  تأخذ بعين اإلعتبار كل وجهة نظر أو حاجة. على الحكومة أخيرا  تقييم العمليات والنتيجة سأن عملية المشاركة 

                                        وإدراج المشاركين ضمن هذه المرحلة أيضا .

 العمليةتبسيط  -3

شكل تبسيط العمليات والصيغ والمتطلبات القانونية لجميع أوجه التفاعل بين الجهات الحكومية وغير ي
الحكومية أحد المعايير المهمة لزيادة تأثير سياسة المشاركة إلى أقصى حد. هذه العملية مستمرة وتشمل خفض 

                             ات واالتصاالت مثال  إلعادة هندسة عدد الصيغ والوقت الالزم للمشاركة من خالل استخدام تكنولوجيا المعلوم
يؤدي تبسيط الصيغ والعمليات إلى تحسين إمكانية استخدامها من خالل الحصول على أكبر عدد حيث األعمال. 

يجب تغيير العمليات و ،ممكن من البيانات من السجالت األساسية ذات الصلة بقدر ما يسمح اإلطار القانوني بذلك
االستخدام من خالل استخدام البيانات من السجالت األساسية، تكملها البيانات  لكي تصبح أذكى وأبسط وسهلة

أفضل حيث تشمل مبادرات التبسيط تحليل العمليات وتقييمها واقتراح التغييرات. و ،الجديدة التي يوفرها المستخدم
كز العمليات المعقدة رتت ، بحيثهدالج خدمات المشاركة هي تلك البسيطة التي تتطلب من المواطنين بذل القليل من

 .ألماميا                               ي المكتب الخلفي بدال  من المكتبف

 التصميم الذي يتمحور حول المستخدم -4

لزيادة تأثير سياسات       هاما                                                                    يشكل اإلنتقال إلى عمليات تصميم تتمحور بالكامل حول المستخدم معيارا  
" الذي يستخدم األساليب التصميمفي تشمل "التفكير المشاركة اإللكترونية إلى أقصى حد. هذه العمليات 

الحكومة المفتوحة ومسارات ب المعنية شخصياتالواإلثنوغرافية واألنثروبولوجية وتحليل المشاركة اإللكترونية 
 ذات جودة عاليةوومصممة حسب الطلب    ا في تطوير خدمات بسيطة جد   ا ستساعد هذه العمليات أيض .الخدمات

ة األعمال الدنماركية كيفية تعامل الشركات مع العمليات القانونية من خالل              تدرس مثال  سلط وسهلة االستخدام.
عن كيفية فهم الشركات للمعلومات واإلجراءات التي  وهذا يكشف ،المراقبة والمقابالت )التحقيق األنثروبولوجي(

أصبح هذا بحيث ، تتلقاها، ما يؤدي إلى تحسين تصميم كل من الخدمات المقدمة واإلطار القانوني الخاص بها
 .فقط ة                                   ومستمرة بدال  من حدث منفرد لمرة واحد 21اإلجراء عملية تحسين متكررة

ضي بعدم تيق   ا وتتضمن شرط 2014في المملكة المتحدة، تم نشر مبادئ تصميم الخدمة بالكامل في العام 
تم تشكيل مجموعات و. إطالق الخدمة إال إذا نجح الوزير المسؤول في إنجازها دون مساعدة وفي الوقت المناسب

 .22عمل مع الجهات الفاعلة لتطوير أدلة األسلوب التي يمكن أن تدعم التحسين المستمر لتصاميم الخدمات

وبمجرد وضع سياسات وأنظمة المشاركة األساسية، ينبغي أن ينصب التركيز على استخدامها لتوفير 
                                      مها فضال  عن ضمان دعم اإلجراءات عن طريق الخدمات الحكومية التي تعزز خبرة المستخدم وقابلية استخدا

تصميم ال                                                                         القابلة لإلستخدام. فخفضت فنلندا مثال  حجم العمل الذي ينجزه المستخدم من خالل المتكاملة والخدمات 
                                                                                                  جيد للخدمة ومنافع االستخدام الفعلي بدال  من مجرد تحسين إمكانية الحصول عليها وسهولة استخدامها. وطورت ال

                                                
21 https://danishbusinessauthority.dk. 

22 .n.d Kingdom, United. 
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ما يتيح للمستخدمين المشاركة مم الخدمة" التي تشمل الحكومة في إنجاز كل العمل أو معظمه، "نماذج تصمي
 .23                                                       بدال  من أن يقضوا وقتهم في الحصول على الخدمات واستخدامها نخراطواإلوالتعاون 

 التخصيص -5

تركيز على إن المعيار الثالث الهام في تحقيق الحد األقصى من أثر سياسات المشاركة اإللكترونية هو ال
. سهولة االستخدام من خالل خدمات الحكومة المفتوحة والمشاركة اإللكترونية المالئمة لكل حالة وبشكل مجزأ

تسمح للمواطنين والشركات بتصميم واجهات الخدمة الخاصة بهم بطريقة  ،                مثال  في الدنمارك MyPageفواجهات 
. 24م والتركيبة المستخدمة وتصميم الواجهة بحد ذاتهاتراعي المتطلبات الشخصية بالخدمات التي تثير اهتمامه

                                                                                                 وتشمل هذه الخطوة أيضا  تحسين استغالل القنوات المتعددة، بما في ذلك اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي 
                                                                   ومراكز االتصال ومراكز الخدمة، حيث يتم تقديم الخدمات وفقا  لالحتياجات  المتصفحاتووالهاتف المحمول 

 استخدام الوسائل األنسب. الفردية عبر

 التبسيط في نهاية المطاف يعني التصميم بطريقة تراعي المتطلبات الشخصية، بحيث يتم إلغاء كل ما 
في هذا السياق، يجب على الحكومة وال يرتبط بمستخدم معين وباحتياجاته الخاصة في الزمان والمكان المحددين. 

 يل ذكي( وتحاكي أفضل الشركات التجارية من خالل عملية "أن تتحول أكثر فأكثر إلى مساعد شخصي )وعم
 من جهة ". ولتحقيق هذه الغاية، قد يتطلب من الحكومة تعزيز الخدمات لألفراد بشكل استباقيالتخصيص الشامل

وتمكين األفراد من جهة أخرى  ،وتحليل البيانات إلى جانب السجالت األساسية( الضخمة)عبر استخدام البيانات 
                                                                                                ختيار الخدمات التي يستخدمونها من خالل توفير البيانات الخاصة بهم مثال  والتشارك في توفيرها فضال  عن من ا

 .25السحابةالبيانات من 

 مؤسسية: الدروس والتوجيهاتعمل طر   أ توفير   -جيم

 المؤسسات -1

اد سلطة وتشمل تلك الترتيبات اعتم ،يجب وضع الترتيبات المؤسسية موضع التنفيذ لدعم المشاركة
لدعم  ، والبيانات الحكومية المفتوحةوالمشاركة اإللكترونية ،وإدارة المشاركة سهيلحكومية/وطنية أو صالحية لت

 المشاركة.

 الحوكمة -2

، وتستند إليها األولىالواردة في المرحلة  شبيهة بالترتيبات الثانيةالمرحلة  ترتيبات الحوكمة فيإن 
سياق سياسات واستراتيجيات  تسهيللكنها مصممة لتساهم في  (،2الفرعي )الفصل الثالث، القسم جيم، القسم 

متوقعة في تصميم  الثانيةالمشاركة والمشاركة اإللكترونية المبي نة أعاله. يوصى إذا  بأن تكون القضايا في المرحلة 
 . األولىالمرحلة 

                                                
23 2015 Helsinki, Demos. 

 .US/minside/-https://www.nyidanmark.dk/en المهاجرين خدمة على ال مث االطالع يمكن 24

25 2011 Millard,. 

https://www.nyidanmark.dk/en-US/minside/
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 الرصد -3

)الفصل الثالث، القسم جيم،  ألولىاإلى الرصد في المرحلة  الثانيةجب أن يستند الرصد في المرحلة ي
                               ( وأن يتضم ن المؤشرات التالية:3القسم الفرعي 

المؤشرات الكمية بما فيها عدد الزوار والمعجبين والمتابعين في وسائل التواصل االجتماعي، وعدد  •
 ؛ومعدل التصويت -األفكار التي قدمها المواطنون، ونسبة المنشورات مقابل المالحظات 

لنوعية بما فيها ثقافة اإلدارات الحكومية المتجهة نحو االنفتاح والرضا العام عن المؤشرات ا •
 التفاعالت مع الحكومة.

 تنظيمية: الدروس والتوجيهاتأطر قانونية و نشاءإ  -دال

)الفصل الثالث،  األولىشبيه باإلطار الوارد في المرحلة  الثانيةاإلطار القانوني والتنظيمي للمرحلة إن 
سياق سياسات وإستراتيجيات المشاركة المبينة أعاله.  لتسهيل(، ولكن ينبغي تعديله 4ال، القسم الفرعي القسم د

         . وعالوة  األولىمتوقعة في تصميم اإلطار القانوني والتنظيمي في المرحلة  الثانية                           يوصى إذا  بأن تكون المرحلة 
تيجيات المشاركة والمشاركة اإللكترونية هذه، ينبغي أن يعكسا سياسات واسترا حيثعلى حماية وأمن البيانات، 

 .يتناول هذا القسم بعض القضايا المحددة اإلضافية

 القوانين والتشريعات -1

يجب وضع التشريعات و/أو اللوائح التنظيمية لدعم المشاركة بما في ذلك التشريعات و/أو اللوائح 
الحكومية المحددة بتمكين المشاركة وحق  تمؤسساالتنظيمية التي تعكس سياسات المشاركة، مثل الطلب من ال

 الجهات الفاعلة غير الحكومية في المشاركة بطرق وسياقات محددة. 

 ة المفتوحةيبيانات الحكومال -2

هو مستوى  الثانيةفي المرحلة  نموذج النجوم الخمس للبيانات المفتوحة المستوى األكثر مالءمة منإن 
صورة ألحد الجداول مأخوذة بواسطة         بدال  من  Excelبأي صيغة مثل   ا آلي النجمتين )البيانات التي يمكن قراءتها

 (.Excel                                                                      نجوم )البيانات المقروءة آليا  بصيغة موحدة، مثل القيم المفصولة بدال  من  3( والمسح الضوئي

 ة: الدروس والتوجيهاتيالحكوم تحسين القدرات  -هاء

 للموظفين الحكوميين توجيهات -1

وتزويدهم بالموارد الالزمة للتواصل مع الجمهور على مواقع اإلنترنت  الحكوميين الموظفينيجب تدريب 
يجب كما                                                                                               ووسائل التواصل االجتماعي بطريقة تبي ن أنهم يتمتعون بالمصداقية والدقة والعدل والشمول والشفافية. 

على دمج وتكييف المشاركة  ينبغي أن يكونوا قادرينكما . يشاركوا أفكارهم عند الحاجةوأن  ،أن يكونوا متجاوبين
حكوميين"                                                                                     عبر اإلنترنت مع االتصاالت األخرى غير المتصلة باإلنترنت، ولكن يجب أن يكونوا أيضا  "موظفين 

 ذات الصلة. مؤسسةاليمثلون الحكومة، لذلك يجب أن يكونوا منفتحين بالكامل بصفتهم ممثلين عن الدائرة أو 
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أن يكونوا واضحين ومنفتحين في ما يتعلق باألعمال  كوميينالموظفين الح واألهم من ذلك، يجب على
وينبغي التأكد من أنهم يميزون بصورة واضحة بين الحاالت  ،االتي يمكنهم إنجازها وتلك التي ال يمكنهم إنجازه

 التي يمكنهم فيها تقديم مشورة ملموسة بصفتهم ممثلين عن الحكومة وبين الحاالت التي يمكنهم فيها فقط إعالم
وسائل التواصل االجتماعي هي كناية عن أفراد يتحدثون إن المواطنين بكيفية الحصول على هذه المشورة. 

يجب  المؤسسةيشاركون بالنيابة عن حكوميون ويتفاعلون مع بعضهم البعض، وعلى الرغم من أنهم موظفون 
 .أن يتفاعلوا مع بعضهم البعض على المستوى الشخصي

 م كيفية اختيار القضايا: فهالحكوميون الموظفون -2

وتزويدهم بالموارد الالزمة للتمييز واختيار القضايا التي يمكنهم الحكوميين يجب تدريب الموظفين 
 فاعلة في مجالين كالهما على مستوى المدينة/المستوى المحلي: تكون تبين التجربة أن المشاركة  .التفاعل معها

ويبدو أن السبب وراء ذلك يكمن في أن هذين المجالين  التخطيط العام.  )أ( الميزانية القائمة على المشاركة، و)ب(
ون بالتفكير بشكل متكرر وبصورة أواقعيين بما يكفي إلشراك األشخاص، على الرغم من أن المشاركين يبد

 .مجردة ويتحدثون عن مواضيع أخرى وربما حتى عن وجهات نظر ورؤى سياسية أكثر عمومية

ينبغي استخدام المواضيع المترابطة والوثيقة والمحلية والمحددة والواقعية لبدء عملية  ستنتج مما سبق أنه  ي 
المشاركة، ومن ثم لتشجيع عملية التوسع الطبيعية لتشمل القضايا ذات الصلة واألكثر عمومية التي يعالجها 

م، يجب أن تظل المناقشات ولكن حتى عندما يقوم المشاركون بأنفسهم بتوسيع نطاق اهتمامه ،المشاركون بأنفسهم
 )مثل الخطة اإلستراتيجية التي تحتوي على العديد من المقترحات المحددة(.لكي تكون ناجحة  عبر اإلنترنت محددة

على حساب السياسات  مفردةعلى ما يبدو قضية  في ازدياد أهمية السياسة التي تتناول هنالك اتجاه حالي
وحماية البيئة  ،على البنزين والناخبين يرغبون في تخفيض الضريبة الخاصة باألحزاب. فيبدو أن المواطنين

وخفض  ،وتخفيض أسعار المنازل لكي يملكها أبنائهم وبناتهم دون بناء المزيد من المنازل بالقرب منهم ،     أيضا 
، يصعب في أغلب األحيان هامة المفردةبمعنى آخر مهما كانت القضية وتحسين الخدمات العامة.  ،الضرائب

لقضية الواحدة، وهذا هو أحد األسباب والترويج لتنظيم ال                                         غير أن اإلنترنت أداة فع الة للغاية من أجل  تحقيقها.
 وراء انتشاره.

 وربط القضايا حوارلل: وضع إطار ون الحكوميونالموظف -3

تتناول  هائل من الحمالت التيالكم الن هو التعامل مع وأحد أكبر تحديات المشاركة التي يواجهها السياسي
( من خالل المشاركة "Greenpeaceمنظمة العفو الدولية ومنظمة ")بما في ذلك المبيت للمشردين،  مفردة قضية

وأن تقدم على األرجح البناءة، حيث أنه يمكن لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن تؤدي إلى تفاقم المشكلة 
                  ، فضال  عن أو بدال  حوارنت على توفير مكان للتداول وال                                    من المهم إذا  التركيز على قدرة اإلنتربعض األجوبة. 

( وضع أطر الموظفين الحكوميينولتحقيق هذا الهدف، يجدر بالسياسيين )أو . من إمكانية اللغط واإلستخفاف
بطريقة دقيقة وعادلة، بحيث تحقق التوازن بين البساطة والنفوذ من جهة، مع فارق بسيط وضرورة  حوارلل

 .نازالت مع القضايا ذات الصلة من جهة أخرىاالعتراف بالت

يجب عليها و                                                                           الحكومات أصبحت على نحو متزايد طرفا  فاعال  من بين العديد من األطراف الفاعلة،  إن 
                                                ي عتبر تأطير القضايا بطريقة ذكية ومتوازنة أمرا  و ،بين المصالح المتنافسة في المجتمع تلعب دور الفيصلأن 

بصورة خارجية تسنتد إلى  مفردةفتتميز العديد من الحمالت التي تتناول قضية  ،ذا الدوربالغ األهمية لتأدية ه
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       معقوال     ا داخلي   ا موقف   ا ولكن العديد من الحمالت تتخذ أيض ،الدعاية والحدية والمعارضة لسياسة أو مجموعة أخرى
" والتركيز المزيفب "االستقطاب                                                                     ومدروسا  وقابال  للتسوية. يجب إذا  على السياسيين وغيرهم السعي إلى تجن

 .والمقايضة يعترف بالتعقد الذيالحقيقي أكثر على الخالف 

 : العمليات والجهات الفاعلةالحكوميونالموظفون  -4

يتوقف نجاح المشاركة في الكثير من األحيان على التوقيت المناسب، فيجب أن تتم المشاركة في وقت 
النتيجة، ويجب أن يتناسب توقيت المشاركة ونطاقها مع الوضع المحدد، للتأثير على  يكفيمبكر من العملية بما 

 .في دورة صنع السياسة أو الحياة السياسية ،المشاركة ي مستوى تتمأعلى أي 

فهم معايير نجاح المشاركة المبينة في الفصل الرابع، القسم باء، القسم الفرعي  الموظفين الحكوميين على
 إنشاء ثقافة قائمة على المشاركة والحفاظ عليها. يتوقف النجاح في توفير معلومات                       . يجب أوال  وقبل كل شيء 2

                                                                                       على استخدام اللغة التي يفهمها األشخاص بدال  من استخدام المعلومات "المشفرة" فقط. ولكن هذا وومفيدة،  متاحة
باللغة التي تستخدمها  لفةالمخت                              يجب إذا  التعامل مع المجموعاتحيث ، أصحاب المصلحة على   ا األمر يتوقف أيض

 .بشكل يرتبط مع أهداف المؤسسة ومهامهاوتفهمها، 

       وتفه م  ،يتطلب نجاح المشاركة بصورة رئيسية تلبية احتياجات الجهات الفاعلة المعنية بشكل مباشر
 يجب أن تحاول الجهات الفاعلة تحديد مصالحها ، حيثوإشراكها في تحديد وتصميم العملية ،وضعها ودوافعها

يبدو أن . واستراتيجياتها الخاصة لتحديد السبب الذي يدفعها إلى استخدام المشاركة اإللكترونية وكيفية استخدامها
 هدافاألمنذ البداية، بما في ذلك  أصحاب المصلحة المشاركة تحقق النجاح األكبر عندما يتم تحديد توقعات
األهداف واضحة منذ البداية، وينبغي على المشاركين                                                     والوسائل ومعالجة المدخالت والنتائج. يجب إذا  أن تكون

 .بأنفسهم فهم اإلجراء بطريقة شفافة وإال فإن اهتمامهم بالمشاركة سيتضاءل بسرعة

 وخصوصيتهم الموظفين الحكوميين أمن -5

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وغيرها من السياسات على أمن ب الخاصة الحكوميةالسياسات  تنطبق
الموظفين                ال يجب مثال  على ف                                                            تواصل االجتماعي أيضا ، ولكن يجب اتخاذ بعض االحتياطات اإلضافية، مواقع ال

استخدام عنوان البريد اإللكتروني الرسمي الخاص بهم أو كلمة المرور لتسجيل الدخول إلى حساباتهم  الحكوميين
المهنية واالجتماعية للموظف على  يجب أن تبقى البيانات الشخصيةوالخاصة على مواقع التواصل االجتماعي. 

 إمكانية الوصول إلى تطبيقات إضافية  Facebook اإلنترنت منفصلة عن غيرها. توفر المواقع اإللكترونية مثل
والهجمات األمنية. عالوة  االحتيالي د اإللكتروني                                                        قد تشكل مخاطر أمنية مثل البريد اإللكتروني التطفلي والتصي 

 تطبيقات التي يقدمها الطرف الثالث بإساءة استخدام البيانات أو االحتفاظ بها إلى أجل على ذلك، قد تتسبب ال
 غير مسمى.

الحفاظ على             نوعا  ما في المستخدم يتساهل                                                         بشكل عام، يكون الحافز لمشاركة البيانات كبيرا  جدا  بحيث 
ي، اقع وسائل التواصل االجتماع                                                                    خصوصيته الشخصية، خاصة  على التطبيقات التي يقدمها الطرف الثالث مثل مو

يجب أن يدركوا على وجه التحديد أن و ،بشأن هذه المخاطر األمنية الموظفين الحكوميين ينبغي توعية   لذلك
معلومات    ا المعلومات المشتركة قد تبقى على اإلنترنت إلى أجل غير مسمى، وأنه ال يجب أن يتشاركوا أبد

                                                                 و المعلومات الخاصة عن أنفسهم أو عن اآلخرين، وينبغي أن ي ذكر بوضوح حكومية مهمة مثل البيانات السرية أ
 اإلفصاح عنها عند استخدام وسائل التواصل االجتماعي. للموظفين الحكوميين نوع المعلومات التي يمكن 
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 التكنولوجيا: الدروس والتوجيهاتقنوات وسمات إطالق   -واو

                                                   أن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ت ستخدم بشكل مكثف،  الثانيةيتبين من خالل التركيز على المرحلة 
بحيث تكون الشبكة الداللية مهمة  ،2.0ويتجه التركيز بشكل خاص نحو التواصل االجتماعي وتطبيقات الويب 

 ألن وسائل التعبير هذه تسمح للمواطنين بالمشاركة التلقائية غير الرسمية.

 أدوات وميزات المشاركة -1

في مؤشر األمم المتحدة للمشاركة اإللكترونية )إشراك  ةاإللكتروني المشاوراتقياس        ا  إلى باالستناد جزئي
المواطنين في المساهمات في السياسات والخدمات العامة والتداول بشأنها(، يوصى باعتماد أربعة أنواع من 

 الميزات والقنوات في ما يتعلق بالمشاركة على النحو المبين أدناه.

ى هي بوابة المشاركة اإللكترونية التي يمكنها أن تتضمن العديد من الميزات، مثل محتوى القناة األول
الصوت/الفيديو، وتعدد اللغات، واإلستمارات اإللكترونية المتعلقة بالسياسات والخدمات، واألخبار حول أنشطة 

ول إرسال التعليقات والوصول المشاركة القادمة، والحصول على برنامج العمل البرلماني، واألسئلة المتكررة ح
 إلى نظام القانون اإللكتروني.

يمكن أن تتضمن القناة الثانية ألدوات المشاركة تلك التي يمكن استخدامها إلدخال ردود الفعل والتعليقات 
يمكن استخدام األدوات للحصول على  حيث واآلراء والمدخالت األخرى في النموذج الخام )غير التداولي(.

التي اتخذت بالفعل والتي تشمل نتائج المشاورات مع المواطنين بشأن التعليم والصحة والتمويل والرعاية  القرارات
 ،RSSيمكن مشاركة التحديثات عبر البريد اإللكتروني أو الملخص الوافي للموقع و ،االجتماعية والعمل والبيئة

عبر البريد اإللكتروني أو الرسائل القصيرة مشاركة التنبيهات التي تراعي المتطلبات الشخصية    ا يمكن أيضو
ر ادومجموعة أدوات وسائل التواصل االجتماعي باأل تقوم )مثل السياسات والوزارات المحددة وما إلى ذلك(. 

 :ةالتالي

 ؛والتفاعالت اإللكترونية الحواراتاإلشعار باستالم اآلراء و •
 ؛إجراء استطالعات الرأي/مسوح •
 ؛ةنشر المدونات اإللكتروني •
 ؛فوريةتسهيل الدردشة/الرسالة ال •
 ؛تعقب و/أو اإلبالغ عن الفساد •
 ؛تقديم العروضمشاركة نتائج عمليات الشراء/إجراءات  •
 تمكين رصد/تقييم عقود الشراء الحالية.  •

ة المفتوحة تسهل الحصول على البيانات واستخدامها والتعليق يبيانات الحكومالالقناة الثالثة من أدوات 
 Excel                                                                                   الءم ذلك مع مستوى النجمتين من مخطط الخمس نجوم )البيانات المقروءة آليا  بأي صيغة مثل ويت ،عليها

                                           نجوم )البيانات المقروءة آليا  بصيغة موحدة،  3                                                    بدال  من صورة عن الجدول مأخوذة بواسطة المسح الضوئي( و
 (.Excel                           مثل القيم المفصولة بدال  من 

ومفوض المعلومات  ،ة البيانات مثل تحديد الهوية اإللكترونية/التوثيقوتتضمن القناة الرابعة ميزات حماي
 .وتقديم اإلرشادات حول األمن السبراني)الخصوصية( لتقديم المشورة للمواطنين بشأن مخاوفهم 
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 المشاركة اإللكترونية وأنواعها أهدافمواءمة  -2

المشاركة  عمق واتساع مي بينعن منهجيات اإلشراك في العصر الرق العالمية الشاملةاللمحة تقارن 
 .2وأنواع الفوائد التي يمكن أن تكون مرتبطة بها كما هو مبين في الشكل 

 منهجيات المشاركة والتعاون واإلشراك في العصر الرقمي  -2الشكل 

 
 .: من تجميع المؤلفالمصدر

"أقسام": قسم األفكار، وقسم التعليم، وقسم                                                  يصن ف هذا الشكل أنواع المشاركة واإلشراك ضمن أربعة
                                       من المرجح إذا  أن يتم ابتكار األفكار في                                                             التوصية، وقسم القرار، ويتكو ن كل منها من أنواع أنشطة محددة.

مجموعات أصغر )على الرغم من إمكانية وجود العديد منها( عبر استخدام مزيج من التقنيات اإللكترونية وأخرى 
يجب أن تكون القرارات عادة على المستوى المجتمعي منتشرة على نطاق أوسع عبر المجموعات  غير إلكترونية.

 .السكانية، وقد يؤدي ذلك أكثر فأكثر إلى اعتماد الوسائل اإللكترونية بصورة رئيسية

بدور أكبر من خالل النظر إلى  القيامعلى الرغم من أن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قد تتجه نحو 
                                                                   ، إال أن التطبيق المحدد للمشاركة سيختلف عمليا  وفقا  للظروف واألهداف 2األسفل وإلى الجانب األيمن من الشكل 
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من  آرائهم                                                  الخدمات في موزامبيق مثال  يطلب من المستخدمين إبداء  مراقبةوالتطبيقات الجديدة المتوفرة. فنظام 
 (.4اإلطار ية )                                              خالل قنوات مصممة خصيصا  لتتالءم مع الخصائص المحل

 موزامبيق: إشراك المواطنين في مراقبة خدمات إدارة النفايات  -4اإلطار 

لدعم السكان المهمشين الذين يعانون من  Monitoria Participativa Maputoالخدمات أو  مراقبةتم تصميم نظام  
 قطاع الخدمات الحضرية. نقص في الخدمات في التصدي للعقبات أمام الدخول في

التي تم تصميمها لجمع المعلومات من األشخاص عبر خدمة الرسائل و، Ntxuvaيعتمد النظام على منصة برمجية،  
يتم استخدام واجهة صوتية باللغات المحلية للسماح للسكان الذين لم يحصلوا و ،القصيرة، والتطبيقات النقالة، وبوابة الويب

أو الدخول إلى # 553* يمكن لألفراد االتصال بالرقمحيث                                   عليم واألكثر فقرا  من الحصول عليه. على مستوى كاف من الت
استخدام الكمبيوتر أو الهاتف الذكي أو الهاتف الخلوي العادي )عبر خدمة الرسائل القصيرة( و www.mopa.co.mz موقع

حرق النفايات بطريقة غير مشروعة.  المشروع، أو رأو إلقاء النفايات غي ،لإلبالغ عن الفشل في تفريغ صناديق النفايات
جودة خدمات إدارة النفايات الصلبة ال سيما عند التعاقد مع أطراف  مراقبةيساهم المشروع في إشراك األشخاص في عملية 

 ثالثة )بدعم من البنك الدولي والمانحين الثنائيين اآلخرين(.

                             ويعمل أيضا  على تعزيز اإلشراك  ،ات العامة حول الخدمات الحضريةيوفر النظام رؤية وإحصاءات ناتجة عن المعلوم 
يمكن للمستخدمين إضافة الصور والتعليقات وغيرها من وبين المجتمع المختص بتطوير/إبتكار البرمجيات المحلية. 

بمساعدة الدوائر البلدية، التوضيحات للسماح لمجلس المدينة من التدخل بسرعة. تقوم المديرية البلدية للصحة العامة والمقابر، 
 بإدارة ورصد المعلومات. 

__________________ 

 .http://clubofmozambique.com/; http://www.mopa.co.mz: المصدر

 القنوات المستخدمة والفجوة الرقمية -3

هج متعدد القنوات والوسائط ضروري للمشاركة اإللكترونية، أي أنه من الضروري التركيز   ن إن اتباع 
                                                                                                ليس فقط على القنوات اإللكترونية بل أيضا  على التفاعالت ونقاط التحويل بين القنوات المختلفة من حيث 

 على     إذا   ويجبلمحددة. نقاط القوة والضعف الخاصة بها، واحتياجات الجهة المعنية في ذلك الوقت والظروف ا
إلى  تؤدي قط، وإن كانت فعالة للغاية وربماقناة واحدة فأن ترتكز على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

على األقل  قنوات أخرى. وباإلضافة إلى ذلك، ما زال نصف سكان الدول العربيةل      أيضا   مكملةتحول، ولكنها 
             قد يؤدي إذا  فهم نتيجة لذلك الحصول على الخدمات اإللكترونية، يعاني من نقص في الخدمات الرقمية وال يمكن

االنتقال الحصري للقنوات اإللكترونية إلى زيادة الفجوة الرقمية. الكثير من الناس، بما في ذلك الملمين 
                                                                                              بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ال يزال يفضلون اإلجتماع وجها  لوجه، ويريد العديد منهم الحصول على 

هج المتعدد القنوات في مبادرة              . ويتجلى الن 26ضمنية وتواصلية يصعب تقديمها بطريقة إلكترونية بحتة مادة
بيانات اللتوسيع نطاق الحصول على  جهات وسيطةوالبيانات المفتوحة في كينيا التي تستخدم التكنولوجيات 

 (.5ة المفتوحة )اإلطار يالحكوم

 

                                                
26 2015a Millard,. 

http://clubofmozambique.com/
http://www.mopa.co.mz/
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 كينيا: مبادرة البيانات المفتوحة  -5اإلطار 

من خالل    ا فجعلت البيانات الحكومية متاحة للجمهور مجان، 2011أطلقت كينيا مبادرة البيانات المفتوحة في العام  
 وتضمن مبادئ أساسية تتعلق بالمشاركة العامة وتعزيز ،دخل دستور جديد حيز التنفيذ 2013بوابة إلكترونية واحدة. وفي العام 

 انفتاح المجتمع.

تهدف مبادرة البيانات المفتوحة إلى زيادة توافر البيانات وإمكانية حصول المستخدمين عليها من أجل تمكين األشخاص  
يوفر "الجدول الزمني إلبالغ البيانات" على بوابة البيانات المفتوحة معلومات حول الموعد الذي وال سيما الفئات الضعيفة. 

الحكومية مجموعات البيانات العامة. الجدول الزمني هو عبارة عن وثيقة عمل إلطالع المواطنين  لمؤسساتوتنشر فيه ا      ت صدر 
طلب الحصول على البيانات من خالل قسم "اقتراحات البيانات" على الموقع    ا يمكن لألشخاص أيضوعلى توفر البيانات. 

ون من ضعف في اإللمام بالقراءة والكتابة، نشرت بوابة البيانات استهداف كبار السن وأولئك الذين يعانومن أجل اإللكتروني. 
 المفتوحة في كينيا المجالت التي تترجم المواد الخام إلى رسوم بيانية ولغة بسيطة.

وتظهر األبحاث أنه يمكن لرؤساء ، ينظم فريق البيانات المفتوحة منتديات لمناقشة القضايا المتعلقة بالتعليم مع الشباب 
بدور الوسطاء من خالل توفير إمكانية الحصول على البيانات الحكومية القيام  ز والمراكز المجتمعية والكنائس والمساجدالمراك

لألحياء الحضرية الفقيرة والمستوطنات الريفية. كما أن فريق البيانات المفتوحة يعمل على تطوير أدوات لمراقبة فعالية 
متخصصون في تحليل البيانات تحميل المعلومات على مدونة الوب وتسليط الضوء                                    الموقع. وأخيرا ، يستطيع الصحفيون ال

 على البيانات التي تستحق أن تخضع للدراسة من قبل الجمهور.

______________ 

 .http://opengovdata.ke: المصدر

 وسائل التواصل اإلجتماعي -4

ولوجيا عبر اإلنترنت ومجموعة من األدوات التي تمكن المستخدمين من تأليف هي تكن 2.0 شبكة الويب
تعد وسائل التواصل اإلجتماعي أحد و ،المحتوى الخاص بهم والمساهمة فيه أو التالعب بمحتويات اآلخرين

ؤدي التي تمكن المستخدمين من التفاعل اإلجتماعي مع بعضهم البعض. ي Web 2.0األنواع الرئيسية من أدوات 
إلى الخلط بين منتجي ومستهلكي المحتوى. كل مستخدمي اإلنترنت هم من  Web 2.0استخدام جميع أدوات 

 ،، زادت القيمة التي قد تشتق من النظامWeb 2.0مستهلكي ومنتجي المحتوى، وكلما تفاعل المستخدم مع أدوات 
بما أنه يتم تسجيل مشاهدات الصفحة أو  حتى أن المستخدم يصبح منتج للمحتوى بمجرد "االستماع" إلى محادثة،

كلما تم مشاهدة المحتوى، زادت فتظهر مدى شعبية المحتوى.  ءاتالمواقع اإللكترونية وإضافتها إلى إحصا
                                                                                                   شعبيته وأهميته، وحتى أن هذه المعلومة قي مة بالنسبة للمستخدمين اآلخرين. ت عرف وسائل التواصل اإلجتماعي 

، ولكن تتوفر العديد من األدوات والتقنيات األخرى، مع اإلشارة YouTubeو Twitterو Facebookبأسماء مثل 
 كل منها. سلبياتو سماتويبين  Web 2.0ألدوات    ا مفيد   ا تصنيف 2. يقدم الجدول   ا إلى أن التغيير سريع جد

 قنوات االتصال المباشر: يقدم المواطنون آراءهم -5

في مجاالت معينة ينبغي أن ينصب عليها التركيز بحسب قد يرغب المواطنون بالمشاركة في الحكومة 
 اقتراحاتقد يرغبون في اإلشارة إلى مشكلة أو التعبير عن وجهات نظرهم بشأن تقديم الخدمات أو تقديم ف ،رأيهم

قد ، وهناك العديد من األسباب التي تدفع بالمواطنين إلى المشاركة وإعالم الحكومة بأمر ما .غير مرغوب فيها
                                                                                           الحكومة أيضا  في تلقي مدخالت من المواطنين في مجاالت محددة لتزويد العملية اإلدارية أو السياسية  ترغب

 .                                                                                          تتخذ قنوات وميزات المشاركة اإللكترونية أشكاال  متعددة، وأكثرها انتشارا  هي تلك المبينة أدناه .بالمعلومات

http://opengovdata.ke/
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 ل التواصل االجتماعي القائمة على المشاركة: أدوات وسائWeb 2.0  -2الجدول 

 سلبياتوال اإليجابيات  الوصف داةاأل

خدمة أو منصة إلكترونية تستند إلى  الشبكات
وتعكس الشبكات والعالقات بين الناس )من 

 خالل اهتماماتهم أو أنشطتهم(.

                               تتألف الشبكة عموما  من وصف لكل 
                               مستخدم )غالبا  ما تكون لمحة عن 

، وروابط اجتماعية ومجموعة المستخدم(
واسعة من الخدمات )مثل البريد 

اإللكتروني، والدردشة، والرسائل، 
ومنشورات المدونات والمحتوى(. وتتيح 

للمستخدمين فرصة لتبادل األفكار 
واألنشطة والفعاليات واالهتمامات مع 

 أعضاء الشبكة الشخصية.

 LinkedInو MySpaceوأمثلة: فيسبوك 
 وتويتر.

 :ابياتجياإل

 ؛فئة المستخدمين والفئة المستهدفةوجود  •

 ؛وار ثنائي االتجاه ومفتوح للجميعلهجة غير رسمية وح •

أصحاب قبل المستخدمين و توفير المدخالت مباشرة من •
 ؛المصلحة

نات ردود يمكن دمجها مع مختلف المنشورات ومكو •
 ؛                     الفعل فضال  عن البوابة

 ؛رؤدي إلى توليد األفكار واالبتكاالحوار ي •

 ؛قناة جيدة للتواصل والعالقات العامة •

 منصة مستقلة ومحايدة. •

 :لبياتالس

االستخدام وردود الفعل غير مضمونين، والحوار على  •
يان شبكات التواصل االجتماعي هو في أغلب األح

 ؛سطحي وال يشجع النقاش البناء

 ؛التصويت، تفتح قناة أخرى لالتصالقناة بديلة للمناقشة و •

 ؛ة ونقطة التحول غير معروفينالقيمة المضاف •

 .التحكم الكاملال توفر بالضرورة  •

، تسهل العمليات تعاونيةمنصة إلكترونية  المنصات
التعاونية وتساعد المزيد من الناس على 
التفاعل وتبادل المعلومات لتحقيق هدف 

 مشترك وبالتالي تعزيز االبتكار.

                                    يسه  ل اإلنترنت نشر وتبادل المعلومات 
                      فضال  عن تسهيل مساهمات  والمعرفة

األفراد. أحد العناصر األساسية في التعاون 
ن يهو انتشار األفكار في كل مكان وتمك

يتطابق  .األفراد من مشاركة هذه األفكار
 التعهيد الحشديالتعاون االجتماعي مع 

لتحقيق    ا الذي يعمل من خالله األفراد مع
 هدف مشترك.

 MediaWikeأمثلة: مواقع ويكي مثل 
  Googleو TikiWikiو DokuWikiو

page wiki  والمدونات مثلWordpress 
مثل التعاونية وحلول المكاتب  Bloggerأو 

digitaliser.dk  أوDebategraph  أو
Teamwork  أوWork Spot. 

 :جابياتياإل

 ؛للحوارمنتدى حوار ثنائي االتجاه و •

أصحاب قبل المستخدمين و توفير المدخالت مباشرة من •
 ؛لحةالمص

نات ردود يمكن دمجها مع مختلف المنشورات ومكو •
 ؛                     الفعل فضال  عن البوابة

 ؛كار واالبتكارالحوار يؤدي إلى توليد األف •

 ة.منصة ومنتدى وموارد مشترك •

 :لبياتالس

ونين، ويصعب تشجيع االستخدام وردود الفعل غير مضم •
 ؛النقاش البناء

 ؛قناة بديلة •

 القيمة المضافة غير معروفة. •

خدمة أو منصة إلكترونية تسهل المشاركة  رالنش
أنظمة ووالنشر والتغييرات، 

Folksonomiesوإنشاء المحتوى ودمجه ،. 

 :يجابياتاإل

 ؛لجهات المعنيةالتحديث الفعال للمستخدم وا •

 االهتمام؛يساعد على مواصلة إثارة  •
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 سلبياتوال اإليجابيات  الوصف داةاأل

قد يكون المحتوى على شكل فيديو أو صور 
 .أو نص إلخ

 SlideShareو Flickerأمثلة: يوتيوب و
 .وتويتر RSSوالملخص الوافي للموقع 

 ؛يمنح المستخدم "حصة" في المحتوى وكيفية استخدامه •

مكانية الوصول إلى إ -أدوات بديلة للوساطة وبديل للنص  •
 ؛شبكة اإلنترنت

ن خالل إضافة الصوت والصور إكمال المنصة م •
 ؛والنص

 ؛المستخدمين حرية اختيار الوسيلة منح •

امها على شبكات ومنصات مختلفة قائمة على يمكن استخد •
 التعاون وعلى بوابة.

 :سلبياتال

 ؛المعلومات تراكماحتمال  •

ه المستخدم قد تشهد تقلبات قيمة المحتوى الذي ينشئ •
 ؛كبيرة

 ؛           حترم دائما                حقوق النشر ال ت  •

                                                قد يستغرق تحميل/الحصول على المواد الثقيلة وقتا   •
       طويال .

المعلومات 
 الراجعة

أو منصة إلكترونية تسهل مدخالت  خدمة
الجمهور عبر اتصاالت أحادية أو ثنائية 

المعلومات  هناك نوعين من .اإلتجاه
: األشكال الكمية مثل التصويت الراجعة

والتصنيف واألشكال النوعية كالتعليق 
 .والنقاش والمسوح والويكي والمدونات

أنواع ردود الفعل موحدة في أغلب األحيان 
ور عليها على موقع إلكتروني ويمكن العث

أو كعناصر وظيفية في شبكات مختلفة 
 .تعاونيةومنصات 

 borger.dk أمثلة: التصويت والنقاش على

 ، التقييم والتعليق على "Debategraph"أو

، المسوح مثل  digitaliser.dkأو  فيسبوك
survey monkey ،pirate survey ،

والمسوح المجانية عبر اإلنترنت، 
ويكي، أداة التعليقات  ونات ومواقعوالمد
ويكيبيديا، حلول عامة  فيما مقال  بشأن

 .متنوعة إلخ

 :يجابياتاإل

يمكن استخدامها على شبكات ومنصات مختلفة قائمة على  •
 ؛التعاون

 ؛منتدى للنقاشحوار ثنائي االتجاه و •

الحصول على المدخالت مباشرة من المستخدمين  •
 ج والمشاركة.، وتسهيل اإلدماأصحاب المصلحةو

 :لبياتالس

 ؛االستخدام وردود الفعل غير مضمونين •

طريقة بديلة للحصول على ردود فعل المستخدمين  •
 ؛أصحاب المصلحةو

 القيمة المضافة والموارد مجهولين. •

 .المؤلف من تجميع: المصدر

نظر في وضع توفر وسيلة الدردشة/التعليق/االستطالع في كل صفحة إلكترونية: ينبغي على الحكومات ال
وسيلة التعليق في أسفل كل صفحة إلكترونية ليتمكن المستخدمون من الدردشة حول الصفحة مع بعضهم البعض 

مباشرة إلدارة تكنولوجيا المعلومات بشأن تقديم  اآلراء هذه المبادرة ستوفر .الموظفين الحكوميين و/أو مع
                من الطبيعي جدا   .ويب )من وجهة نظر المستخدم(وللمؤلفين بشأن جودة المعلومات على صفحات ال ،الخدمات

أن المستخدمين يتمتعون بنفس مستوى المعرفة حول الموظفين الحكوميين أن تفترض إدارة تقنية المعلومات و
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                                       غالبا  ال يتمتع المواطنون بهذا القدر من  كنالمنظمات والعمليات الحكومية كتلك التي يتمتعون بها بأنفسهم، ل
لضروري الحصول على آراء المستخدمين بصورة منتظمة لكي تعرف الحكومة مدى فهم من ا .المعرفة

المعلومات والمحتوى على صفحات الويب ومدى نجاحها. بسرعة كبيرة، يمكن تحديد وتحسين الخدمات 
ين. وصفحات الويب التي يساء فهمها أو الخاطئة في حال توفر آراء المستخدم ،اإللكترونية التي تطرح إشكاليات

 عندما تتوفر وسيلة التعليق، يجب التدقيق في كل تعليق قبل إصداره للنشر.

يجب أن تطرح استطالعات الرأي والمسوح أسئلة ذات صلة وال ينبغي أن تدفع المستخدم إلى اإلعتقاد 
ن يجب أن يتمككما                      على طلب مقي م خارجي.                                                        أنها أجريت فقط لملء الفراغ أو إلجراء استطالع الرأي بناء 

المستخدمون من رؤية نتائج استطالع الرأي/المسح وأرشيف لنتائج االستطالع/المسح السابق، وأن يتمكنوا من 
 ال يجب أن تكون فئات األجوبة منحازة ومعرفة المدة التي سيستغرقها )استغرقها( استطالع الرأي/المسح. 

ين فئات األجوبة اإليجابية والمحايدة والسلبية. وأال تعرض فقط األجوبة المالئمة، ولكن ينبغي أن تحقق التوازن ب
 .يجب إعالم المستخدمين إذا تم اتخاذ أي إجراء كنتيجة مباشرة لالستطالع أو المسحكما 

                                                            اآلراء/نماذج المدخالت ووسائل التواصل االجتماعي: ي سمح للمنظمات واالقتراحات/ الحوارمنتديات 
التي تقدمها أو تفرض عقوبات عليها، ولكن ال يجب فرض  وارالحالحكومية وضع مبادئ توجيهية لمنتديات 

أن تطلع المستخدم على كيفية إدارة الحوار في    ا يجب على الحكومة أيض ، وإنماالتزامات فقط على المستخدمين
منتديات التي تنظمها. هل ستدير المناقشات؟ هل ستأخذ بعين اإلعتبار آراء المستخدمين واقتراحاتهم؟ يجب ال

اج مبادئ المشاركة والحوار اإللكتروني في سياسة المشاركة اإللكترونية الخاصة بالمنظمات الحكومية، كما إدر
يجب على الحكومة وأن الصفحات التي تحتوي على وظائف المشاركة اإللكترونية يجب أن تتضمن بيان المبادئ. 

من المحتمل أن يكونوا موجودين على ف في بعض األحيان أن تذهب إلى المكان الذي يتواجد فيه المستخدمون،
التعاون مع  التي تستضيفها أطراف ثالثة. إذا أرادت الحكومة حوارالشبكات التواصل اإلجتماعي ومنتديات 

المواطنين وتعزيز الحوار وزيادة الشفافية، يجب عليها في بعض الحاالت أن تتنازل عن سلطتها، ولكن بطريقة 
الذين يشاركون في المناقشات بالنيابة عن الحكومة أنهم يمثلون  موظفون الحكوميوناليجب أن يعرف  .مناسبة لها

للموظفين  وهذا يعني أنه ينبغي وضع سياسة بشأن وسائل التواصل االجتماعي ،الحكومة ويتحدثون باسمها
 .يعرفوا كيفية التصرف بطريقة جيدة )الفصل الرابع، القسم باء(ل الحكوميين

                                                                               تلقائيا : كلما ي دخل المستخدم بيانات أو يقدم طلبا  أو يطرح سؤاال  )إال في مناقشة  راجعةالمعلومات التلقي 
                                                                                                      مفتوحة مستمرة(، يجب أن يظهر تلقائيا  )إقرار( على الصفحة )و/أو إرساله عبر البريد اإللكتروني إذا كان ذلك 

كن المستخدم من أن يترقب استالم ينبغي على المشغل ضمان وجود تصريح لكل مرفق ذي صلة لكي يتم .(  ا مناسب
 .االشعارهذا 

ومتسلسل عن    ا وتكرار   ا                                                                     المدونة الحكومية: المدونة شبيهة بيوميات أو دفتر. هي منشور محد ث مرار
ويتم إدراج  د،                                                                                األفكار الشخصية وروابط الويب. وت كتب المدونة عادة من قبل شخص واحد أو باسم شخص واح

ظم                                                                         لى القائمة بالترتيب أي من أحدث واحدة أوال  إلى أقدمها في األسفل. تتناول معدخل ع  م عادة كل "منشور" أو 
سبوعي في إحدى الصحف. يمكن استخدامها كأداة لعرض األيومي أو العمود المثل                        المدونات موضوعا محددا 

األفكار الشخصية لكاتب المدونة كما أنها تدعو في أغلب األحيان القراء إلى تقديم تعليقات على مقاالت المدونة 
هذا المفهوم الخاص بمشاركة األفكار الشخصية حول موضوع محدد على مدونة هو وسيلة  .في أسفل الصفحة

دارة العليا وللموظفين الحكوميين أو الخبراء الرئيسيين اآلخرين من الحصول على قناة تواصل جيدة تسمح لإل
دائمة مع جمهور مستهدف. قد يشارك أحد الوزراء أفكاره حول بعض القضايا السياسية أو المبادرات القادمة. 

  .ليق والتفاعل مع الجمهور                                                                      وتوفر المدونة للمؤلف مكانا  لتقديم تحليل متعمق حول الموضوع من خالل التع
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 Fix2Go :البحرين  -6اإلطار 

ناتج عن التعاون والجهود المشتركة بين الجهات الحكومية المختلفة بما فيها هيئة المعلومات والحكومة  Fix2Go برنامج 
ا وزارة الصحة وهيئة الكهرباء والماء ووزارة األخرى التي تقدم خدمات مختلفة بما فيه المؤسسات                    اإللكترونية، فضال  عن 

األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. تتولى هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية مسؤولية اقتراح السياسات العامة 
يم خدمات الحكومة والتشريعات والقرارات المناسبة لتنفيذ الحكومة اإللكترونية وتكنولوجيا المعلومات وبرامج البيانات وتقد

 .اإللكترونية

إلنشاء قناة مباشرة وسهلة ووسائل اتصال بين الجمهور  Fix2Go قامت هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية بتطوير 
والهيئات الحكومية في ما يتعلق باالقتراحات والشكاوى الرامية إلى تحسين الكفاءة والشفافية. هذا البرنامج يسمح للمستخدمين 

من خالل تقديم اآلراء، بما في ذلك استخدام خدمات التقاط وتسهيله تواصل مع الحكومة بسرعة وبسهولة، وبالتالي زيادة التفاعل بال
مستويات عالية من التفاعل بين الجمهور والحكومة من خالل توفير قناة فعالة للغاية  Fix2Go الصور وتحديد الموقع. يتيح برنامج

 ولة، وهي متوفرة على مدار الساعة وطوال أيام األسبوع، مما يؤدي إلى زيادة رضا العمالء.يمكن الحصول عليها بسه
__________________ 

 .2018Bahrain this Week ,؛ 2017Bahrain this Week ,؛ 2018الحكومة اإللكترونية،  بوابة: البحرين، المصدر

استخدام األزرار التي تقدمها وسائل التواصل                                وسائل التواصل االجتماعي: ي عتبر  روابط استخدام أزرار
االجتماعي أحد الطرق الجيدة لنشر المعلومات على المواقع اإللكترونية الحكومية، مثل الحفظ والمشاركة وإبداء 

لالهتمام وأرادوا أن يراه اآلخرون،    ا اإلعجاب والتغريد إلخ. إذا وجد زوار الموقع اإللكتروني محتوى مثير
المعلومات" من خالل النقر على أحد أزرار شبكات التواصل االجتماعي. من السهل دمج أزرار  يمكنهم "نشر

 .نص برمجي إلى أن هذه العملية تشمل فقط إدخال   ا مشاركة التواصل اإلجتماعي على صفحات الويب، نظر
بعض األزرار  كما أن ،المدمج يضيف الوسائل وال يتطلب أي تدخل من المسؤول عن الموقع فالنص البرمجي
 .                                                                        أي أنها ت ظهر عدد المرات التي نشر فيها المستخدمون محتوى الموقع اإللكتروني ،تبين إحصاءات

)تواصل( في البحرين جوانب عديدة من الممارسات الجيدة في المشاركة من خالل  Fix2Go           تبي ن قضية
 .(6الحكومة )اإلطار  تسهيل تقديم االقتراحات والشكاوى التي تهدف إلى تحسين كفاءة وشفافية

مان العديد من الفوائد المرتبطة بالمشاركة                                                    السياق نفسه، يبي ن التطبيق النقال الخاص باألهل في ع  وفي
 .(7 اإلطار)

 بالوالدين                            ع مان: التطبيق النقال الخاص  -7اإلطار 

من أجل تسهيل متابعة إنجازات  لهميل تقديم الخدمات األساسية لتسهباآلباء واألمهات تم تصميم التطبيق النقال الخاص  
أطفالهم، وحضورهم في الفصول الدراسية وسلوكهم في المدرسة والتواصل مع السلطات المدرسية. ويساهم هذا التطبيق في 

تقديم  لهمويتيح  ،تحسين تفاعل الوالدين مع المدرسة من خالل توافر الخدمات من أي مكان وفي أي وقت من خالل التطبيق
مان مع توفر                                                                                                  الشكاوى والمالحظات على الفور كما أنه يسمح لهما بنقل سجالت أطفالهما بين المدارس المختلفة في سلطنة ع 

 .ميزات مثل اإلشعارات والتعقب حتى الختام

ومتابعة النتائج األكاديمية متابعة الجداول الزمنية الدراسية للتالميذ وبرامجهم الدراسية،  لآلباء واألمهات          يمكن إذا   
كل هذه األمور تزيد من رضا الوالدين ألنها تمكنهما من  .والحصول على إشعارات بجميع األنشطة والفعاليات في المدرسة

متابعة التالميذ عن كثب من خالل األجهزة اللوحية والهواتف الذكية من دون الحاجة إلى استخدام أجهزة الكمبيوتر كما كان 
جديدة. وتشير النتائج إلى أن هذا التطبيق يساعد الوالدين  تسهيالت                                                 ابقا . ويؤدي أيضا  الدعم الفني للتطبيق إلى تطوير س الحال

 ووزارة التربية والتعليم والسلطات المدرسية على توفير الوقت وادخار المال إلى حد كبير.

_____________________ 

 .Al Lawati, 2016: المصدر
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اإللكتروني للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل في تونس للناس المساهمة في تطوير يتيح الموقع 
 .(8خدمات التعليم في البلد )اإلطار 

 والتعليقات حول التعليم المهني المعلومات الراجعةتونس:   -8اإلطار 

إلى توفير  أ() والتشغيل(العمل المستقل )وزارة التكوين المهني يهدف الموقع اإللكتروني للوكالة الوطنية للتشغيل و 
الفرصة لألشخاص والمهنيين واألطراف المهتمة األخرى من أجل طرح األسئلة وتقديم اقتراحات بشأن التعليم المهني في 

 .)ب(                                                                ويوفر أيضا  إمكانية مناقشة القضايا على صفحة الوزارة على الفيسبوك.  دالبال

وتتمتع باالستقالل اإلداري والمالي، وتتمثل مهمتها  ،طابع مدنيوذات  ،إدارية ملك صفةمؤسسة عامة ال ت الوكالة هي 
بدور تنشيط سوق العمل على المستوى الوطني واإلقليمي  تقومو .الرئيسية في تنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بتشجيع التشغيل

من خالل تطوير المعلومات حول التشغيل  التابعة لها لعمل المستقلوالمحلي والقطاعي من خالل شبكة مكاتب التشغيل وا
 .والمؤهالت المهنية لدعم الشركات والباحثين عن عمل

المعلومات دقة وتهدف إلى ضمان  ،واألعمال الحرةوتستهدف الوكالة بشكل خاص الشباب والشركات الصغيرة  
وتنظيم وإجراء المعامالت االستثمارية للقوى العاملة التونسية في  ،والتوجيه المهني للباحثين عن عمل تحديثها،و وثوقيتهاو

                                    وتدعم أيضا  العمال الذين تم تسريحهم  .الخارج، بما في ذلك إعادة إدماج العمال المهاجرين في االقتصاد الوطني بعد عودتهم
العمل والمدربين والمعلمين ضرورية تعتبر المدخالت واالقتراحات من الباحثين عن عمل وأصحاب  ألسباب اقتصادية وتقنية.

 لضمان أفضل الخدمات الممكنة.
________________________ 

 .2018وزارة التكوين المهني والتشغيل،  ،تونس :المصدر

 ./http://www.emploi.gov.tn/tnلمزيد من المعلومات  )أ( 
 ./https://www.facebook.com/MFPE.GOV.TN )ب( 

 العامة: الدروس والتوجيهات اتتحسين القدر  -زاي

 إعادة بناء مشاركة المواطنين من القاعدة -1

رة تداعيات مباشأو أثبتت التجربة أن معظم المواطنين يهتمون في المقام األول بقضايا محددة لها تأثير
القضايا التي لها أهمية جغرافية بعلى حياتهم الخاصة في المكان الذي يعيشون فيه، في حين أن البعض منهم يهتم 

. يجب استخدام هذه اإلهتمامات 27ر المناخ والهجرة والجريمة والظروف االقتصادية                      على نطاق أوسع مثل تغي 
مبادرة  9ويصف اإلطار  القمة لمحلية من القاعدة إلىلبناء مشاركة المواطنين في األماكن العامة الوطنية أو ا

  .للمشاركة العامة في مناقشات السياسات في تنزانيا

                                                                                       يجب توضيح مدى أهمية النقاشات المحلية، وتوفير أدوات وآليات لربطها معا  ضمن عملية ثنائية كما 
الوة على ذلك، يمكن أن تتعلم المناطق السياق للنقاش المحلي والمادة للمناقشة على نطاق أوسع. عاإلتجاه توفر 

                       والحث  على نشر القضايا من بعضها البعض. يجب استخدام المواضيع المحددة المترابطة لتوسيع عملية المشاركة 
                            يجب أيضا  االستفادة من شبكات  .                                         التي سيكون العديد منها وطنيا  أو إقليميا و بشكل طبيعي على نطاق أوسع

سواء عبر في هذه العملية  بحيث يمكن لهذه الشبكات أن تساهم الحاجةالرسمية عند التواصل اإلجتماعي غير 
 .اإلنترنت أو عبر وسائل أخرى غير متصلة باإلنترنت

 

                                                
27 2009 Commission, European. 

http://www.emploi.gov.tn/tn/
https://www.facebook.com/MFPE.GOV.TN/
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 تنزانيا: شراكة لصنع السياسات من خالل المشاورات عبر اإلنترنت  -9اإلطار 

على تبادل المعرفة والمعلومات حول جوانب التنمية االجتماعية  (TAKNET) تشجع شبكة المعرفة في تنزانيا 
 .واالقتصادية المختلفة للمصلحة الوطنية لتحفيز المناقشات من خالل إعالم األفراد حول قضايا التنمية الحالية

ا السياسة والخبراء في هذه المناقشات التي تؤدي إلى بناء توافق في اآلراء حول قضاي مواطنينيشارك كل من ال 
العامة التي تثير اهتمام المجتمع التنزاني. يعد مديرو المناقشة موجز المناقشات التي تتضمن نتيجة أحد المواضيع وتشمل 

 .المواطنينالسياسات و صانعي ها معنتوصيات وبيانات حول الممارسات الجيدة، ويتشاركو

حكومة تنزانيا واألمم المتحدة ومؤسسة البحوث ( هي مبادرة مشتركة بين TAKNET) شبكة المعرفة في تنزانيا 
 .االقتصادية واالجتماعية

_______________ 

 .http://www.taknet.or.tz: المصدر

 محو األمية الرقمية والسياسية والتشاركية الفعالة -2

المجال  "النخب" التي يمكن أن تسيطر على                                                   في نهاية المطاف، قد ال يكون ممكنا  التغلب على مشكلة
، رغم      كليا  الوضع هذا ؤدي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى تغييرت. ولن                       كما كان الحال تاريخيا السياسي 

ينبغي  .أن التجربة تثبت أنه إذا تم تطبيق التكنولوجيا بعناية، قد تؤدي في بعض الحاالت إلى تخفيف حدة المشكلة
 بشدة، والتي تعاني منها الفئات المستبعدة. ةيالسياسمحو األمية التشاركية والرقمية و          أيضا  دعم

بالنسبة للجهات الفاعلة غير الحكومية، يوصى بتشجيع وتصميم ودعم اكتساب المهارات والتعليم/التدريب 
تكنولوجيا  عتمدة علىالم                           فضال  عن التأكد من أن قنوات ة،يوالسياسوالرقمية التشاركية في إطار محو األمية 

. يجب أن يتم االستثمار في واجهات جديدة حدسية أكثر ها                                              المعلومات واالتصاالت تكم ل القنوات التي ال تستخدم
ومؤازرة  من غيرها ومدمجة في األنشطة اليومية بشكل أفضل. باإلضافة إلى ذلك، ينبغي حيثما أمكن، اإلستناد إلى

 .                                                                      الي، وزيادة الوعي، ومبادرات التوعية بدال  من إطالق مبادرات جديدة بالكاملاألنشطة الجارية، مثل التدريب الح

http://www.taknet.or.tz/
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خامسًا- المرحلة الثالثة:  
است�ا�يجية التعاون العامة

االنفتاح

الخطوات األولية

المشاركة

التعاون

إش�اك المواطنين



-50- 

 

 



-51- 

 

 ستراتيجية التعاون العامةا: الثالثة المرحلة  -      خامسا 

 األهداف العامة  -ألف

 الثالثة منها يجية الحكومة المفتوحة في المرحلةالقسم باء من الفصل الثاني، تهدف استراتفي كر       كما ذ 
إلى زيادة التعاون بين الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية للتشارك في توفير الخدمات واالستراتيجيات 

                                                                       ذلك في األساس تبادال  ثنائي اإلتجاه للمعلومات والمعرفة والرأي بين الحكومة  والخطط المبتكرة. ويشكل
جهات الفاعلة غير الحكومية األخرى( والعكس صحيح، حيث أن كل من الجهات الفاعلة الحكومية والمواطن )وال

ولتحقيق جزء كبير من هذه الخطوة يجب وضع البيانات على شبكة  ،وغير الحكومية تكون ناشطة ومتفاعلة
نقاط المرجعية للمرحلة وذات صيغة موحدة تستخدم معايير مفتوحة. وتشمل ال   ا اإلنترنت، مما يجعلها مقروءة آلي

 ما يلي: الثالثة

عملية ثنائية اإلتجاه بين الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، يمكن هو التعاون بشكل أساسي  •
من خاللها لهذه الجهات وضع جدول األعمال وأن تكون فاعلة، ولكن باإلستناد إلى إطار عام 

 للسياسات توفره الحكومة؛

 القرار عبر الوسائل اإللكترونية صنعالصلة من مستوى البيانات ذات يمكن الحصول على بعض  •
 لمؤشر المشاركة اإللكترونية لألمم المتحدة؛

هو مستوى  الثالثةفي المرحلة  نموذج النجوم الخمس للبيانات المفتوحة المستوى األكثر مالءمة من •
بحيث  ة تستخدم معايير مفتوحة،                            مقروءة آليا ، وذات صيغة موحد األربع نجوم، أي أن تكون البيانات

 يمكن ألي شخص الحصول عليها واستخدامها.

عادة على السياسات واالستراتيجيات واألنظمة  الثالثة، يرتكز التعاون في المرحلة 1كما هو مبين في الشكل  مالحظة هامة:
 .األولى والثانيةوالمبادرات التي تم تطويرها في المرحلتين 

على  ،التي توضح كيف يمكن تحقيقها وركائزها األساسيةإلستراتيجية الستة يجب تطبيق األهداف ا
وتقدم دروس وتوجيهات محددة لكل  األهداف العامة الستراتيجية التعاون العامة، كما هو مبين في هذا الفصل.

 .الركائزهذه هدف استراتيجي باالستناد إلى 

 يهاتتيجيات: الدروس والتوجاسترالسياسات واال وضع  -باء

                                                                            وصى بطبيعة الحال بالتعاون، بحيث ينبغي مبدئيا  لجميع األنشطة الحكومية أن تفسح     ، ي الثالثةفي المرحلة 
المجال أمام التعاون مع جميع الجهات الفاعلة الشرعية، بحيث تأخذ الحكومة المبادرة بشكل استباقي، ولكنها تسمح 

             فرصا  محدودة  األولى والثانيةفافية والمشاركة في المرحلتين لآلخرين من أخذ المبادرة. وفي حين توفر الش   ا أيض
تحددها الحكومة، تتمثل الخطوة التالية بالتعاون من خالل السماح للجهات الفاعلة غير الحكومية من أن تبدي رأيها 

تنتخب فيها وفي المجتمعات التي  ،في القضايا التي تعتبرها مهمة. ويجب أن تحدد النصوص القانونية مدى التعاون
  .                                                                                                   الحكومات على النحو الواجب، يتعي ن على الحكومة تحديد ما إذا كان هذا التعاون يصب في الصالح العام أم ال

الحكومة  تعززالتعاون بين المواطنين والحكومة من خالل إشراك جميع األطراف: الثالثةالمرحلة إن 
السياسات  وتتميز هذه المرحلة بتداول ،حكومية األخرىوالقطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات الفاعلة غير ال
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بين العديد من الجهات الفاعلة، بحيث تتمكن الحكومة من االستجابة من خالل توفير الخدمات  العامة والقرارات
. "                                                                       الحتياجات الجهة الفاعلة، مما ينطوي على التحو ل نحو حكومة "سريعة اإلستجابة                         المناسبة بدقة أكبر وفقا 

                                                                                             ف إذا  التعاون إلى تشجيع المساهمة الفعالة للمواطنين من خالل تعزيز التواصل وتدفق المعلومات بين ويهد
                                                                       ويعتبر هذا المستوى من المشاركة أكثر تقدما  من غيره ويمكن تحقيقه من خالل  ،الجهات الحكومية والمواطنين

 .النقاش العام المفتوح حول السياسات والبرامج الحكومية المخطط لها

 بشكل مسبق في صنع القرارالمشاركة  -1

اإلشراك إلى " الفعالالتعاون اإللكتروني وتتراوح بين اإلشراك والتعاون "غير مختلفة من درجات  هنالك
يشارك فيها  ،بأنه "عالقة مبنية على الشراكة مع الحكومة        الفع ال. ويمكن تعريف التعاون "الفعال والتعاون "

. ويمكن أن يشارك الناس في القرارات العامة 28سياسات ومضمونها بشكل فعالالمواطنون في عملية صنع ال
وتقديم الخدمات بطرق ودرجات عديدة. ويمكن إعالم الناس بالقرارات الحكومية ومدى توافر الخدمات، ويجوز 

تلقاء أنفسهم طلب منهم المشاركة أو قد يبادروا بشكل استباقي ومن                                           استشارتهم بشأن بعض القرارات، كما أنه قد ي 
ال تعني بالضرورة أن آراء  اتهذه المشاركة االستباقية في صنع القرار .إلى وضع األطر واتخاذ القرارات

 .                                ستترجم تلقائيا  إلى سياسات فعليةومدخالت الناس 

                                        ال يفترض دائما  التشريع المباشر للسياسات  عبر الوسائل اإللكترونيةصنع القرار إن مستوى التعاون في 
ويعتمد إلى حد كبير على نوع األداة المستخدمة وعلى نية األشخاص الذين  ،قرارات بكل ما للكلمة من معنىوال

خالله الناس األحزاب السياسية والمرشحين خالل  ففي حالة التصويت اإللكتروني الذي يختار من ،يستخدمونها
، تترجم مدخالت المواطنين إلى ترونيةلكإاالنتخابات أو يصوتون في االستفتاءات من خالل استخدام منصات 

طبق ألن لكل بلد خصائصه من حيث                                                وال يوجد بشكل عام مفهوم واحد يناسب الجميع لكي ي  .نتائج ملموسة فورية
 .29ثقافة التعاون ووسائل التفاعل المفضلة بين الناس والسلطات العامة

 نجاح التعاون معايير -2

ويشير إلى عملية  ،     مهما    ا يشكل تحدي الثالثةفي المرحلة  ونيةعبر الوسائل اإللكترالقرار ال يزال صنع 
يوفر فيها األشخاص مدخالتهم الخاصة في عمليات صنع القرار. وثمة مثالين على ذلك: )أ( التصويت اإللكتروني 

سائل المباشر عبر األنظمة اآلمنة و)ب( تحديد الخيارات والمقترحات المفضلة )الشائعة( من خالل تصنيفها عبر و
التواصل االجتماعي "إعجاب/عدم اإلعجاب" أو وظائف التصنيف. وفي حين أن الخطوة المنطقية التالية بعد 

                                           عتبر المعلومات والمشاورات اإللكترونية أيضا                     هي صنع السياسات، ت  الثانيةالمشاركة اإللكترونية في المرحلة 
 من أبرز أشكال التعاون.

ألن أدوات  ،ب المتعلق بالسياسات محور اإلهتمام بصورة خاصةوفي اآلونة األخيرة، أصبح الخطا
البرمجيات الجديدة تنشئ أنظمة تداول متطورة ومعقدة على شبكة اإلنترنت. ويوفر مسح األمم المتحدة للحكومة 

بالتقدم في    ا وثيق   ا القائم على التعاون يرتبط ارتباط ات                                 دليال  على أن التقدم في صنع القرار 2016اإللكترونية لعام 
فالبوابة  ،المشاورات العامة. وباتت مناقشة السياسات والقرارات مع الجمهور ممارسة شائعة بشكل متزايد

                                                                                   مثال  تربط بين نطاقات المشاركة اإللكترونية الثالثة ضمن عملية واحدة. كما أن نشر مسودات  Gov.ukاإللكترونية 

                                                
28 2001 OECD,. 

29 2016 Affairs, Social and Economic of Department. 
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للمشاورة العامة )المعلومات  -ات األخرى ذات الصلة إلى جانب توفير المستندات والمعلوم –السياسات 
اإللكترونية( يسمح بتلقي ردود فعل بناءة ومستنيرة. ومن ثم تنشر الحكومة موقفها تجاه ردود الفعل الواردة من 
الجمهور وتشرح أي تغييرات في خيارات السياسة العامة المقترحة بعد المشاورات من خالل تسليط الضوء على 

السبب الذي دفعها إلى اتخاذ هذا القرار. ويؤدي توفير مع ت التي تم النظر فيها وتلك التي تم استبعادها السياسا
 القائم على المشاركة وتطوير معناه. اتهج الشمولي للتعاون اإللكتروني إلى توسيع نطاق صنع القرار        هذا الن 

لى أنه على الرغم من انتشار ممارسة إ (2016)                                                وأشار أيضا  مسح األمم المتحدة للحكومة اإللكترونية 
المشاورات اإللكترونية، لم يتم بعد إضفاء الطابع المؤسسي بما فيه الكفاية على معظم المشاورات في عمليات 

العام عبر  الحوارمدى نجاح عمليتي تخطيط وتطبيق  صنع السياسات. ففي العديد من الحاالت، ليس من الواضح
الذي يسعى إلى بلوغه وال النتيجة التي توصل إليها. وباإلضافة إلى ذلك، كانت ردود شبكة اإلنترنت، وال الهدف 

كبير من عمليات التشاور والتداول عبر شبكة اإلنترنت  فعل الجمهور نادرة وقليلة في أغلب األحيان. وال يزال قدر
هذه من . ولالستفادة                                                                         مخصصا  لغرض محدد وفي طور النمو، مع وجود الكثير من اإلمكانيات غير المستغلة

 اإلمكانية، على السلطات العامة القيام بما يلي:

اعتماد استراتيجية واضحة للتعاون اإللكتروني من شأنها أن تحقق التوازن بين مراحل المعلومات  •
. ومن الواضح أن هذه ر عبر الوسائل اإللكترونيةاإللكترونية والمشاركة اإللكترونية وصنع القرا

 تشمل ضمان توافر األدوات اإللكترونية الالزمة؛اإلستراتيجية 

، وتقديم بشكل واضح والجماهير على المستوى اإلقليميتحديد المجموعات السكانية المستهدفة  •
 توضيحات عن إجراءات التشاور واتخاذ القرار؛

ة التحليلية وال بد من التمتع بالقدر ،اعتماد قواعد وإجراءات واضحة للتعامل مع المساهمات التي تلقتها •
                                                                                           الكافية لمراجعتها واتباع منهجا  إلبالغ الجمهور عن نتائج المشاورات وتأثيرها على صنع السياسات.

 عبر الوسائل اإللكترونية فرص اتخاذ القرار -3

أنه على الرغم من أن صنع  (2016)وباإلضافة إلى ذلك، أظهر مسح األمم المتحدة للحكومة اإللكترونية 
حرز على هذا الصعيد                                                      هو أحد جوانب التعاون العام الذي يطرح التحدي األكبر، أ  ل اإللكترونيةعبر الوسائ القرار

ويأتي هذا التقدم بعد سنوات عديدة من التركيز األساسي على الشفافية اإللكترونية،  ،ملحوظ خالل عامين فقط      تقدم 
نفيذهما من الناحية التقنية. وفي الوقت نفسه، وفي اآلونة األخيرة على المشاركة اإللكترونية، إذ أنه من األسهل ت

   ا مهم   ا قد توسعت لدرجة أنها أصبحت جزء ر عبر الوسائل اإللكترونيةالمسح أن ممارسة اتخاذ القرا   ا          ي ظهر أيض
                                                  من دورة صنع السياسات بدال  من أن تكون تجربة مخصصة.

 ،بمفردها التي تتخذها الحكوماتمفهوم صنع السياسات بحد ذاته ليتخطى حدود القرارات  وسعتوقد 
ويسعى اآلن إلى دعم العملية التي يقوم من خاللها األشخاص بتكوين رأي في الوقت الذي يتداولون بشأن المواقف 

، لضمان Liquid Feedback30والتصويت التفضيلي، مثل موقع  االعتدال الجماعيالمشتركة عبر استخدام تقنيات 
 ة صنع القرار.أقصى درجات الشفافية في عملي

                                                
 وكتابتها ومناقشتها ودعمها المقترحات على التصويت خاللها من يجري تداولية عملية على LiquidFeedback.org موقع وييحت 30

 لدعم Feedback Liquid إنشاء تم شولز. خوارزمية استخدام خالل من البديلة الخيارات على التصويت ويتم التعاون، على قائمة بطريقة
 وتستخدم الجمهور، من األفكار لجمع كوسيلة اختبارها وتم األلماني( القراصنة حزب ل)مث السياسية لحركاتا ضمن الديمقراطية المداوالت

 المدنية. السياقات في اإلنترنت عبر للتداول feedback liquid اختبار .Stortone and Cindio De (2013) مثال . إيطاليا في واسع نطاق على

158-147 pp. ger,Sprin Participation, Electronic. 
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                                                                                                ويتم تحويل المعنى التقليدي لصنع القرار، باعتباره جهدا  تبذله الحكومة فقط ضمن القيود التي تفرضها 
 ها، مع تزايدشعبوالبين السلطات  اتعمليات اإلدارة العامة، إلى عملية مفتوحة ومعقدة للتعاون وصنع القرار

 .شعبالبين 

 والتوجيهاتمؤسسية: الدروس عمل توفير أطر   -جيم

 المؤسسات -1

على مستوى ويشمل ذلك توفر سلطة  ،على الحكومات وضع الترتيبات المؤسسية الالزمة لدعم التعاون
 ة المفتوحة.يبيانات الحكومالوإدارة التعاون والتعاون اإللكتروني و سهيللت المدن أو على المستوى الوطني

 الحوكمة -2

وتعتمد  األولى والثانيةهة بالترتيبات الواردة في المرحلتين شبي الثالثة ترتيبات الحوكمة في المرحلةإن 
  سياسات واستراتيجيات التعاون والتعاون اإللكتروني المبينة أعاله. تسهيلتصميمها لتساهم في  يتم، ولكن عليهما

 .األولى                                                                وصى إذا  بأن تكون قضايا المرحلة الثالثة متوقعة في تصميم المرحلة   ي 

 الرصد -3

                    ويجب أن يتضمن أيضا   األولى والثانيةإلى رصد المرحلتين  الثالثةد الرصد في المرحلة ينبغي أن يستن
 مؤشرات على النحو التالي:

مشتركة والقائمة على التشارك في اإلبداع النشطة األمؤشرات كمية، تشمل عدد المتعاونين في  •
؛ وعدد األفكار القائمة باستخدام المجموعة الكاملة من أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 على التعاون التي يقدمها المواطنون؛ ونسبة المشاريع المستهلة والناجحة من األفكار المطروحة؛

ر ثقافة الدوائر الحكومية نحو االنفتاح والتعاون؛ والرضا العام عن                        مؤشرات نوعية، تشمل تغي  •
 .التعاون مع الحكومة

 ر ضرورية للتعاون اإللكترونيالثقة والشفافية وانفتاح المؤسسات أمو -4

ال شك في أن ضمان وتعزيز الثقة والشفافية واالنفتاح في أي نظام قائم على التعاون والديمقراطية 
وال يمكن تحقيق ديمقراطية فعالة في  ،بين الثقة والشفافية واالنفتاحيوجد ارتباط وثيق يشكالن التحدي األكبر. و

                                                                     ية والمؤسسات القائمة على التعاون والتمثيل السياسي. ومن المعروف جيدا  ظل غياب الثقة في المؤسسات السياس
أن الثقة في السياسات والمؤسسات الوطنية في العديد من البلدان حول العالم، بما في ذلك الدول العربية، قد 

 تراجعت في الماضي القريب، ال سيما في أعقاب "الربيع العربي".

من الضروري إيجاد طرق لبناء الثقة وحمايتها بمجرد لذلك ، صعب من هدمهابناء الثقة أومن البديهي أن 
حد  إن الثقة وانعدام الثقة متالزمان ويجب إرساء التوازن بينهما، مع اإلشارة إلى أنهما يشكالن على اكتسابها.

السليم يشجع  الثقة ن في ديمقراطية سليمة. والثقة تخفض تكاليف المعامالت، ولكن انعدامين مهميسواء عنصر
 بينهما. ويكمن التحدي في تحقيق التوازن حوار،والالنقد البناء 
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ويمكن للحكومات أن تساعد في تحقيق هذا الهدف عن طريق تعزيز التعاون اإللكتروني والحكومة 
 المفتوحة إلى أقصى حد ممكن، ليتمكن المواطنون من معرفة كيفية اتخاذ القرارات، وهوية الجهة التي تتخذها

                                                                                                وسبب اتخاذها. ال بد أيضا  من وضع قواعد واضحة لتوفير فرص مناسبة لمواجهة عملية صنع القرار والتعاون 
                                                                                                 المباشر فيها. وعلى الرغم من أن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قد تكون مهمة جدا  لزيادة التعاون، من 

التعاون إلعادة ربط الناخبين الساخطين جميع أشكال أسس الضروري إجراء مساءلة واضحة وشفافة قائمة على 
                                                                                         وتوفر الهند مثاال  مثيرا  لإلهتمام عن قدرة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على تعزيز الشفافية .  بالسياسيين

 .(10والمساءلة )اإلطار 

 "دفعت رشوةمبادرة "الهند:   -10اإلطار 

لمواطنين من ا قدرات لالستفادة من 2010مبادرة "دفعت رشوة" في عام  Janaagrahaأطلقت المنظمة غير الربحية  
 .أجل التصدي للفساد في الخدمات العامة في جميع أنحاء الهند

يمكن و ."يجمع الموقع تقارير المواطنين عن "طبيعة وعدد ونمط وأنواع وموقع وتردد وقيم أعمال الفساد الفعلية 
يمكنهم تقديم تقارير عن الرشاوى التي دفعوها، والرشاوى التي امتنعوا ف ،هذه المبادرة بطرق عديدةللمواطنين المساهمة في 

              . وهناك أيضا  "عن دفعها، والحاالت التي حصلوا فيها على خدمة عامة دون دفع رشوة، أي عندما صادفوا "مسؤولين صادقين
نظمة، وكيفية تجنب دفع الرشاوى، وكيفية التعامل مع خط ساخن للرشوة يسمح للناس طلب المشورة بشأن القواعد واأل

 المسؤولين الفاسدين، وما إلى ذلك. وتوفر هذه التقارير لمحة موجزة عن الرشوة والفساد في منطقة محددة.

                                                                                                       ثم ت ستخدم المعلومات التي تم جمعها من خالل الموقع للدعوة إلى إجراء تغييرات في عمليات الحوكمة والمساءلة،  
فعلى سبيل المثال، هناك العديد من الحاالت التي تم من خاللها تغيير القواعد واإلجراءات  عن معالجة حاالت الفساد.     فضال 

من  20ونتيجة ذلك تلقى حوالي  الحكومية نتيجة لذلك، بما في ذلك في وزارة النقل في حكومة والية كارناتاكا في بنغالور.
اثل، تم إجراء تغييرات على تسجيل المعامالت العقارية في دائرة الطوابع والتسجيل وعلى نحو مم كبار المسؤولين تحذيرات.

 في بنغالور.

وأدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي سمحت بنجاحه إلى اتباع هذا  I Paid A Bribe وقد أدى نجاح مفهوم 
كينيا وزيمبابوي وباكستان وأذربيجان وجنوب أفريقيا النموذج في العديد من البلدان األخرى، بما في ذلك غانا واليونان و

                                                                                                 ففي رومانيا مثال  تسمح خدمة إلكترونية للمواطنين من مشاركة تجاربهم في ما يتعلق بالرشوة عند التعامل . وأوكرانيا وتونس
 مع الخدمات العامة، بما في ذلك مشاركة المعلومات حول المبلغ الذي دفعوه.

________________ 

 .http://www.ipaidabribe.com :رالمصد

 ر للقطاع العام                                           المساءلة والحقوق والمسؤوليات والدور المتغي  -5

عتبارات األخالقية                 وترتبط أيضا  باال، تنتج من المسؤوليات واالنفتاح والشفافيةولة أنواع المساء تختلف
  ة والعملية بغاية األهمية في المجال العام.التي هي من الناحية النظري

                                                                                                     ينبغي أوال  أن يمارس السياسيون والممثلون المنتخبون ديمقراطيا  المساءلة السياسية. ثانيا ، تقع المساءلة 
على مستوى وعلى القطاع العام  ،على مستوى األفراد ،الموظفين الحكوميينالمؤسسية واإلدارية على عاتق 

احتمال تغيير المساءلة عندما يشارك القطاع الخاص وشركاء المجتمع المحلي في    ا شمل أيضوذلك ي .المؤسسات
                                             ثالثا ، يجب أن تخضع المؤسسات غير الرسمية مثل . مهام القطاع العام مثل صنع السياسات أو تقديم الخدمات

و مرافق القطاع مجموعات المواطنين ومجموعات المصالح للمساءلة من حيث عدم إساءة استخدام خدمات أ
                                                                                                   العام، والتعاون بطرق شرعية ومسؤولة. وتتعلق كل هذه األمور بالمسؤوليات. رابعا ، ينبغي ممارسة المساءلة 

 .األخالقية والمعنوية العامة لجميع الجهات الفاعلة، بما فيها المواطنون والشركات والمجتمعات والقطاع العام

http://www.ipaidabribe.com/
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طرف فاعل واحد ضمن الكثير من األطراف الفاعلة في  عالوة على ذلك، عندما تكون الحكومة مجرد
المجال العام، والذي يتألف اآلن بصورة شرعية من الجهات الفاعلة في القطاعين الخاص والعام، يجب إيجاد 

                لذلك، يجب أيضا   أو غير رسمي.   ا أشكال جديدة من المساءلة تعكس المشهد المؤسسي الجديد، سواء أكان رسمي
 .لتوازن بين الحقوق والمسؤوليات المؤسسيةإعادة إرساء ا

 هل يمكن اإلفراط في المشاركة والتعاون في السياق المؤسسي؟ -6

يتمثل أحد التحديات المهمة األخرى في سياق التعاون الذي تعززه تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 
فالمشاركة والتعاون  .انونية أو أخالقية()إن لم تكن قعليه                                                  أن القدرات المؤسسية الحالية قد تفرض قيودا  عملية 

                                                                                            المفرطين قد ال يخدمان مصلحة الديمقراطية إذا كان النظام خاضعا  لضغوط هائلة بسبب زيادة ضخمة في 
المشاركة، مما يؤدي إلى عدم االستقرار وتفكك النظام. وباإلضافة إلى ذلك، قد ال يكون التعاون المفرط في 

معرفة وربما بعض التدريب، فيؤدي هذا التعاون إلى المستمر وال في غياب التزام                           مصلحة المواطن الفرد، خاصة 
 .مشاركة سطحية أو رجعية أو شعبوية

ويمكن للتكنولوجيات واألساليب الجديدة أن تخفض تكلفة صنع القرار الجماعي، ولكنها قد تزعزع 
وعدم تحمل المسؤولية بما فيه  ،من القرارات                                                              استقرار النظام السياسي، مع اتخاذ على سبيل المثال عددا  مفرطا 

 .الكفاية. ويجب تحقيق التوازن بين حق التعاون في صنع القرار والحاجة إلى تحمل مسؤولية تلك القرارات

وتجدر اإلشارة إلى أن االعتماد على "الديمقراطية المباشرة" وحدها يؤدي إلى بعض المشاكل، فإذا كان 
ولكن تجدر المالحظة أنه قد تم استخدام نفس الحجج عبر التاريخ   .أحد المسؤولية                       الجميع مسؤوال  فال يتحمل

لتقييد حق اإلنتخاب الديمقراطي، وقد تكون القيود المفروضة على المشاركة والتعاون مجرد محاولة للحفاظ على 
 .النخبوية أو الجدارة

 قدمها الطرف الثالث إنشاء أو دعم الخدمة المستقلة والمحايدة والموثوق بها التي ي -7
 للمشاركة اإللكترونية 

هناك العديد من الوظائف التي ال تستطيع المؤسسات الحكومية، أو ال يجدر بها، أن تنفذها بنفسها لتشجيع 
وصى بشدة بتحديد أو اعتماد أحكام تنظيمية أو قانونية تسمح للطرف                                         التعاون اإللكتروني والحكومة المفتوحة. وي 

خدمة مستقلة ومحايدة وموثوق بها ال تخضع لسيطرة المؤسسات الحكومية، بالتعاون مع الجهات الثالث بتوفير 
بدور "البطل" و"الحارس" للمواطنين العاديين في ما يتعلق بالتعاون  تقوم               فينبغي إذا  أن  ،الفاعلة األخرى

ن المظالم" المعتمد في العديد وهذا الدور شبيه بدور "أمي ،اإللكتروني والحكومة المفتوحة في قضايا السياسات
 من البلدان األوروبية والذي يرعى بشكل مستقل مصالح المواطنين تجاه المؤسسات الحكومية.

                                                                                         ويتمثل جزء  من هذا الدور في االتفاق وإعالن ميثاق بشأن حقوق ومسؤوليات المواطنين في المشاركة 
عليه القوانين أو األنظمة الوطنية إن نص ت              تنادا  إلى ما اإللكترونية والتعاون اإللكتروني والحكومة المفتوحة، إس

لتوفير    ا ومن شأن هذا الميثاق أن يحدد ويضع أطر ،بل المواطنين                                        دت، وأن تكون قابلة للنقاش والتعديل من ق   ج   و 
 دوافع وحوافز ومكافآت فعلية لمشاركة المواطنين وتعاونهم، وأن يرصد باستمرار المخاطر المحتملة للمشاركة

 .اإللكترونية والتعاون اإللكتروني والحكومة المفتوحة
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كما أنه ،                                                                                   ويجب إعالم المواطنين بهذا الدور وبهذه األحكام فضال  عن توفير الحلول الممكنة والمساعدة
والمساعدة في وضع إطار للنقاشات بطريقة محايدة  ،يمكن تطوير هذا الدور لتوفير نقاشات إستباقية وغير مباشرة

لمواطنين وحماية البيانات تجاه ل الخصوصية                                              ة حسب الحاجة. وينبغي أيضا  مراقبة وحماية حقوقومتوازن
 .Twitterو Facebook المؤسسات الحكومية والمصالح األخرى، بما في ذلك الشركات الخاصة مثل

 الفئات المهتمةو العابرة للحدودتحديد ودعم المجتمعات  -8

 والقائمة   ا الناشئة حديث العابرة للحدود رعاية المجتمعات فيعد المؤسسات الحكومية أن تسا يتوجب على
                      ، من خالل تزويدها مثال  وإقامة شراكات معها )عند االقتضاء(والمحافظة عليها والتعلم منها والفئات المهتمة، 

 بالموارد واألدوات والمبادئ التوجيهية واألشكال األخرى من الدعم.

على أي مستوى داخل البلدان العربية الفئات المهتمة و برة للحدودالعايمكن أن تتواجد المجتمعات 
                                                                                                  وخارجها، بدءا  من المستوى المحلي وصوال  إلى المستوى الوطني أو اإلقليمي أو العربي. وما لم تكن اإلرادة 

ويتمثل                                                                                               السياسية الرفيعة المستوى والموارد متوفرة، سيكون نمو وتطور هذه المجتمعات في عدة بلدان طبيعيا . 
أو محاولة    ا                                                                                   دور المؤسسات الحكومية في توفير الفرص والحوافز والدعم بدال  من المخططات المصممة مسبق

االستيالء عليها. وفي هذا السياق، ينبغي تحديد ومساعدة المبادرات المحتملة األخرى التي يمكن أن تعزز النقاشات 
                                                وى المحلي من خالل مثال  توفير أطر للحوافز والدعم.لحدود، بما في ذلك على المستل العابرةوالمشاورات 

وصى بشدة بالتعاون اإلقليمي بين جميع البلدان العربية على هذا الصعيد لوضع إطار موحد لسياسات    وي 
                                              ويعتبر هذا التعاون مهما  للغاية لتنسيق األنشطة  الحكومة المفتوحة وتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع العام.

وضع معايير لتقييم األداء    ا مية واالتفاق على مبادئ ومفاهيم أساسية خاصة بالحكومة المفتوحة. ويجب أيضاإلقلي
                                                                                                 اإلقليمي، ومشاركة التجارب الناجحة والخبرات عبر استخدام مثال  الحلول عبر اإلنترنت لنشر البيانات وجمع 

وينبغي بدء الحوار مع الدوائر الحكومية  .التعاون                                                        المعلومات، فضال  عن استخدام األدوات القائمة على المشاركة و
 والمستخدمين اآلخرين لتحقيق قدر أكبر من الكفاءة والفعالية.

 تنظيمية: الدروس والتوجيهاتقانونية و عمل أطر إنشاء  -دال

ي، القسم )الفصل الثان األولىشبيه باإلطار الوارد في المرحلة  الثالثةاإلطار القانوني والتنظيمي للمرحلة إن 
سياسات واستراتيجيات التعاون والتعاون  تسهيل، ولكن ينبغي تصميمه ليساهم في الثانيةدال( ويستند إلى المرحلة 

تصميم اإلطار القانوني متوقعة في  الثالثة                                       وصى إذا  بأن تكون اإلحتياجات في المرحلة                             اإللكتروني المبي نة أعاله. وي 
                                              . وعالوة  على حماية وأمن البيانات اللذين ينبغي الثانيةها التطورات في المرحلة ، تكملاألولىفي المرحلة  والتنظيمي

 .يتناول هذا القسم بعض القضايا المحددة اإلضافيةوأن يعكسا سياسات واستراتيجيات التعاون والتعاون اإللكتروني، 

 القوانين والتشريعات -1

ما في ذلك التشريعات و/أو األنظمة التي يجب وضع التشريعات و/أو األنظمة الالزمة لدعم التعاون ب
الحكومية المحددة إتاحة التعاون وضمان حق الجهات الفاعلة  المؤسساتتعكس سياسات التعاون، مثل الطلب من 

وصى بشدة بوضع أو تحديد أحكام قانونية                  في هذا السياق، ي وغير الحكومية في التعاون بطرق وسياقات محددة. 
رف الثالث بتقديم خدمة مستقلة ومحايدة وموثوق بها ال تخضع لمراقبة المؤسسات و/أو تنظيمية تسمح للط

 (.7الحكومية، بالتعاون مع الجهات الفاعلة األخرى )الفصل الخامس، القسم جيم، القسم الفرعي 
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 البيانات الحكومية المفتوحة -2

هو مستوى  الثالثةي المرحلة ف نموذج النجوم الخمس للبيانات المفتوحة المستوى األكثر مالءمة منيعتبر 
بحيث يمكن ألي                                                     مقروءة آليا ، وذات صيغة موحدة تستخدم معايير مفتوحة، األربع نجوم، أي أن تكون البيانات
 شخص الوصول إليها واستخدامها.

 ة: الدروس والتوجيهاتيالحكومحسين القدرات ت  -هاء

 تعزيز المجتمعات المهنية على كل المستويات -1

وتبادل المعرفة عبر  الحوارشبكات المجموعات المهنية المنظمة على استخدام أدوات ينبغي تشجيع 
على  ،اإلنترنت على جميع المستويات أكثر مما هي عليه في الوقت الحاضر. فعلى سبيل المثال ينبغي استغالل

ها المنظمات المهنية عملية إعداد القاعدة اإللكترونية أو التشريع اإللكتروني التي تقوم من خالل ،نطاق أوسع
والخبراء بوضع القواعد واألنظمة وعرضها للمشاورة العامة وتكييفها مع الظروف المحلية. ويمكن أن تتجسد 

التي يتحكم بها المستخدم والتي تسمح لكل فرد في المجموعة من  wikiهذه الخطوة من خالل استخدام أنظمة 
يز هذه المبادرة، ينبغي توفير أطر الحوافز والدعم عند االقتضاء االنضمام إلى المناقشة والمساهمة فيها. ولتعز

 .31                                          فضال  عن األدوات والمبادئ التوجيهية المناسبة

 مواجهة التحديات -2

، وبالتالي عبر الوسائل اإللكترونية تزداد التحديات والمخاطر المتعلقة بالتعاون اإللكتروني واتخاذ القرار
 ومحاولة التصدي لها ال سيما من خالل التعاون الدولي.ال بد للحكومات من التنبه إليها 

كبيرة في مختلف القطاعات، من الصعب على المجتمع    ا                                         وفي حين أن التقدم التكنولوجي قد أم ن فرص
حيث برات،                                                             رات السريعة. وتستجيب عادة الحكومات والهيئات التنظيمية للتغي                                  والحكومات االستجابة بفعالية للتغي 

اإلتصال الرقمي يزيد المخاوف المتعلقة  بروز يحصل في القطاع الخاص. كما أن التكنولوجيبتكار أن معظم اال
                                                                                         ، مع اختراق مثال  البنية التحتية األساسية، مثل شبكات الكهرباء والنقل، وأمن وملكية واستخدام السبرانيباألمن 

وسائل التواصل الوقت الذي أثرت فيه  ومشاركتها. وفي خلقهاالكم الهائل من البيانات الشخصية التي يتم 
                                                                                            إيجابيا  على حياة العديد من الناس، أدى سوء استخدامها، مثل االستفزاز والتسلط عبر اإلنترنت، إلى  االجتماعي

                     التأثير سلبا  عليهم.

وعلى الرغم  ،وتجدر اإلشارة إلى أن دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المشاركة السياسية معقد
أن الخطاب الذي يتضمن "أخبار كاذبة" و"الخالي من الوقائع" بما في ذلك الخطاب السياسي، ليس بأمر  من

إمكانيات اإلنترنت المتسمة بالديمقراطية  كما أن . بزيادة أهميته جديد، سمحت تقنية المعلومات واالتصاالت
من األشخاص ال يحصلون        كبيرا         ن عددا  إلى أ   ا ، نظرتحتاج إلى فحص دقيقوبالقدرة على توسيع آفاق اإلدراك 

                                                
https://europa.eu/european)- "األوروبية السياسات في برأيك "أبد  مثل الصلة ذات األوروبية األمثلة من عدد هناك 31

say_en)-your-union/law/have01- "التفاعلية السياسة صنع أداة" ؛-release_IP-http://europa.eu/rapid/press(

)519_en.htm?locale=en، "األوروبية األعمال اختبار لوحات" )https://www.eubusiness.com/topics/sme/ebtp/(، SINAPSE، وهي 
 األوروبي االتحاد في والحوكمة السياسات صنع في أفضل بشكل الخبرات استخدام لتعزيز أدوات تقدم تاإلنترن شبكة على تواصل منصة

)https://europa.eu/sinapse/sinapse/index.cfm?fuseaction=sinapse.home(، وCONECCS والمفوضية للتشاور، بيانات قاعدة هيو 
 .)http://powerbase.info/index.php/European_Commission_CONECCS_Database( المدني والمجتمع األوروبية

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-01-519_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-01-519_en.htm?locale=en
https://www.eubusiness.com/topics/sme/ebtp/
https://europa.eu/sinapse/sinapse/index.cfm?fuseaction=sinapse.home
http://powerbase.info/index.php/European_Commission_CONECCS_Database
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المحتوى اآلخر أو ال يمكنهم الوصول إليه، مما  كبيرفيتجاهلون بشكل  متابعتها، إال على المواد التي يختارون
خوارزميات معقدة لتتالءم مع احتياجات تستخدم محركات البحث  كما أن الخاصة. متهافي فقاععزلهم  يؤدي إلى

 المحتوى الذي يناسبهم. المستخدمين وتعرض فقط

 : الدروس والتوجيهاتاتكنولوجيالوسمات  قنواتإطالق   -واو

                                                                 ، يتزايد استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت نتيجة تحو ل األنظار الثالثةفي التركيز على المرحلة 
تي تركز بشكل إضافي ، والالثانيةفي المرحلة  2.0إلى وسائل التواصل االجتماعي التعبيرية وتطبيقات الويب 

 القائمة على التعاون، كما يلي.والسمات على األدوات 

 المتعلقة بالتعاون والسماتاألدوات  -1

رار عبر الوسائل                                                                        باإلستناد جزئيا  إلى مؤشر المشاركة اإللكترونية لألمم المتحدة لقياس صنع الق
لسياسات ل التصميم المشترك ر الحكومية منمن خالل تمكين المواطنين وغيرهم من الجهات الفاعلة غي اإللكترونية

 .وصى باعتماد ثالثة أنواع من السمات والقنوات في ما يتعلق بالمشاركة على النحو التالي                 مكونات الخدمة، ي و

والتعاون مع الجهات غير الحكومية لتوفير الخدمات  عقد الشراكةلحكومة من االتعاون  ميزات مكنت      أوال ، 
هذه الميزات تشمل إقامة شراكات والتعاون من خالل  .القطاعات والمؤسساتلف ووضع السياسات في مخت

، تستخدم البيانات الحكومية   ا الشراكة بين القطاعين العام والخاص والشراكات بين القطاعين العام والمدني. ثاني
، والملخص [RDF])مثل القيم المفصولة بفواصل، وإطار توصيف الموارد   ا المفتوحة صيغ منظمة مقروءة آلي

ومعايير    ا (. وهذه البيانات تتضمن صيغ مفتوحة مقروءة آلي[XML]ولغة الترميز القابلة لإلمتداد  الوافي للموقع
( Open Document Format ،PDF-A )مثل مفتوحة لكي يتمكن أي شخص من الحصول على البيانات واستخدامها

، تسمح سمات حماية البيانات   ا (. ثالثSPARQLو RDFمثل ) والمعايير المفتوحة للبيانات الحكومية المفتوحة
         مثاال  عن  11                                                                                      للمواطنين وغيرهم من الجهات غير الحكومية من تصحيح بياناتهم الخاصة مباشرة . ويقدم اإلطار 

 .التعاون اإللكتروني في المغرب

 ة التنمية المستدامةالمغرب: التعاون اإللكتروني من أجل سياس  -11اإلطار 

زيادة  هوفي المغرب  الذي نظمه المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي إن الهدف من منتدى الحوار المفتوح  
ويركز على المناطق  .والمستدامة الشاملةوضع نموذج جديد للتنمية في المشاركة والمساهمة من قبل الباحثين والجمهور 

وكلميم السمارة، ويرمي إلى دعمها في تحقيق  ،وادي الذهب -والعيون الحمراء، وواد، والداخلة اإلدارية في بوجدور الساقية، 
 ت.فير المزيد من فرص العمل والثرواتطلعاتها لتو

مع تطلعات السكان المحليين. ومن  للتماشيوأظهر التشخيص األولي أن النماذج الحالية للتنمية تتطلب تعديالت كبيرة  
لغاية، تسعى اللجنة االقتصادية واالجتماعية األوروبية إلى الحصول على مدخالت من هؤالء السكان تساعد أجل تحقيق هذه ا

في التشارك في تشكيل وتصميم حلول لتحديات التنمية. وتتألف هذه التحديات من خمسة عناصر: االقتصادية، واالجتماعية 
ة، والتنفيذ والحوكمة. ومن خالل النهج الذي تتبعه، تضمن اللجنة والثقافية، والتنمية البشرية، والتخطيط المكاني والبيئ

أثناء    ا اجتماع 50االقتصادية واالجتماعية األوروبية االستعانة بأكبر قدر ممكن من المصادر الخارجية من خالل تنظيم حوالي 
سيع دائرة المشاركة، أطلقت اللجنة عملية صياغة تقرير اللجنة االقتصادية واالجتماعية األوروبية. ولدعم هذه الخطوة وتو

 ن.على مساهمات الباحثين والمواطني على شبكة اإلنترنت للحصول حواراالقتصادية واالجتماعية األوروبية منتدى لل

__________________ 

 .sud-du-alakoum.ma/category/provinceshttp://fr.almoubadar: المصدر

http://fr.almoubadaralakoum.ma/category/provinces-du-sud
rachelle
Inserted Text
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 تحديد أدوات التعاون -2

 أدوات التعاون تقارن بين غرض األداة ومجموعة المستخدمين.على نظرة عامة شاملة  3في الشكل 

 التعاونية تصنيف األدوات  -3الشكل 

 

Version 3.0 (Vienna: Centre for  –mplementation of Open Government Bernhard Krabina and Brigitte Lutz, 2016. I:المصدر

Public Administration Research), p. 52.                                                                                                                                     

مع تزايد حجم مجموعة المستخدمين واالنتقال من التواصل بين النظراء إلى التفاعالت  أنه 3            يبي ن الشكل 
إلى االستعانة بمصادر خارجية، تتغير األدوات المستخدمة من تبادل المعلومات إلى توليد م ثبين المجموعات 

طنون ببساطة المعلومات ويتم تبادل المعلومات بشكل رئيسي في مرحلة المشاركة أي عندما يقدم الموا .المعرفة
على شكل ردود فعل وتعليقات. ومن جهة أخرى، يتم توليد المعرفة بشكل رئيسي في مرحلة التعاون التي تسمح 
للمواطنين )وغيرهم من الجهات الفاعلة غير الحكومية( من المشاركة في توليد المعرفة مع الحكومة، مما قد 

 .يؤدي إلى توفر منتجات وخدمات جديدة

  اإللكتروني أو االقتراع ويتالتص -3

يستخدم التصويت اإللكتروني الوسائل اإللكترونية للمساعدة في اإلدالء باألصوات أو فرزها وإنجازها. 
وقد تختلف درجة التشغيل اآللي من األعمال البسيطة إلى الحل الكامل الذي يشمل تسجيل الناخبين وتوثيقهم، 
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ودمج  ،تخابية المحلية، وتشفير بيانات األصوات، وإرسالها إلى الخوادموإدخال األصوات، وإحصاء الدوائر االن
 .األصوات وجدولتها، وإدارة االنتخابات

                                                                                          وتتوافق أكثر األمثلة نجاحا  عن التصويت اإللكتروني مع مجموعة من المعايير التي وضعتها الهيئات 
ة باألمان والدقة والنزاهة والسرعة والخصوصية التنظيمية، كما أنها قادرة على تلبية المتطلبات الشديدة المرتبط

ونفذت استونيا وسويسرا  .وفعالية التكلفة وقابلية التوسع واإلستدامة اإليكولوجية قابلية الوصولوإمكانية التدقيق و
أنظمة التصويت اإللكتروني هذه. وقد تشمل تكنولوجيا التصويت اإللكتروني البطاقات المثقبة، وأنظمة التصويت 

خالل المسح الضوئي، وأكشاك االقتراع المتخصصة )بما في ذلك التسجيل المباشر ألنظمة التصويت  من
اإللكتروني القائمة بذاتها(. كما يمكن أن تشمل نقل بطاقات اإلقتراع والتصويت عبر الهاتف أو شبكات الحاسوب 

 الخاصة أو اإلنترنت.

                                        اإللكتروني. أوال ، التصويت اإللكتروني الذي  وبشكل عام، يمكن تحديد نوعين رئيسيين من التصويت
ممثلو سلطات االنتخابات الحكومية أو المستقلة )مثل آالت التصويت اإللكترونية الموجودة في    ا يشرف عليه فعلي

عد عبر اإلنترنت )ويسمى                                                                                مراكز االقتراع( كما هو الحال في البرازيل والهند. ثانيا ، التصويت اإللكتروني عن ب 
 .( أي عندما يصوت الناخب في المنزل أو دون الذهاب إلى مركز اقتراع كما هو الحال في إستونياi-voting      أيضا 

الحتمال القرصنة    ا للجدل إلى حد كبير نظر   ا وال يزال التصويت اإللكتروني/االقتراع اإللكتروني مثير
وإن  -أن المخاطر ليست أكبر    ا يزعم أيضوالهجمات اإللكترونية والتالعب الشديد بالنتائج، على الرغم من أنه 

 .من تلك المحيطة بأنظمة التصويت الفعلية التقليدية –كانت ذات طبيعة مختلفة 

 اإللكترونية عرائضال -4

عبارة عن أداة مستقلة للمشاركة اإللكترونية والتعاون اإللكتروني يضفي عليه  يه العرائض اإللكترونية
ال تسبقها عادة أو ها غير أن .لطابع المؤسسي ويستخدمونه على نطاق واسعالعديد من األشخاص حول العالم ا

 .32تصحبها مشاورات عامة على نفس الموقع الذي تديره الحكومة على األقل

                 التي يوق ع عليها  العرائض ومن الممارسات الجيدة أن يقوم المشرعون بشكل رسمي بمناقشة ودراسة
اعاة رغبات الناس بصورة رسمية ال تترجم بالضرورة إلى قرارات عدد معين من األشخاص. ومع ذلك، إن مر

                                                                                  تطرح إذا  المشاركة و/أو التعاون مع المواطنين أو الجهات الفاعلة األخرى غير الحكومية  .في السياسة العامة
                            تحديا  أكبر وعلى نطاق أوسع.

                              د في المملكة المتحدة، ت ستخدم اإللكترونية الذي قدمته جمعية هانزار العرائضلنتائج التقرير عن    ا ووفق
اإللكترونية  العرائضولكن  .33                                                                                 هذه األداة للفت انتباه الجمهور ووسائل اإلعالم بدال  من تفهم الرأي العام تفهما  عميقا 

 .بيئة مؤاتية إلجراء حوار ثنائي اإلتجاه مع الجمهور   ا والمناقشات العامة المرتبطة بها يمكن أن توفر أيض

 

                                                
32 2016 fairs,Af Social and Economic of Department. 

33 2014 Commons, of House Kingdom, United. 
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 تشاركيةالميزانية ال -5

يقرر من خاللها المواطنون العاديون كيفية تخصيص جزء من الميزانية  هي عملية الميزانية التشاركية
 التشاركية.تنطوي على التداول وصنع القرار بطريقة ديمقراطية، وهي نوع من الديمقراطية و ،البلدية أو العامة

فاق العام ومناقشتها وتحديد أولوياتها، وتمكنهم تحديد مشاريع اإلنبللمواطنين  التشاركيةوتسمح الميزانية 
إلشراك  التشاركية ويتم عادة تصميم عمليات وضع الميزانية ،من اتخاذ قرارات فعلية حول كيفية إنفاق المال

أولئك الذين ال يستفيدون من األساليب التقليدية للمشاركة العامة مثل السكان ذوي الدخل المنخفض وغير المواطنين 
 .ابوالشب

 الميزانية إيجابيات وسلبياتأشارت دراسة حالة شاملة تضمنت ثماني بلديات في البرازيل وحللت 
وارتفاع  ،وزيادة الشفافية الحكومية والمساءلة ،                                                  إلى أنها غالبا  ما تؤدي إلى إنفاق عام أكثر إنصافا  التشاركية،

وتعلم الديمقراطية  ،                       لمهمشين أو األكثر فقرا (مستويات المشاركة العامة والتعاون )ال سيما من جانب السكان ا
للمواطنين من التداول بهدف وضع خطة مالية محددة  التشاركية. وتسمح جميع مخططات الميزانية 34والمواطنة

 .)ميزانية( أو توصية للممثلين المنتخبين

ط لألحياء سلطة وتتجلى األمثلة األولى على ذلك في بورتو أليغري في البرازيل حيث يمنح هيكل المخط
                                                                                                    على اإلختصاص القضائي األكبر )المدينة( التي تشكل جزءا  منه. فاللجان المختصة بتحديد ميزانية األحياء مثال  
                                                                                                 تملك صالحية تحديد ميزانية المدينة وليس فقط تخصيص الموارد لألحياء. ال بد إذا  من تدخل مؤسسات الوساطة 

 .35ميزانية لصالح تلك المناطق الصغيرةلتيسير جمع الخيارات المفضلة في وضع ال

 تتضمن الميزانية القائمة على المشاركة بشكل عام عدة خطوات أساسية:و

 المجتمع أولويات اإلنفاق ويختارون مندوبي الميزانية؛ أفراديحدد  )أ(
 يضع مندوبو الميزانية مقترحات إنفاق محددة بمساعدة الخبراء؛ )ب(
 مقترحات التمويل؛ المجتمع على أفراد تصويت )ج(
 تنفذ المدينة أو المؤسسة أفضل المقترحات. )د(

 والشراكات بين الجهات المعنية المتعددة،  اإلنتاج المشترك التعاوني -6
 والتمويل الجماعي التعهيد الحشديو

                                                                                              ت عتبر الشراكات اإلبتكارية بين القطاعين العام والخاص نموذجا  لتقديم الخدمات العامة واالستحقاقات 
وقد تساهم التطورات األخيرة في التكنولوجيا  ،االجتماعية في مجاالت عدة مثل التعليم والصحة واالستدامة البيئية

وأدوات االتصال والتعاون وممارسات اإلدارة في كل من القطاعين العام والخاص في تطوير الشراكة بين 
د في قطاع األعمال بتوافق الربح مع البرامج المفيدة إلمام متزاي   ا القطاعين العام والخاص إلى حد كبير. وثمة أيض

                                                
34 2007 Wampler,. 

35 1998 Abers,. 
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. وبدأت بعض الشركات بإعادة النظر في نماذج أعمالها من خالل تحويل قضايا التنمية االجتماعية   ا اجتماعي
 والعالمية إلى فرص عمل.

على شبكة  للخدمات عبر الشبكات االجتماعية واألدوات التفاعلية اإلنتاج التعاونيوفي نفس اإلطار، إن 
بدور أكثر فعالية في تصميم وإنتاج الخدمات العامة في سياق الشراكات بين  القيام اإلنترنت يسمح للناس من

واستخدام  .القطاعين العام والمدني والشراكات بين المؤسسات العامة والقطاع الخاص والسكان المحليين
رصة لتحسين تقديم الخدمات وإشراك المواطنين فحسب تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الحكومة ال يتيح الف

في حشد المزيد من الموارد من القطاعين العام والخاص مما يعزز التعاون مع الجهات    ا بل يمكن أن يساعد أيض
 المعنية واالبتكار.

ع يمكن االستفادة من الموارد والمعرفة والبراعة لدى القطا أصحاب المصلحة،ومن خالل الشراكات بين 
الخاص والمجتمع المدني والمجتمع العلمي واألوساط األكاديمية والمؤسسات والجمعيات الخيرية والبرلمانات 

الجهات المعنية األخرى. هذه القوة الجماعية مهمة لتوليد األفكار وجمع وتبادل و والسلطات المحلية والمتطوعين
ل ذلك جهود الحكومات ويدعم تحقيق أهداف التنمية      ويكم  ،المعرفة والخبرات والتكنولوجيا والموارد المالية

 .36في البلدان النامية المستدامة

الذي                                      شكال  من أشكال االستعانة بمصادر خارجية أصحاب المصلحةكما يمكن اعتبار هذه الشراكات بين 
( للحصول   ا رونييستخدم من خاللها األفراد أو المنظمات مساهمات المستخدمين )التي يتم الحصول عليها عادة إلكت

على الخدمات أو األفكار الالزمة. يمكن الحصول على التمويل بالطريقة نفسها )التمويل الجماعي(. ويقدر البنك 
سنة في البلدان النامية  20مليار دوالر أمريكي في السوق خالل  90الدولي بلوغ هذا التمويل ما ال يقل عن 

 .37وحدها

ت الهواتف النقالة في فلسطين جوانب عديدة من الممارسات الجيدة على                                 وتبي ن المسابقة الحكومية لتطبيقا
(. وتشجع المسابقة أخصائيو التطوير من جميع شرائح المجتمع وتساعدهم على تطوير 12صعيد التعاون )اإلطار 

 خدمات الحكومة اإللكترونية بالتعاون مع الحكومة.

 مسابقة الحكومية لتطبيقات الهواتف النقالة فلسطين: ال  -12اإلطار 

شرائح المجتمع على ابتكار تطبيقات  تشجع مسابقة تطبيقات الهواتف النقالة أخصائيو التطوير الفلسطينيين من جميع 
اآللي  حكومية لدعم برنامج الحكومة اإللكترونية في البلد. وهذه المبادرة شجعت المنظمات الحكومية الفلسطينية على التشغيل

للخدمات والمعلومات التي تقدمها للجمهور وتعزيز ثقافة االبتكار واإلبداع في المجتمع الفلسطيني وتعزيز دور تكنولوجيا 
 المعلومات واالتصاالت في تحسين نوعية الحياة في البلد.

سسات الحكومية لتمكينها وتشمل اإلنجازات التي تحققت حتى اآلن اعتماد التطبيقات الفائزة واستخدامها من قبل المؤ 
وباإلضافة إلى ذلك، تمكن  .من تحسين الخدمات التي توفرها للجمهور وتعزيز مشروع الحكومة اإللكترونية في فلسطين

 أخصائيو التطوير من تسويق قدراتهم وتطبيقاتهم وحصلوا على دعم وتحفيز إضافي إلنتاج المزيد من التطبيقات الحكومية.

____________________ 

 .https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/01/15/1008863.html: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات. المصدر

                                                
   .1996 المتحدة، األمم 36

37 2013 Department, Development Sector Private and Finance infoDev,. 

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/01/15/1008863.html
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 تحسين القدرات العامة: الدروس والتوجيهات  -زاي

                             المواطنين انطالقا  من القاعدة بين عاونالت بناء إعادة -1

ورت                                    )الفصل الرابع، القسم زاي( ولكنها ط  الثانيةإن إعادة بناء التعاون بين المواطنين شبيهة بالمرحلة 
             وصى إذا  بأن                     كما هو مبين أعاله. ي  عبر الوسائل اإللكترونيةلمراعاة سياق التعاون اإللكتروني وصنع القرار 

، مع الثانية                                             متوقعا  في مبادرات القدرات العامة في المرحلة  الثالثة المواطنين في المرحلةيكون التعاون بين 
دة على النحو                             القانونية والتنظيمية المعتم ومراعاة سياسات التعاون الفعلية واالستراتيجيات واألطر المؤسسية 

 .الوارد أعاله

 محو األمية الرقمية والسياسية والتشاركية الفعالة -2

يهات الخاصة بمحو األمية التشاركية والرقمية والسياسية شبيهة بالتوجيهات الواردة في المرحلة التوج
عبر الوسائل ورت لمراعاة سياق التعاون اإللكتروني وصنع القرار                      القسم زاي(، ولكنها ط  ،)الفصل الرابع الثانية

مية التشاركية والرقمية والسياسية في المرحلة                         وصى إذا  بأن يكون محو األ  ي  على النحو المبين أعاله. اإللكترونية
مع مراعاة سياسات التعاون الفعلية واالستراتيجيات  الثانيةالمرحلة                                      متوقعا  في مبادرات القدرات العامة في الثالثة

 دة على النحو المبين أعاله.                                                 واألطر المؤسسية واألطر القانونية والتنظيمية المعتم 

  



سادسًا- المرحلة ال�ابعة:  
است�ا�يجية اإلش�اك العامة

االنفتاح

الخطوات األولية

المشاركة

التعاون

إش�اك المواطنين
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 : استراتيجية اإلشراك العامةالرابعةالمرحلة   -      سادسا 

 األهداف العامة  -ألف

                                                             من استراتيجية الحكومة المفتوحة بالتحو ل نحو المشاركة الكاملة  الرابعةالمرحلة                 كر سابقا ، تقضي      كما ذ 
المسؤولية المشتركة. إنه تبادل متعدد الجهات  في عمل الحكومة من خالل للجهات الفاعلة غير الحكومية

للمعلومات والمعارف واآلراء بين الحكومة وجميع الجهات الفاعلة غير الحكومية الشرعية األخرى، وبين الجهات 
                                                         األخرى نفسها عندما يكون ذلك مشروعا  ويصب في الصالح العام.

، واحد لحكومية جهات نشطة وتفاعلية في آن، إن الجهات الفاعلة الحكومية وغير االرابعةفي المرحلة 
ويمكن أن تضع جدول األعمال وإطار السياسة العامة، وإن كانت الحكومة في نهاية المطاف تحتفظ بحق ممارسة 
 الرقابة واإلشراف كونها الجهة الوحيدة التي تمثل كل المصالح في المجتمع وتعمل على الموازنة في ما بينها. 

                                                                                       المهمة من هذه العملية هو وضع البيانات على اإلنترنت، وجعلها مقروءة آليا  وقابلة للهيكلة،  األجزاء         ي عد أحدو
وتمكين الجهات غير الحكومية من ربطها بها، وربطها ببياناتها الخاصة باإلضافة إلى استخدام معايير مفتوحة 

 :ما يلي الرابعةنات الجهات األخرى. وتشمل النقاط المرجعية للمرحلة اوبي

المشاركة هي بشكل أساسي عملية متعددة االتجاهات بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، يمكن  •
من خاللها لهذه الجهات وضع جدول أعمال وإطار عام للسياسات، وأن تكون استباقية وتقوم على 

 جدول أعمال مشترك على شكل "حوكمة مشتركة"؛

هو  الرابعةفي المرحلة  مس للبيانات المفتوحةالنجوم الخ نموذج والمستوى األكثر مالءمة من •
ايير                                        مقروءة آليا ، وذات صيغة موحدة تستخدم مع مستوى الخمس نجوم، أي أن تكون البيانات

                                                              بمجموعات البيانات األخرى، مثال  أن تكون بيانات الحكومة المفتوحة                    ومرتبطة إلكترونيا  مفتوحة،
 ة والمترابطة على النحو الالزم.مرتبطة بالبيانات األخرى المفتوحة والمصاغ

                                         عادة  على السياسات واالستراتيجيات واألنظمة  الرابعةيرتكز اإلشراك في المرحلة ، 1كما هو مبين في الشكل  مالحظة هامة:
 .والثانية والثالثة األولىوالمبادرات التي تم تطويرها في المراحل 

                                        التي تبي ن كيف يمكن تحقيقها، على األهداف  األساسية وركائزهاينبغي تطبيق األهداف االستراتيجية الستة 
                                                                                                 العامة وعلى استراتيجية المشاركة العامة، كما هو مبي ن في هذا الفصل. وتقدم دروس وتوجيهات محددة لكل 

 الركائز.هذه هدف استراتيجي باالستناد إلى 

 ستراتيجيات: الدروس والتوجيهاتاالسياسات والوضع   -باء

في أكبر عدد ممكن من المجاالت. وفي المبدأ، من  شراكوصى بطبيعة الحال باال    ، ي ابعةالرفي المرحلة 
المهم أن تنظر الحكومات في إتاحة مشاركة جميع الجهات الفاعلة المشروعة في جميع األنشطة، أكانت الحكومة 

كن أن تتحقق المشاركة من هي التي تتولى زمام األمور بشكل استباقي، أو تتيح الجهات األخرى القيام بذلك. ويم
دون الجهات الحكومية وذلك عندما تساهم في تحقيق قيمة عامة تكون للحكومة الكلمة األخيرة بشأنها. وتوفر 

الكثير من الفرص التي تحددها الحكومة، لكن المشاركة تطلق الخطوة التالية من  األولى والثانية والثالثة المراحل
 ي المبدأ، للجهات غير الحكومية في جميع جوانب الحوكمة العامة.خالل إتاحة اإلشراك الكامل، ف
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هو اإلشراك الكامل للمواطنين والجهات غير الحكومية األخرى  الرابعةوالهدف األساسي من المرحلة 
في عمل الحكومة، من خالل إتاحة الوصول الشامل إلى البيانات والخدمات، وإشراك جميع األطراف في عمليات 

سات وصنع القرار، وإنشاء حكومة تركز على المواطن وتخضع للمساءلة، وضمان استدامة الحكومة وضع السيا
 المفتوحة، والمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

                                       بناء  على تنفيذ المراحل الثالث السابقة،  المفتوحةوتركز مرحلة اإلشراك على التنفيذ الكامل للحكومة 
ولتحقيق هذه السياسة، ال بد من وضع هياكل وإجراءات  ،ك الكامل للمواطنين في عمل الحكومةلتحقيق اإلشرا

، وذلك لضمان تحقيق المبادرات ينحكومية فعالة تضمن التحسين واالبتكار المستمرين في برامج إشراك المواطن
 الحكومية أكبر تأثير ممكن.

 والحوكمة المشتركة ناجزاالنتقال نحو اإلشراك ال -1

)اإلشراك(، في المبدأ، على االنخراط الكامل  الرابعة )التعاون( إلى المرحلة الثالثة دل التقدم من المرحلةي
لجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية في جميع جوانب الحوكمة العامة. وينبغي أن تحدد النصوص القانونية 

                                         لنحو الواجب، يتعي ن على الحكومة تحديد ما مدى اإلشراك، وفي المجتمعات التي تنتخب فيها الحكومات على ا
إذا كان هذا اإلشراك يصب في الصالح العام أم ال. ومن شأن اإلشراك الذي يتسم بحسن التصميم والتنفيذ أن 
يحسن إلى حد كبير فعالية الخدمات التي تقدمها الحكومة والقطاع العام من خالل تعزيز الشراكات والتعاون على 

وبين الحكومة والجهات الفاعلة المشروعة األخرى في المجتمع، حتى في الحاالت  ،لحكومةمختلف مستويات ا
وذلك ألن الحكومة ال تحتكر بمفردها المعرفة أو  ،ن تتولى دور القيادةالتي قد تقرر فيها الحكومة أال حاجة أل

 .38المجتمعية بالكامل الموارد أو القدرة الالزمة لمواجهة معظم التحديات االجتماعية وتحقيق األهداف

، تربط الحكومة المفتوحة الرابعةالخاصة بالمرحلة  الناجزمن خالل استراتيجية اإلشراك ووبشكل عام، 
 هم                                                                                                  عامة الناس بالعمليات السياسية وعمليات صنع السياسات؛ وتضمن فهم المواطنين لعمليات صنع القرار؛ وتمك ن

وشعورهم بأن صوتهم  ،عكس صحيح؛ وتكفل إيصال صوت الناسمن التحاور مع السياسيين وصانعي القرار وال
. واإلشراك يتيح للجهات غير الحكومية اتخاذ المبادرة وتولي اتؤخذ في االعتبار عند صنع القرار         مسموع وي 

القيادة في إيجاد قيمة عامة، طالما أن ذلك مالئم من الناحية القانونية ويتفق مع القيم االجتماعية وخطة التنمية 
 التي وافقت عليها جميع البلدان العربية.ها وأهداف 2030المستدامة لعام 

إلى ضمان إمكانية إشراك المواطنين  الناجزباإلضافة إلى ذلك، ينبغي أن تهدف استراتيجية اإلشراك 
ة                                                                                                  مباشرة  وتأثيرهم في السياسات والقرارات التي تتخذها الحكومة، والخدمات العامة بما فيها خدمات الحكوم

إمكانية التعبير عن ولكترونية، والترتيبات واإلجراءات وعمليات اإلدارة التي تعتمدها الحكومة والقطاع العام؛ اإل
تعليقاتهم وشكاواهم بشأن أي جانب من جوانب الحكومة والقطاع العام، ومعالجة هذه األمور في الوقت المناسب 

ب عدم إمكانية تلبية احتياجاتهم أواستخدام مدخالتهم. وبطريقة مهنية وفعالة ترضي المواطن أو تفسر له سب
                                                                                  وسيمك ن ذلك الحكومات من االستفادة من المعارف الجماعية في المجتمع بشكل سريع ومباشر.

 

                                                
38 2015b Millard,. 
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 إيجاد قيمة عامة -2

منذ تسعينات القرن العشرين، شكل نهج "اإلدارة العامة الجديدة" إطار السياسات العامة األساسي الذي 
                                قويا  على االعتماد الواسع النطاق    ا  ويتضمن هذا النهج، في جملة أمور، تشديد ،وكمة والقطاع العامغلب على الح

. وقد ارتبطت هذه الضوابط بشكل أساسي بالقياس، وتحديد األهداف، 39لضوابط اإلدارة في القطاع الخاص
 كفاءة في أداء هذه المهام.  واستعانة القطاع الخاص ببعض المهام الحكومية كمصادر خارجية، إذ تعتبر أكثر

وفي العقد األول من القرن الواحد والعشرين، شملت االنتقادات التي طالت هذا النهج التركيز على الفوائد 
الذي يربط  41                                                                       ، واألهم من ذلك، مقترحات العتماد نهج مختلف كليا  هو "إدارة القيمة العامة"40المحتملة للرقمنة

ظم                   ، مع الحاجة إلى ن حكومة متصلة بالشبكةللوصول إلى  وبة في القطاع العامرات المالحظة أو المطل      التغي 
مفتوحة. وقد استهلت إعادة تقييم شاملة لمفهوم القيمة العامة، واعتبرت أن القيمة التي توفرها الحكومات إلى 

تي ال تصب فقط                                                                                جانب الجهات المشروعة األخرى من خالل الخدمات، والقوانين، والقواعد والن ظم األخرى ال
. وينتقل نهج الرشيدةفي المصالح الخاصة أو القطاعية، شبيهة بالمفاهيم القديمة المتعلقة بالسلع العامة والحوكمة 

 إلى هذا المفهوم األوسع للقيمة العامة. الرابعةاإلشراك والحوكمة المشتركة في المرحة 

نشاء نظام حوكمة مفتوحة تشمل جميع الجهات ، إلى إالرابعةوتهدف السياسة واالستراتيجية في المرحلة 
غير الحكومية المشروعة التي ترغب في إيجاد قيمة عامة ويمكنها المساهمة في تحقيقها. ونظام الحوكمة المفتوحة 

األصول والموارد غير المحققة من ينظم شبكات الجهات الفاعلة وأصولها لتناول احتياجات المجتمع، فيستفيد 
                                                                                         يعمل على تنسيقها، وإال تبقى مجمدة وبحاجة إلى تحفيز وبالتالي "مهدرة" فعليا . وتسعى الحكومة وغير المستغلة و

أي في القطاع العام، كما على صعيد المجتمع، للوصول إلى تحقيق الكفاءة  يإلى تحقيق ذلك على الصعيد الداخل
ى األقل حيث تحصل مبادالت والفعالية وإدراكهما على الصعيد المجتمعي، وذلك على المدى المتوسط عل

 وتفاعالت بين الجهات الفاعلة وليس فقط على مستوى الجهة الفاعلة الفردية. 

إن االنتقال من التركيز على الجهة الفاعلة الفردية إلى إعطاء األولوية للمستوى المجتمعي هو في غاية 
للطرفين  الفعالةه يعترف بفوائد هذه الحلقة احتياجات الجهات الفردية وكرامتها، كونب ولكن بدون التضحيةاألهمية 

                                                                                . وهذا أمر أساسي نظرا  إلى الكثير من التحديات التي ينبغي معالجتها على المستويين 42                        عندما يعمالن معا  ويغذيها
من أهداف  13المجتمعي والكلي إلنجاح العملية، ومن األمثلة على ذلك التدهور البيئي )كما هو وارد في الهدف 

(، 5(، والفوارق بين الجنسين )الهدف 10المستدامة(، وعدم المساواة االجتماعية واالقتصادية )الهدف  التنمية
المتعلق ببناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة  16وتعميم الخدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم، والهدف 

 وشاملة للجميع على كافة المستويات. 

فع القيمة العامة في أي بلد، بما في ذلك بلدان المنطقة العربية، هي تعظيم واالستراتيجية األكثر فعالية لر
                                                                                                     اإلمكانات التي تتيحها السياسات الحكومية المفتوحة إلى أقصى حد عبر اتخاذ المبادرات المالئمة كما هو مبي ن 

التي تتضمن  2030م في هذا التقرير. ولتحقيق ذلك، ينبغي االستلهام واالسترشاد بخطة التنمية المستدامة لعا
االستناد إليها لوضع  المؤسساتغايات واضحة لتحقيق المجموعة الكاملة من األهداف، ويمكن للبلدان أو 

استراتيجياتها الخاصة والفريدة. وينبغي أن تقوم هذه العملية بشكل حازم على التعاون الكامل بين جميع الجهات 
                                                

39 1991 Hood,. 

40 2006 Margetts, and Dunleavy. 

41 6200 Stoker,. 

42 2015b Millard,. 
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من أهداف التنمية المستدامة  17مة المفتوحة، وباالستناد إلى الهدف الفاعلة المشروعة في سياق استراتيجية الحكو
 الذي يركز على تعزيز وسائل التنفيذ والشراكة من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

 مؤسسية: الدروس والتوجيهاتعمل توفير أطر   -جيم

وتستند  ولى والثانية والثالثةاألشبيهة باألطر الواردة في المراحل  الرابعةاألطر المؤسسية في المرحلة إن 
                                                                                                      إليها. وقد جرى تحديثها لتأخذ في االعتبار السياسات واالستراتيجيات المبي نة أعاله. ويتناول هذا القسم مسائل 

  محددة متعلقة باألطر المؤسسية.

 المؤسسات -1

توى المدينة على مسينبغي وضع الترتيبات المؤسسية لدعم استراتيجيات اإلشراك. ويشمل ذلك توفر سلطة 
 ة المفتوحة لدعم هذا اإلشراك.يبيانات الحكومالإدارة اإلشراك واإلشراك اإللكتروني ولتسهيل  أو على المستوى الوطني

 الحوكمة -2

وتستند األولى والثانية والثالثة شبيهة باألطر الواردة في المراحل  الرابعةترتيبات الحوكمة في المرحلة 
                                                      سياسات واستراتيجيات اإلشراك واإلشراك اإللكتروني المبي نة  تسهيلساهم في إليها، ولكن ينبغي تصميمها لت

 .األولىمتوقعة في تصميم المرحلة  الرابعة                                وصى إذا  بأن تكون قضايا المرحلة         أعاله. ي 

 الرصد -3

وأن يتضمن األولى والثانية والثالثة على الرصد في المراحل  الرابعةينبغي أن يستند الرصد في المرحلة 
 شرات على النحو التالي:مؤ

والقائمة على التشارك في في أنشطة مشتركة  الناجزمؤشرات كمية، تشمل عدد حاالت اإلشراك  •
باستخدام المجموعة الكاملة من أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ وعدد األفكار  اإلبداع

 لة والناجحة من األفكار المطروحة؛المتعلقة باإلشراك التي يقدمها المواطنون؛ ونسبة المشاريع المسته

ر ثقافة الدوائر الحكومية نحو االنفتاح واإلشراك؛ والرضا العام عن                        مؤشرات نوعية، تشمل تغي  •
 اإلشراك مع الحكومة.

 توجيهاتالدروس والقانونية وتنظيمية: عمل طر         إنشاء أ   -دال

، 1)الفصل  األولىالواردة في المرحلة  شبيهة باألطر الرابعةاألطر القانونية والتنظيمية في المرحلة 
 تسهيل، ولكن ينبغي تصميمها لتساهم في الثانية والثالثةالقسم دال( وتستند إلى األطر الواردة في المرحلتين 

                                       وصى إذا  بأن يكون تصميم األطر القانونية                                                               سياسات واستراتيجيات اإلشراك واإلشراك اإللكتروني المبي نة أعاله. ي 
. الثانية والثالثة، تكملها التطورات في المرحلتين األولىمتوقعة في المرحلة  الرابعةفي المرحلة والتنظيمية 

                                                                                                 وعالوة  على حماية البيانات وأمنها التي ينبغي أن تعكس سياسات واستراتيجيات اإلشراك واإلشراك اإللكتروني 
 هذه، يتناول هذا القسم بعض القضايا المحددة اإلضافية.
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 التشريعاتالقوانين و -1

ينبغي وضع تشريعات و/أو أنظمة لدعم سياسات واستراتيجيات اإلشراك واإلشراك اإللكتروني، تشمل 
وحق الجهات  تهتشريعات و/أو أنظمة تعكس السياسات المتعلقة باإلشراك، وتكليف جهات حكومية محددة بإتاح

وصى بشدة بتوفر أحكام               هذا السياق، ي الفاعلة غير الحكومية في إشراكها الكامل بطرق وسياقات محددة. في 
قانونية و/أو تنظيمية تضمن توفير طرف ثالث لخدمات مستقلة ومحايدة ال تخضع لسيطرة المؤسسات الحكومية، 

 (. 7تحدد وتنشأ بالتعاون مع الجهات األخرى )الفصل 

 ة المفتوحةيبيانات الحكومال -2

هو مستوى  الرابعةفي المرحلة  لبيانات المفتوحةنموذج النجوم الخمس ل المستوى األكثر مالءمة منإن 
                   ومرتبطة إلكترونيا  يغة موحدة تستخدم معايير مفتوحة،                    مقروءة آليا ، وذات ص الخمس نجوم، أي أن تكون البيانات

ة المفتوحة مرتبطة بالبيانات األخرى المفتوحة يبيانات الحكومال                                      بمجموعات البيانات األخرى، مثال  أن تكون 
 والمترابطة على النحو الالزم. والمصاغة

 ة: الدروس والتوجيهاتيقدرات الحكومال تحسين  -هاء

شبيهة بالركائز الواردة في  الرابعةفي المرحلة  الموظفين الحكوميينالركائز األساسية لبناء قدرات 
تصميمها لتساهم في  ، ولكن ينبغيالثانية والثالثة، القسم هاء( وتستند إلى المرحلتين 5)الفصل  األولىالمرحلة 

                          وصى إذا  بأن تكون الركائز                                                               سياسات واستراتيجيات اإلشراك واإلشراك اإللكتروني المبي نة أعاله. ي  تسهيل
، تكملها التطورات في األولىمتوقعة في المرحلة  الرابعةفي المرحلة  الموظفين الحكومييناألساسية لبناء قدرات 

على تعزيز المجتمعات المهنية على كل مستوى ومواجهة التحديات المطروحة،          . وعالوة الثانية والثالثةالمرحلتين 
يتناول هذا القسم بعض واللذان ينبغي أن يعكسا سياسات واستراتيجيات اإلشراك واإلشراك اإللكتروني هذه، 

 القضايا المحددة اإلضافية.

                                 الحكومة كمنصة وأدوارها المتغي رة

                                                      ينبثق مباشرة  من نهج الحكومة المفتوحة كجزء من المرحلة  خدماتتصور الحكومة كمنصة لتوفير الإن 
. وفي تصور واحد، يمكن أن تكون منصة خدمات مفتوحة المصدر في السحابة لتوفير الخدمات الرابعة )اإلشراك(

. وهناك الحكومية والبيانات والعوامل التمكينية باعتبارها ركائز أساسية تعد بزيادة كبيرة في الكفاءة والفعالية
حاجة إلى دراسة كل من المنصات الرقمية وغير الرقمية والعالقات المتبادلة بينها، لدعم إيجاد قيمة عامة بالتعاون 
مع الجهات الفاعلة األخرى. وال بد من زيادة اإللمام بكيفية عمل الحكومة على تكييف أدوارها في التيسير 

في ذلك البيانات الضخمة المفتوحة والمترابطة، وتحسين إدارة والتنسيق لتوفير الدعم واألدوات الالزمة بما 
 األصول، وضمان استدامة القيمة العامة وتوازنها.

معروف بأنه التدفق والتبادل اإليجابيين لألفكار والمعلومات والمكونات والمنتجات على  المشترك اإلنشاء
وتوفير الخدمات وتحسينها ومعالجة التحديات صعيد المجتمع، ما يؤدي إلى فهم أفضل لعمليات وضع السياسات 

االجتماعية، والمشاركة واإلشراك في هذه العمليات وتعزيز القدرات المتعلقة بها. ويشمل االستحداث المشترك 
، واإلنتاج المشترك للمنتجات والخدمات والمحتوى، من خالل النمذجة والتكوين المشتركاالبتكار المشترك، 

رواد األعمال االجتماعية في هذه العمليات الجديدة، وإطالق منصات للمنظمات اإلبداعية، والرقمنة، ومساهمة 
 مثل "مجموعات أدوات موحدة" لالحتياجات أو األسواق المتخصصة.
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                                                                                             وتبي ن التجارب أن الحكومات غالبا  ما تقوم باختبار هذه األدوار الجديدة بنجاح على مستوى المدن، 
المعلومات واالتصاالت تساهم في إتاحة ذلك. وال بد من فهم متعمق لكيفية زيادة انتشار ال سيما وأن تكنولوجيا 

هذه الممارسات على مختلف مستويات الحوكمة وفي مختلف السياقات الوطنية والسياسية والثقافية. ويمكن 
ها، إليجاد قيمة عامة. بينها ومع الحكومة نفسا مفيللحكومة أن تدعم كمنصة مجموعة الجهات الفاعلة في التعاون 

وباستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ال يعود دور المواطنين والمجتمعات المحلية والمجموعات المدنية 
                                                                                                       واألعمال التجارية يقتصر على استهالك البيانات والمعارف وتلقيها، بل يشمل تدريجيا  إنتاج البيانات والمشاركة 

أمثلة عن إيجاد القيمة على مستوى المدن بفضل االبتكارات في تكنولوجيا  14و 13النشطة فيها. ويعرض اإلطاران 
 المعلومات واالتصاالت. 

 كينيا: خريطة كيبيرا  -13 اإلطار

ين كيبيرا في نيروبي، كينيا، هي إحدى أكبر األحياء الفقيرة في أفريقيا وكانت على الخرائط نقطة فارغة حتى تشر 
، حين أنشأ شباب من كيبيرا أول خريطة رقمية مجانية ومفتوحة لمجتمعهم باستخدام أجهزة بسيطة من 2009الثاني/نوفمبر 

 ( وخريطة الشارع المفتوحة.GPSأجهزة النظام العالمي لتحديد المواقع )

بإجراء مسح للمجتمعات مصممو الخريطة المتطوعون هم شباب يعيشون ويعملون في منطقة الخريطة )حي كيبيرا(. و 
المحلية، خلقوا معلومات عامة جديدة وحددوا مواقع المسارات، والعيادات، ومراكز توفير المياه، واألسواق بهدف تشارك 
المعلومات قدر اإلمكان في المجتمع، وبالتالي، توفير موارد اجتماعية واقتصادية أساسية. وباإلضافة إلى توفير معلومات 

                                                                                                   لمحلية، اكتسب المتطوعون مهارات مهنية جديدة في مجال رسم الخرائط ون ظم المعلومات الجغرافية المكانية.مفيدة للحكومة ا

في المرحلة األولى جمعت بيانات أساسية حول مواقع العيادات، ودورات المياه،  ،وقد مرت المبادرة بثالث مراحل 
عبادة، ثم أضيفت إمكانية سرد قصة، تتضمن حسابات شخصية ومرافق الصحة، والتعليم، والمياه/الصرف الصحي، وأماكن ال

                                                                                                          لسكان كيبيرا وقصصهم وأخبارهم. وانظالقا  من ذلك تم تطوية موقع "صوت كيبيرا" وهو موقع أخبار على اإلنترنت ومنصة 
 لتبادل المعلومات لمجتمع كيبيرا.

________________ 

 .p://mapkibera.orghtt: المصدر

 

 الواليات المتحدة األمريكية: تصميم شوارع شيكاغو بالكامل  -14اإلطار 

                                                                                     برنامجا  مبتكرا  مستداما  لتصميم الشوارع يهدف إلى إعادة تأهيل أحياء شيكاغو، والمناطق وضعت دائرة النقل  
افق الدراجات الهوائية، وتحويلها إلى أماكن نشطة وتفاعلية ليعيش فيها سكان التجارية، واألرصفة على ضفاف األنهر، ومر

 شيكاغو ويعملوا ويلعبوا. 

ويطبق البرنامج مجموعة كبيرة من التقنيات، مثل تقليص خطوط الطرقات، وأفضل الممارسات إلدارة مياه  
إنشاء أزقة خضراء، وشوارع مستدامة، وقضبان  تعليمية. وشملت المشاريع ، وندواتهوية مجتمع فريدة، ومحددات العواصف

المسارات، وأرصفة على ضفاف األنهر، ومحطات للدراجات الهوائية، وبرامج لتجميل الطرقات السريعة، وخطط بتحيط 
 رئيسية، وساحات عامة.

للشوارع. ويتم إشراك  إن اإلشراك المباشر للمجتمع المحلي وتوليه القيادة شرطان أساسيان للنجاح في تنفيذ هذا التصميم 
المجتمع المحلي في المراحل األولية من عملية التصميم كلما أمكن ذلك، ويتم إشراكهم بشكل أساسي في عملية صنع القرار. 
                                                                                                                 وتؤدي هذه الشراكة إلى تمي ز المجتمع بعناصر فريدة مثل محددات فريدة خاصة به، والبساتين المزروعة، واألكشاك التقليدية 

س االنتماء للمكان. ويساهم إشراك األفراد في تحسين التوافق على صعيد المجتمع وزيادة الثقة وتخفيف حوادث   ح التي تعزز 
                              مشروعا  في كافة أنحاء شيكاغو. 135التخريب واإلهمال. وساهم برنامج التصميم المستدام للشوارع في إنشاء أكثر من 

_________________ 

 .design/-http://chicagocompletestreets.org/streets/streetscapesustainable :المصدر

http://mapkibera.org/
http://chicagocompletestreets.org/streets/streetscapesustainable-design/
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كل هذه الخطوات ويعرض أربعة أدوار جديدة ومعززة يمكن للحكومة أن تضطلع بها  4             ويبي ن الشكل 
 .الرابعةفي سياق المرحلة 

 بأدوار جديدة قياملل الحكومة كمنصة  -4لشكل ا

 

 .Millard, 2017: المصدر

 وهذه األدوار األربعة الجديدة والمعززة التي يمكن أن تضطلع بها الحكومة في مجال اإلشراك هي:

ت التنسيق الحكومة كجهة تيسير وتنسيق: منصات إشراك على مستويات عدة، يكمن دورها في عمليا -1
والتيسير واإلتاحة، باإلضافة إلى تولي التنظيم والتحكيم الخاص باألنشطة التي تقوم بها الجهات األخرى لتوفير 

بل من حيث أفضل ما يمكن القيام به في كل                                                           قيمة عامة. ودور الحكومة في ضمان إيجاد قيمة عامة بأنسب الس 
الحكومة بدور ثانوي أو رئيسي، ولكن القيام يمكن أن يشمل ذلك                                               سياق ولتلبية احتياجات معينة. وكما ذكر سابقا ،

 حتى في الحالة األخيرة على الحكومة أن تكون جهة تيسير وتنسيق لضمان إيجاد قيمة عامة.

الحكومة كجهة توفر أدوات، وتوجيهات، ومحفزات لتقديم خدمات مشتركة: مع أن النهج الذي ينطلق من  -2
                                                                                مشتركة واإلشراك في العمليات الحكومية يمكن أن يؤدي إلى تجارب أكثر فعالية ومراعاة  القاعدة لتقديم الخدمات ال

للمتطلبات الشخصية، فهو يزيد األعباء التي يحملها المواطنون والجهات األخرى. فاعتماد خدمات الحكومة 
مال التي كانت تقوم بها                                                                             اإللكترونية مثال  يؤدي غالبا  إلى استعانة الحكومة بمصادر خارجية لتنفيذ بعض األع

لصالح المستخدمين. والخدمات المشتركة أو الخدمات التي يقدمها المستخدمون بالكامل تتطلب أكثر من ذلك 
بكثير. فتوفير خدمات عامة أكثر فعالية وكفاءة من حيث الكلفة ينبغي أال يقوم فقط على افتراض أن المواطنين 

بة لتقديم الخدمات بأنفسهم. ولمواجهة ذلك، يمكن للحكومات توفير سيسخرون الوقت والموارد األخرى المطلو
                                                                                                       توجيهات منهجية لتوفير الخدمات المشتركة مع المستخدمين. وينبغي أيضا  تصميم الدعم "الموجه" لتقديم الخدمات 

عامة المشتركة بما يضمن تخفيف أعباء المشاركة عن المستخدمين، وزيادة الفوائد لصالح كل من اإلدارات ال
                                                                                                       والمواطنين. وينبغي أن توفر الحكومات أيضا  المحفزات من خالل تبيان الفوائد التي يمكن أن يجنيها المستخدمون 
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من عملية تقديم الخدمات المشتركة، ومنحهم المزيد من الصالحيات التخاذ القرارات بشأن خدماتهم وتكييفها مع 
 وموارد. احتياجاتهم الخاصة، وتزويدهم بما يلزم من بيانات

                                                                                           الحكومة كجهة تدير األصول االجتماعية: يزداد دور الحكومة أيضا  في إدارة األصول العائدة للمجتمع.  -3
وفي ظل التحديات العالمية الملحة، ووفق ما تنص عليه أهداف التنمية المستدامة، هناك حاجة إلى تحديد جميع 

                                                  فغالبا  ما ال يستفاد بالكامل من هذه األصول والموارد  ،األصول والموارد المتوفرة في المجتمع واالستفادة منها
التي تملكها الدولة، الوقت والخبرة تلك ويمكن أن تشمل األصول المتوفرة، بما فيها  ،أو ال تستخدم على اإلطالق

رات، لدى السكان، والتمويل، والهياكل والكفاءات التنظيمية، والبيانات، والمعارف، والمحتويات، والشبكات، والقد
والبنى التحتية، والركائز األساسية لتقديم الخدمات، والمعدات، واألماكن، والمباني، والمساحات، والمركبات، 

المتعلق بتسخير القدرات التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وال سيما  ويكمن دور الحكومةوغيرها. 
صول، ومطابقتها، وتنظيمها، والتداول بشأنها، وتنسيقها وذلك بالتعاون مع الجهات الفاعلة األخرى، في تحديد األ

                                                                 عامة، بدال  من عدم االستفادة منها وهدرها. وقد بدأ العديد من الجهات لتبادل هذه األصول وتحويلها إلى قيمة 
دة الفاعلة غير الحكومية بالفعل بإطالق منصات قائمة على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تنطلق من القاع

، وهي من ”Shareable“بهذا الدور ولو على نطاق صغير، ومن األمثلة على ذلك منصة منظمة  قوموتإلى القمة 
منظمات المجتمع المدني مقرها في الواليات المتحدة، التي تعمل في إطار ما يسمى االقتصادات التعاونية القائمة 

در أكبر من السلطة ونطاق العمل للقيام بذلك عن وفي كثير من الحاالت، تتمتع الحكومة بق .43على المشاركة
                                                                                                       طريق الربط بين الجهات الفاعلة وتبادل األصول الخاصة بها على الصعيد الداخلي، وهذا ما يطرح تحديا  متزايدا  
                                                                                                 ويتيح في الوقت نفسه فرصة  كبيرة . وسيشمل ذلك توسيع نطاق ن ظم إدارة المحتوى القائمة على تكنولوجيا 

                                   واالتصاالت لتصبح ن ظما  إلدارة األصول.المعلومات 

الحكومة كجهة تضمن القيمة العامة على المدى الطويل: إن النظر إلى الحكومة كمنصة يضمن إيجاد  -4
القيمة العامة واالستفادة منها على النحو المالئم. ولكن حتى عندما تتعاون الحكومة مع الجهات الفاعلة األخرى 

ذلك بالضرورة أن الحكومة قد أصبحت مجرد طرف من بين عدة جهات فاعلة،  إليجاد قيمة عامة، ال يعني
فهي تبقى  ،                                                         باألدوار التي ال يمكن عادة  للجهات الفاعلة األخرى القيام بها القيام بالنظر إلى أنها ال تزال بحاجة إلى

ية، حتى في الحاالت التي المسؤولة عن معايير الجودة العامة، وآليات تقاسم األصول، والجودة، واألطر القانون
                                                                                                       تكلف رسميا  بهذه المهام جهات فاعلة أخرى. والمساءلة في ما يتعلق بالخدمات واألداء، والمسؤولية خاصة  عندما 
                                                                                                     ال تسير األمور كما ينبغي، مسألتان بالغتا األهمية. وتشمل هذه األدوار أيضا  حماية البيانات وأمنها. وفي هذا 

إلى أن االبتكار والتغيير في القطاع العام يختلفان عنهما في القطاع الخاص. فالحكومة ال  السياق، من المهم التنبه
انتقاء أو اختيار المستخدمين، والخدمات الحكومية ال تتحمل "أوجه القصور" بنفس الطريقة التي تتحملها  تستطيع

ءلة الديمقراطية أمام المجتمع، ال خدمات القطاع الخاص. وبما أن الحكومة هي المؤسسة الوحيدة الخاضعة للمسا
يمكن ضمان القيمة العامة المستدامة والمتوازنة إال عندما يستفيد جميع شرائح المجتمع منها وعندما تعتبر 

فالحكومات تضمن االستقرار  ،                                                                           المبادالت متناسبة وعادلة. وهذا ما يبي ن أهمية االستدامة الشاملة لنظام الحوكمة
دى الطويل، وهذا ما ال تستطيع الجهات الفاعلة األخرى تحقيقه، وهو شرط الزم ليتسنى واالستمرارية على الم

رات غير متوقعة في الحوكمة            بأن أي تغي  للسكان والمجتمعات المحلية عيش حياة مستقرة، ولتكون السوق على ثقة
ة األجل على التفكير القصير                                                                         لن تخل باستراتيجيات االستثمار واالبتكار. وتشجع ن ظم الحكم ذات اآلفاق القصير

                                                                                                           األجل في األعمال التجارية وبالتالي عدم استقرار المجتمع. وبدال  من أن يبقى القطاع العام الجهة الفاعلة الوحيدة، 

                                                
43 www.shareable.net. 
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يصبح من بين جهات فاعلة متعددة، ولو بقيت بعض المسؤوليات مناطة به وحده إنما ضمن أطر جديدة من 
 الحوكمة المفتوحة والتعاونية.

 : الدروس والتوجيهاتاتكنولوجيالوسمات قنوات  إطالق  -واو

، تزداد الدعوة إلى تكثيف استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مقارنة الرابعةعند تناول المرحلة 
في  2.0الويب                                                                          ، وذلك بناء  على التحو ل نحو التعبير عبر وسائل التواصل االجتماعي وتطبيقات الثالثةبالمرحلة 

                                                                                       ، مع التركيز على استخدام أدوات المشاركة والتعاون والسمات ذات الصلة المتناولة سابقا  في الثانيةلمرحلة ا
 مجال أنشطة اإلشراك.

شبيهة بالركائز الواردة في المرحلة  الرابعةوالركائز األساسية للسمات والقنوات التكنولوجية في المرحلة 
، ولكن ينبغي تصميمها الثانية والثالثةلى الركائز الواردة في المرحلتين ، القسم هاء( وتستند إ1)الفصل  األولى

             وصى إذا  بأن                                                                                    لتساهم في تيسير سياق سياسات واستراتيجيات اإلشراك واإلشراك اإللكتروني المبي نة أعاله. ي 
، تكملها التطورات األولىمتوقعة في المرحلة  الرابعةتكون الركائز األساسية المتعلقة بالتكنولوجيا في المرحلة 

، اإللكترونية عرائضوال                                              . وعالوة  على مسائل التصويت/االقتراع اإللكتروني، الثانية والثالثةفي المرحلتين 
وعمليات وضع الميزانيات القائمة على المشاركة، واإلنتاج المشترك، التي ينبغي أن تعكس سياسات 

اول هذا القسم التكنولوجيات التي يحتمل أن تؤثر على واستراتيجيات اإلشراك واإلشراك اإللكتروني هذه، يتن
 الحكومة المفتوحة.

 والسمات المتعلقة باإلشراك األدوات -1

                                                                                          تشمل التكنولوجيا المستخدمة حاليا  لإلشراك مواقع التواصل االجتماعي بمختلف أشكالها لدعم اتخاذ 
حكومية وإيصال صوتها. وهناك العديد من                                                               القرارات بعيدا  عن الهرمية، مما يسمح بإشراك جميع الجهات غير ال

العوامل الحاسمة التي تؤثر في مدى مساهمة التكنولوجيا في اإلشراك، بما في ذلك التكاليف ذات الصلة؛ وضمان 
أن تكون النتائج متسقة مع األهداف، بالنظر إلى أن التكنولوجيا تتيح زيادة فعالية التنفيذ والرصد والتقييم؛ وقبول 

 رات واألدوات التكنولوجية المستخدمة في هذه العملية.       بالتغي المؤسسات 

 المحتمل أن تؤثر في الحكومة المفتوحة البازغة التكنولوجيات  -2

إحدى أكبر مستخدمي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وغيرها من التكنولوجيات هي               الحكومة عادة  
ي كثير من األحيان. ويمكن القول إن هناك تفسيرات لهذا                                                  الجديدة، ولكنها أيضا  األكثر ترددا  في استخدامها ف

، سترغب في االستفادة من التكنولوجيات الجديدة والناشئة أو ستحتاج إلى ذلك.        أم آجال                       التردد، ولكنها، عاجال 
وذلك ليس لتوفير الموارد وزيادة الفعالية فحسب، بل بسبب تزايد الطلبات على خدمات حكومية جديدة وأفضل، 

   بل جيل اإلنترنت.              ا في ذلك من ق بم

                                                                                 ومع ذلك، من المهم أيضا  االعتراف بأن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قد أصبحت لألغراض 
االبتكارات والتطورات التكنولوجية. وهذا يعني أن تناول الحكومة  ،إن لم يكن جميع ،ويستند إليها معظم 44العامة

على شبكة  الرئيسييق أي إعادة هندسة عمليات مكتب دعم، وخدمات المكتب "الرقمية" فقط بالمعنى التقليدي الض

                                                
44 2009 Perez,. 
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التي تستخدمها الحكومات والقطاع العام أثر حالي ومستقبلي  البازغة                     جديا . وللتكنولوجيات                  اإلنترنت، لم يعد م 
التكنولوجيات  كبير على التنظيم الداخلي للحكومات وطريقة عملها، وعلى رأي الناس فيها وتعاملهم معها. وهذه

 :هذه التكنولوجيات منو . 45                                        ناشئة عم ا يسمى بالثورة الصناعية الرابعة

                                بشبكة اإلنترنت، مثال  لتنسيق حركة  ،بما في ذلك األشياء المادية ،إنترنت األشياء" تربط كل شيء" •
 المرور والخدمات، أو لرصد التلوث البيئي. ويتطور هذا المفهوم اليوم إلى "إنترنت كل شيء"

                       التي تشمل الناس أيضا ؛

القابلة للتشكيل )مثل  البنى التحتيةالحوسبة السحابية تتيح الوصول إلى مجمعات مشتركة من  •
شبكات الحاسوب، والخوادم، والتخزين، والتطبيقات، والخدمات(، إما بطريقة مفتوحة أو ضمن 

لمعلومات واالتصاالت                                                                شبكة خاصة. ويمكن، أن يساهم ذلك مثال  في تخفيض تكاليف تكنولوجيا ا
 الكبيرة مثل الحكومة، وتوفير البيانات المفتوحة، وتقديم الخدمات وتبادلها؛ المؤسساتفي 

رصد المؤشرات الحيوية، وهي لالتكنولوجيا النقالة مع أجهزة االستشعار التي تثبت بجسم اإلنسان  •
 ذات أهمية قصوى في الرعاية الصحية الوقائية؛

ن يؤدي معظم المهام اليدوية والمتكررة إن لم يكن جميعها، في المصانع التشغيل اآللي يمكن أ •
وكبار السن الذين ال يستطيعون مغادرة  االحتياجات الخاصةوالمكاتب، وأن يساعد األشخاص ذوي 

 المنزل؛

الذكاء االصطناعي يشغل بشكل آلي المهام وعمليات صنع القرار في القطاع العام والمصانع  •
 ق التعليم والصحة؛والمكاتب ومراف

الواقع االفتراضي والواقع المعزز يستخدمان المحتوى الذي تولده البرمجيات لتكرار أو استكمال  •
بيئة حقيقية أو سياق خيالي، ويمكن أن يتفاعل معهما المستخدمون. والتطبيقات التجارية أو الخاصة 

كاء األعمال أو االستشارات الطبية بالقطاع العام التي تستخدم الواقع االفتراضي أو المعزز تشمل ذ
 في الزمن الحقيقي؛

تحليالت "البيانات الضخمة" تتيح للمؤسسات التجارية فهم األسواق والمستخدمين المستهدفين،  •
 ويمكن الجمع بينها وبين بيانات الحكومة المفتوحة لزيادة الشفافية والمساءلة؛

دل المعلومات، واألفكار، والمشورة، والدعم، وسائل التواصل االجتماعي تسهل عمليتي توليد وتبا •
والمحتوى الذي ينتجه المستخدمون، والمالمح الخاصة بالخدمات، وشبكات التواصل االجتماعي 
على شبكة اإلنترنت. ويقدر العدد اإلجمالي لمستخدمي وسائل التواصل االجتماعي في جميع أنحاء 

 ؛46مليار مستخدم 2.41بحوالي  2017العالم في عام 

                                                                الشبكات الكهربائية الذكية تحس ن كفاءة إمدادات الطاقة وفعاليتها؛ •

التصنيع الرقمي والبيولوجي، مثل الطباعة الثالثية األبعاد والتكنولوجيات المضافة األخرى في  •
الصناعة التحويلية، ينتج مكونات واحدة أو متخصصة من أجل مجموعة واسعة من المهام 

                                                        . ففي مناطق الحرب، مثال ، يتيح ذلك التصنيع السريع لألطراف الشخصية والتجارية والفنية
 الصناعية للمصابين؛

                                                
45 2016 Schwab,. 

46 users/-network-social-worldwide-of-https://www.statista.com/statistics/278414/number. 
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، مثل الطائرات المسيرة بدون طيار، يتيح المراقبة والرصد وتوفير اللوازم الطبية اآلليالنقل  •
 الحيوية أو غيرها من اإلمدادت إلى المناطق النائية أو في حاالت الطوارئ؛

                                                        عد، بواسطة التوابع االصطناعية مثال ، يمكن أن يستخدم ألغراض   ب  االستشعار والتصوير عن •
 المالحة، والرصد البيئي واللوجستي، والتنبؤ بأحوال الطقس؛

ستخدم لتوفير محفوظات وسجالت ومحاضر آمنة   ت  Blockchain كتليةتقنيات سلسلة السجالت ال •
 قائمة على المشاركة، وغيرها. اتوموزعة، وعمليات صنع قرار

  (FixMyStreet)المملكة المتحدة: خدمة إصالح الشارع   -15إلطار ا

الحاجة إلى خدمة عامة وال تكون الحكومة قادرة أو راغبة في تزويدها، تتولى ذلك  تدعيتسفي بعض األحيان، عندما  
                                                    كثيرا  ما تبدأ عبر التساؤل عما يحتاج إليه المواطنون والجهات الفاعلة األخرى. هذه الخدمات، تسلب دور الحكومة وتساهم فيه، 

 من الخدمات العامة لجعل حياتهم أفضل، وكيف يمكن لهذه الخدمات تحسين الحياة اليومية للمواطنين حيث يعيشون ويعملون.

ؤسسة في المملكة المتحدة التي صممتها وتديرها م (FixMyStreet)ومن األمثلة على ذلك خدمة إصالح الشارع  
mySociety)وهي من منظمات المجتمع المدني ويعمل فيها متطوعون. وتتيح هذه الخدمة ألي مواطن، من خالل موقع  )أ

شبكي أو تطبيق على الهاتف النقال، التبليغ عن أي مشكلة في الشارع أو في الحي لديه، مثل تحطم مصابيح اإلنارة أو 
مركبات المتروكة، أو الرسومات على الجدران )الغرافيتي(، وتحميل الأو  الرصيف، أو المركبات المتروكة، أو القمامة،

 الصور والمواد األخرى ذات الصلة.

                                                                                                       وال يحتاج المواطن إلى معرفة السلطة المسؤولة، ألن الموقع يرسل الشكوى تلقائيا  إلى اإلدارة المعنية، ثم يالحق  
ة. ولتحقيق ذلك، حصلت المؤسسة على المعلومات والبيانات الالزمة مشكلالويرصد التقدم المحرز باسم المواطنين لحين حل 

من القطاع العام بشأن أدوار السلطات، واإلجراءات المتبعة، ونقاط االتصال، وغيرها. وعلى الرغم من أن الكثير من البيانات 
القيمة المضافة التي حققتها المؤسسة  إن، فبالتالي ف                           وال يسهل الحصول عليها رقميا إال أنها مبعثرة متوفرة في النطاق العام، 

ل على المواطنين استخدامه. وكان عليها                                                                       جمع هذه المعلومات معا ، و"مسحها" بالطرق المناسبة، وتقديمها في شكل يسه  يه
 الوصول إلى جميع الممارسات اإلدارية المتفرقة، وهو أمر ربما يصعب على القطاع العام بحد ذاته القيام به.

_________________ 

 ./http://www.fixmystreet.com :المصدر

 .http://www.pita.psلمزيد من المعلومات   )أ( 

 تحسين القدرات العامة: الدروس والتوجيهات  -زاي

 األولىشبيهة بالركائز الواردة في المرحلة  الرابعةالركائز األساسية لبناء القدرات العامة في المرحلة إن 
، ولكن ينبغي تصميمها لتساهم الثانية والثالثةواو( وتستند إلى الركائز الواردة في المرحلتين ، القسم 1)الفصل 

                          وصى إذا  بأن تكون الركائز                                                               سياسات واستراتيجيات اإلشراك واإلشراك اإللكتروني المبي نة أعاله. ي  تسهيلفي 
، تكملها التطورات في األولىي المرحلة متوقعة ف الرابعة األساسية المتعلقة ببناء القدرات العامة في المرحلة

. وبالتالي إن بناء التعاون من جانب المواطنين من القاعدة إلى القمة، ودعم أنشطة محو الثانية والثالثةالمرحلتين 
 األمية التشاركية الرقمية والسياسية، ينبغي أن يعكس سياسات واستراتيجيات اإلشراك واإلشراك اإللكتروني هذه.
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 دور الجهات الفاعلة غير الحكومية وإعادة تشكيل الشفافية والمشاركة   -   عا ساب
 والتعاون من خالل اإلشراك

                                                                                                 على النحو المبي ن واألمثلة الواردة أعاله، تولي الحكومة المفتوحة أدوارا  حاسمة لجميع الجهات الفاعلة 
تغيير وهي بحاجة إلى مزيد من التغيير، غير الحكومية، وال سيما المواطنين. والواقع أن الحكومات بصدد ال

ويزداد الوعي بين المواطنين وغيرهم من الجهات الفاعلة غير الحكومية وتأثيرهم على الحكومة. ولم يتضح بعد 
 ما إذا كانت الشراكة المستقبلية مع الحكومة ستكون إيجابية أم ال.

                                  على المواطنين أيضا  أن يكونوا على ، نشطةحكومة وعلى الرغم من حاجة المواطنين إلى دعم قوي من 
اء، ولكن ذلك يطرح التحدي األكبر للجميع                    بدور حاسم منتج وبن  القيامواستعداد لتحمل المزيد من المسؤولية، 

وعلى الكثير من المستويات. وأفراد "جيل اإلنترنت" الناشئ يتصرفون على هذا النحو في حياتهم الخاصة 
تتيحها لهم التكنولوجيا الرقمية، وقد بدأوا يطالبون بضرورة أن تأخذ عالقاتهم                           والمهنية نظرا  للفرص التي 

 .47وتعامالتهم مع القطاع العام هذا المنحى

والتحدي المطروح هو ما إذا كانت الحكومة ستستجيب لهذه المطالب وما إذا كانت قادرة على ذلك، وهذا 
وتقديم الحوافز للمواطنين  ،ة الفكرية المالئمة، وعلى التعليم                                                 يتوقف كثيرا  على اعتماد السياسات والهياكل والفلسف

لدعم هذه الخطوة. وبالطبع، يرتبط األمر بشكل أساسي بتغيير الحكومة ألدوارها بالطرق المذكورة أعاله. وفي 
ون، ، أطلق الرئيس أوباما حركة الحكومة المفتوحة مع التركيز على الشفافية والمشاركة والتعا2009أوائل عام 

فكانت الواليات المتحدة أول بلد يطبق هذه المبادرة بوضوح. ومنذ ذلك الوقت، حدثت تطورات واضحة في كيفية 
                                                                       تصو ر هذه الركائز الثالث، وكيفية تطبيقها عمليا ، ال سيما إزاء المواطنين.

            أصبحت أيضا   الحوكمة المفتوحة، ال بل أنظمة                                            ، أصبحت الشفافية شرطا  ال غنى عنه لنجاح إطالق     أوال 
                                                                                                 ت فهم على نحو أفضل. والشفافية الكاملة ليست هي الهدف، بما أن جميع المواطنين، وموظفي القطاع العام، 
والسياسيين يتمتعون بمساحة من الخصوصية المشروعة، وذلك لناحية حماية البيانات الشخصية للمواطنين، 

                                                  وار وتبادل األفكار. أم ا القرارات بحد ذاتها واألدلة وحاجة موظفي القطاع العام والسياسيين إلى إطار سري للح
 واألسس المنطقية التي تقوم عليها، فيجب أن تكون شفافة.

وال بد من أن تحدد المصالح المشروعة حدود الشفافية، فاحتماالت إساءة استخدام المعلومات، والتشهير، 
ى مجتمع يتجاوز الحقائق، ولكن ال بد من أن تكون ، واألخبار المثيرة للقلق، تؤدي إلتلفيقوعدم االحترام، وال

طبيعة هذه الحدود وتعاريفها واضحة ومفتوحة للنقاش. ويبقى من الضروري تحقيق شفافية قوية كونها األساس 
 .48لتحقيق المساءلة والتصدي للفساد في الحكومة والمجتمع

فهذا المفهوم يدعو  ،في عملية مفتوحة                                                            ثانيا ، يتوسع مفهوم المشاركة في الحوكمة المفتوحة إلى اإلشراك
المواطنين والجهات الفاعلة األخرى إلى المشاركة في جميع الجوانب المشروعة ألنشطة القطاع العام، وليس فقط 
                                                                                                          عملية اتخاذ القرارات التي غالبا  ما تركز عليها المشاركة اإللكترونية في معظم أنحاء العالم. والمشاركة من هذا 

                                                                       ، أم ا إشراك المواطنين فيشمل المزيد من الجوانب، ويمكن، من خالل الشفافية        متفاعال    ا ب فقط مواطنالمنظور تتطل

                                                
47 2009 Tapscott,. 

48 2014a Commission, European2014 ؛b ,opmentDevel and Cooperation Economic for Organization. 
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                                                                                                    والمساءلة، أن يفترض ضمنا  أن يكون المواطنين أكثر استباقية وأن يقوموا بأنفسهم بتنفيذ األنشطة التي كان 
                                               القطاع العام وحده يتولى عادة  مسؤولية تنفيذها.

توفر أمثلة عن التعاون من خالل التشارك في اإلبداع واالبتكار، على النحو المشار إليه               ثالثا ، بدأت ت
. ومن ناحية العرض، تحقق االحتوائي                                                                  سابقا ، وال سيما في سياق األشكال الجديدة لالبتكار المفتوح واالجتماعي و

على األصول، ما يحفز المنتجين من                                                                       ن ظم الحوكمة والسوق الحالية نتائج جيدة للغاية في جني المزيد من األرباح 
القطاعين العام والخاص على ضغط الموارد المالية والبشرية واألصول األخرى إلى أقصى حد، وبالتالي زيادة 

 األداء واإلنتاجية.

في الكثير من األحيان، ناجمة عن حاالت هدر هائلة لألصول                                     أم ا من ناحية الطلب واالستهالك، فهناك 
لألصول السائدة على نطاق واسع. وقد تم خالل العقد األخير تحدي هذه الممارسات، مع  الملكية الحصرية

                                                                                              االقتصاد التشاركي الجديد الذي نما انطالقا  من قاعدة صغيرة تتبادل فيها المنظمات والشركات واألفراد 
كبات، واألدوات، مجموعة متزايدة من األصول، التي تشمل المهارات، والكفاءات، والوقت، واألماكن، والمر

والمباني، والمرافق بجميع أنواعها، والقدرات التنظيمية، وحتى الموارد المالية. وتساهم تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت مثل االستعانة بمجموعة كبيرة من مصادر خارجية والتمويل الجماعي، في إتاحة عملية تبادل 

 الكثير من هذه األصول.

مد                                       االتجاه نحو التشارك في اإلبداع الذي اعت هو  لالقتصاد التعاوني والتشاركيومن الدعائم األساسية 
                                                                                                      باألصل كاستراتيجية إلشراك المستخدمين بأشكال جديدة في األعمال التجارية، يزداد استخدامها حاليا  في البيئات 

 األخرى بما في ذلك في القطاع العام والمنظمات غير الربحية ومجموعات المواطنين.
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 مرفقال
 

 إصالح اإلدارة العامة 

من المهم ألي نهج متعلق بالمشاركة اإللكترونية والسياسات الحكومية المفتوحة أن يضمن أقصى قدر من المواءمة 
، والشراكات بين ةواالتساق بين جميع المجاالت "اإللكترونية"، والمجاالت الهامة "غير اإللكترونية" مثل إصالح اإلدارة العام

 ين العام والخاص، والشراكات بين القطاعين العام والمدني.القطاع

المشتركة بين المفوضية األوروبية  (2016)سيجما والمصدر األكثر منهجية المتعلق بإصالح اإلدارة العامة هو مبادرة 
رئيسية لسياسة الجوار  والتنمية اللتين توافقتا على تعريف شامل لإلدارة العامة يغطي ستة مجاالت االقتصادي ومنظمة التعاون

 .*األوروبية لالتحاد األوروبي، التي تشمل معظم البلدان العربية

بتحديد الدور الريادي على مستوى إصالح اإلدارة العامة، ووضع اإلطار  استراتيجي إلصالح اإلدارة العامة: عمل إطار -1
ح ذات األولوية التي تتالءم مع الظروف المالية االستراتيجي والموارد اإلدارية التي توفر األساس لتنفيذ أنشطة اإلصال

 للبلد.

 .التخطيط للسياسات وتنسيقها وتطويرها وضع السياسات والتنسيق: -2

: وضع األطر السياساتية والقانونية والمؤسسية للخدمة العامة؛ وإدارة الموارد إدارة الخدمات العامة والموارد البشرية -3
 البشرية.

 المناسبة لضمان مساءلة الهيئات اإلدارية الحكومية، بما في ذلك تحقيق المسؤولية والشفافية.اعتماد اآلليات  المساءلة: -4

 توجيه اإلدارة نحو تقديم الخدمات؛ وضمان جودة الخدمات العامة وإمكانية الحصول عليها. تقديم الخدمات: -5

اخلية للحسابات؛ والمشتريات العامة؛ والمراجعة إدارة الميزانية؛ والرقابة الداخلية والمراجعة الد اإلدارة المالية العامة: -6
 الخارجية للحسابات.

                 أيضا  نهجا  إلصالح  (United Nations Development Programme, 2015)وقد أطلق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
                                                                             اإلدارة العامة ولكن يبدو أنه يختلف من بلد إلى آخر وفقا  آلخر المصادر المتاحة.

                                                
* 2015 Union, European. 
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