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  تمهيد

متزايدة التعقيد، بما في ذلك استمرار تدني مستويات الثقة العامة،  تحديات  تواجه الحكومات من حول العالم 

وازدياد انعدام االستقرار االقتصادي والمالي، والتفكك االجتماعي والتجاذب. وفي هذه األثناء، بات المواطنون 

هم إزاء قطاع عام أكثر أجهر صوتاً، والسيما نظراً إلى اتّساع نطاق آثار التكنولوجيات الرقمية، وتزداد توقعات

شفافية ومساءلة وخدمات عامة أفضل. وتتّسم هذه المسائل بأهمية خاصة بالنسبة إلى لبنان، حيث نشأت عقبات 

 كبيرة بفعل االضطرابات اإلقليمية، وانعدام االستقرار السياسي وتباطؤ النمو االقتصادي.

لمجتمع الحديث الذي يتواءم مع تبدّل عميق في سياق فهم دور الدولة في اتغييراً في الحكومة المفتوحة  وتمثل

الشفافية، بأنها "ثقافة الحوكمة التي تعّزز مبادئ  التعاون والتنمية االقتصاديةالسياسات. وتعّرفها منظمة  صنع

". وقد باشر عدد متزايد والنزاهة، والمساءلة ومشاركة أصحاب المصلحة دعماً للديموقراطية والنمو الشامل

لحكومة المفتوحة بوصفها محفزاً لبلوغ أهداف سياسية أوسع نطاقاً، با متصلة إجراء إصالحاتمن البلدان 

إنما إضافةً إلى القيمة الجوهرية التي تتسم بها . مثل تحسين الديموقراطية، وتعزيز النمو الشامل وزيادة الثقة

تحسين  يساعد أيضاً فيت المتصلة بها يمكن أن مبادئ الحكومة المفتوحة، فإن تنفيذ االستراتيجيات والمبادرا

 العمليات والنتائج عبر الطيف الكامل للسياسات العامة.
 

، ضع برنامج وطني للحكومة المفتوحةولخطوات   طيلة سنوات  عديدة اتخذت الحكومات اللبنانية المتعاقبةو

عة النطاق في تشرين األول/أكتوبر إنما كان السياق محفوفاً بالتحديات. وبصورة خاصة، قامت تظاهرات واس

أفضت إلى استقالة الحكومة. وفي الوقت ذاته، كانت البالد تتخبّط في أزمة مالية حادة تفاقمت جراء  2019

، األمر الذي وضع المزيد من الضغوط على الموارد البشرية والمالية الشحيحة. كذلك، إن 19-جائحة كوفيد

في مرفأ بيروت ألقى الضوء على عدد من إخفاقات القطاع العام في مجال  االنفجار الكارثي الذي وقع مؤخراً 

الحوكمة ينبغي معالجتها من أجل إعادة بناء الثقة بين المواطنين والدولة. ورغم أن هذا السياق يطرح تحديات  

ً فرصةً وحافزاً قوياً الستعادة الثقة ا لعامة من خالل ملحوظة بالنسبة إلى الحكومة الجديدة، فهو يوفّر أيضا

إصالحات الحكومة المفتوحة. وبناًء عليه، فالتركيز على انفتاح الحكومة ال يأتي في الوقت المناسب فحسب 

 إنما هو ضروري أيضاً.

إلى دعم جهود  منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للحكومة المفتوحة في لبنانمسح ومن هذا المنطلق، يرمي 

ثر شفافية، وتشاركية ومساءلة يمكنها استعادة ثقة المواطنين وتعزيز النمو الحكومة في بناء مؤسسات أك

توصية مجلس منظمة التعاون  تمشياً معالمسح إلى تحليل مجاالت اإلصالح ذات األولوية  كما يسعى الشامل.
ترسيخ مبادئ وممارسات ملموسة ل ويوفّر اقتراحات  ، 2017لعام  والتنمية االقتصادية بشأن الحكومة المفتوحة

وفي النهاية، يمكن أن يشكل هذا التحليل أساساً  السياسات وتقييم آثارها. صنعالحكومة المفتوحة في دورات 

 . حكومة أكثر انفتاحاً في لبنانقيام ل رؤية شاملة للحكومة لتحديد

الدعم المستمر والحوار المتواصل مع الحكومات اللبنانية المتعاقبة بسح الحكومة المفتوحة في لبنان مويحظى 

ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية الذي اتخذ في السنوات الماضية خطوات  لوضع برنامج وطني 

للحكومة المفتوحة في لبنان. وكانت الوزيرة السابقة مي شدياق أّكدت في األساس على هذا االلتزام، وأعلنت 

مجلس رسمياً انخراط مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية في هذه العملية ونيّة الحكومة العمل بتوصية 

واالنضمام إلى شراكة الحكومة المفتوحة خالل  منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشأن الحكومة المفتوحة

 .2019الوزراء في حزيران/يونيو  مؤتمر رفيع المستوى نُّظم بالتعاون مع المنظمة وبرعاية رئيس

، وعبّر الحقاً عن التزام لبنان 2020وأعاد الوزير دميانوس قطار التأكيد على هذا االلتزام في بداية عام 

سعياً لوضع برنامج الحكومة المفتوحة لقيام  منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةمواصلة عمله المشترك مع 

جديرة بالثقة. وبناًء على هذه الخطوات، خضعت تكون ركيةً، واستجابةً إدارة عامة أكثر شفافية، وتشا

ولمناقشات  ،مستفيضة من جانب مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية استنتاجات هذا التحليل لمراجعة  

في مع ممثلين عديدين للمؤسسات اللبنانية ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني، ومع منظمات دولية ناشطة 
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في لبنان )مثالً، شراكة الحكومة المفتوحة، وبرنامج األمم المتحدة  كم الرشيدمجال تعزيز إصالحات الح

 اإلنمائي والبنك الدولي( ومع مراجعين أقران من كندا وإيطاليا.

وقد ُوضعت اللمسات األخيرة على عملية جمع البيانات ألغراض هذا التقرير وصياغته قبل انفجار مرفأ 

حكومية. إنما تسنّى للمؤسسات العامة اللبنانية فرصة استعراض االستنتاجات  وما استتبعها من أزمات  بيروت 

على صحة التوصيات الواردة فيه. وتعمل  توأّكد 2020خالل شهر آب/أغسطس  التقرير التي خلص إليها

دارية على بلورة خطة عمل اإل حالياً مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

 .لتنفيذ هذه التوصيات

 



6        
 

OPEN GOVERNMENT SCAN OF LEBANON © OECD 2020 
      

 شكر وتقدير

، منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةلحوكمة العامة في امديرية مسح الحوكمة في لبنان" من جانب تّم إعداد "

 .Janos Bertokبقيادة مديرها باإلنابة، السيد 

شعبة الحكومة المفتوحة والمبتكرة التابعة لمديرية الحوكمة العامة، تحت إشراف  من إعداد الدراسة وكانت

 ورئيس وحدة الحكومة المفتوحة. الشعبة باإلنابة رئيس، Alessandro Bellantoniالسيد 

والسيدة  Katharina Zuegel، والسيدة Alessandro Bellantoniوقام بصياغة التقرير كل من السيد 

Claudia Chwalisz  بإسهامات من السيدةCarlotta Alfonsi والسيدة ،Karine Badr والسيد ،Michael 

Jelenic   والسيدJoão Vasconselos. 

ولما أمكن تحقيق هذا المشروع من دون دعم مكتب وزير الدولية لشؤون التنمية اإلدارية في لبنان، وقد حظي 

. وتودّ منظمة May Baakliniوالسيدة  Natacha Sarkis، والسيدة Nasser Israouiبمساعدة كبيرة من السيد 

إلشادة بالتعاون والدعم اللذين أبداهما كل من وزير الدولة الحالي لإلصالح التعاون والتنمية االقتصادية ا

اإلداري، السيد دميانوس قطار، ووزيرة الدولة السابقة لإلصالح اإلداري، السيدة مي شدياق، إضافةً إلى 

هامة التي وفّرها العديد من أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص، والبرلمان ومنظمات اإلسهامات ال

وفي هذا الخصوص،  1 .2019أيلول/سبتمبر  19و 17غير حكومية، خالل استعراض األقران الذي أجري بين 

اليا، وبصورة خاصة تودّ منظمة التعاون والتنمية االقتصادية أن تتوّجه بالشكر إلى األقران من كندا وإيط

 Marco)مكتب كبير موظفي اإلعالم، هيئة الخزانة لدى األمانة الكندية( والسيد  Sarah MacLeodالسيدة 

Marrazza .)رئاسة مجلس الوزراء، دائرة اإلدارة العامة( 

والسيدة  يس بلدية الشوير السيد حبيب مجاعصكذلك، تعرب المنظمة عن تقديرها للدعم والتعاون من جانب رئ

وإميل بوشروش  ئيس بلدية جبيل السيد وسام زعرورنسرين عطايا بو زيد وزمالئهما في المجلس البلدي، ور

)برلمان  Jacques Pongéeالبلدي. وترغب المنظمة أيضاً في توجيه الشكر إلى السيد  سوزمالئهما في المجل

 Dimitri Lemaireدا( والسيد )مركز الجمعيات للمناخ، بولن Marcin Gerwinبروكسل(، والسيد 

(Particitiz على ما خّصصوه من وقت وخبرة في حلقة عمل الخبراء حول المشاركة المبتكرة )بلجيكا ،

 للمواطنين.

وأخيراً، تودّ منظمة التعاون والتنمية االقتصادية توجيه الشكر إلى وزير الخارجية والتعاون الدولي في إيطاليا 

 للتعاون من أجل التنمية على الدعم المقدّم من جانبهما طيلة فترة المشروع.الوكالة اإليطالية إلى و

 

 مالحظة

ت والعدل؛ ويشمل هؤالء ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء؛ ووزارات اإلعالم، والمالية، والداخلية والبلديا 1

التفتيش المركزي؛ وإدارة اإلحصاء المركزي؛ واللجنة الفنية المعنية بالوصول  وديوان المحاسبة؛ وهيئة

إلى المعلومات؛ واللجنة النيابية للتكنولوجيا والمعلومات؛ ولجنة التعليم العالي؛ والمبادرة اللبنانية للنفط 

 . SMEX  والغاز؛ ومبادرة غربال؛ والجمعية اللبنانية للشفافية؛ وجمعية "نحن" وجمعية
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 موجز تنفيذي

بتوصية منظمة التعاون والتنمية االقتصادية عبّر لبنان مؤخراً عن اهتمامه بإجراء اإلصالحات الالزمة للعمل 
المسح للحكومة ، وبالتأهل لالنضمام إلى شراكة الحكومة المفتوحة. ويوفّر هذا بشأن الحكومة المفتوحة

واسعة من السياسات والمبادرات  منظمة التعاون والتنمية االقتصادية مجموعةً  أجرتهالذي  المفتوحة في لبنان

 ه الحكومة. التي تعكس مبادئ الشفافية، والنزاهة، والمساءلة ومشاركة أصحاب المصلحة، على أن تنظر في

أساسية باتجاه تحقيق الرؤية إلقامة حكومة أكثر  وتشكل بلورة استراتيجية أو خطة عمل طويلة األجل خطوةً 

جمع مبادرات الحكومة المفتوحة ضمن بوتقة خالله  لبنان منل السبيل الذي يمكنفي  2انفتاحاً. ينظر الفصل 

فيناقشان السبيل لتأطير هذه  ،4و 3القوة. وأّما الفصالن واحدة، وتعزيز االتساق بينها واكتسابها المزيد من 

ً شامالً، سليمة، بما في ذلك إطا مواتيةالرؤية ضمن بيئة  ً وقانونيا ً يدعم راً تنظيميا باعتباره إطاراً مؤسساتيا

تنفيذ اإلصالحات والمبادرات بصورة فعالة. ونظراً إلى ضرورة تقييم ومراجعة خطة عمل الحكومة المفتوحة 

كيف يمكن أن يضمن المسؤولون اللبنانيون جمع األفكار واألدلّة  5أو االستراتيجية الخاصة بها، يناقش الفصل 

 لقياس األثر.

ارات، وانخراطهم وإشراكهم وتتناول الفصول التالية كيفية إطالع المواطنين اللبنانيين على عمليات صنع القر

وظيفةً محورية من وظائف الحكومة المفتوحة،  باعتبارها ةالتصاالت العامتحليالً ل 6فيها. يجري الفصل 

ليه إ توفير المعلومات ألوسع جمهور ممكن. وكما يشير عبروكيف يمكن أن تزيد من تأثير تدابير الشفافية 

دمج اآلليات التشاركية في بعض عمليات وضع السياسات، على أن يتّم توسيع ببدأ قد ، كان لبنان 7الفصل 

 لمجتمع المدني القوي في لبنان.التي يوفّرها ا القيّمة مستقبل، باالستناد إلى األفكارها في النطاق

وأّما الفصول األخيرة في المسح فتوفّر نظرةً عن كيفية دمج لبنان لمفهوم "الدولة المفتوحة" في رؤية أو 

ام إلى شراكة الحكومة (، وتحدّد الخطوات الضرورية للتأهل لالنضم8استراتيجية الحكومة المفتوحة )الفصل 

ساتي على الممارسات على المستوى الالمركزي، بما في ذلك (، وإضفاء الطابع المؤس9ة )الفصل المفتوح

 (.10في بلديتي الشوير وجبيل )بيبلوس( )الفصل 

 

 ملّخص التوصيات:

  :( بلورة خطة عمل للحكومة المفتوحة تتضمن جميع 1)نحو استراتيجية الحكومة المفتوحة

( وضع استراتيجية 3( نشر الخطة على نطاق واسع على الجمهور؛ و)2المبادرات الجارية؛ )

 للحكومة المفتوحة تشمل الحكومة كلها.

  :القانونية والتنظيمية الفعالة للتحّول الرقمي في القطاع الخاص؛ األطر  تحديث( 1)اإلطار القانوني

 المصلحة. ( توسيع نطاق الخطوط التوجيهية لمشاركة أصحاب2و)

 ضفاء الصفة الرسمية على دور مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية ( إ1) :مؤسساتياإلطار ال

( تشكيل لجنة معنية بالحكومة 2باعتبارها الوكالة الرائدة إلصالحات الحكومة المفتوحة في لبنان؛ )

ً لبنى اللجنة الحكومية القائمة؛ و) المسؤوليات والمهارات المتصلة ( إدراج 3المفتوحة تعمل وفقا

 بالحكومة المفتوحة في بعض المناصب/التوصيفات الوظيفية.

  :( تطبيق 2( تعزيز نظام الرصد والتقييم في لبنان من خالل مكننة العملية؛ )1)إطار الرصد والتقييم

شكل مبادئ الحكومة المفتوحة على نظام الرصد والتقييم من خالل إشراك جميع أصحاب المصلحة ب

( بناء ثقافة ونظام الرصد والتقييم عبر وضع مؤشرات لمبادرات الحكومة 3منهجي ونشر النتائج؛ و)

 المفتوحة.

 :( البحث في إمكانية إتاحة 2( إقامة بنى لالتصاالت العامة في اإلدارة؛ )1) االتصاالت والمعلومات

رتقاء بالجهود العتماد الرقمية في ( اال3الجريدة الرسمية للحكومة مجاناً من أجل تعزيز الشفافية؛ )
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اإلدارة وإتاحة المعلومات للعامة بصيغة مفتوحة، وسهلة الحصول عليها، وتفاعلية وقابلة إلعادة 

( النظر في إمكانية نشر مشروع قانون الموازنة، وتقرير التدقيق وقانون الموازنة 4االستخدام؛ و)

 بصيغة البيانات المفتوحة.

 ( البحث في إمكانية إقامة شبكة ألصحاب المصلحة المعنيين 1)البتكار: ركة وااممارسات المش

عناصر مختلفة ل بالترويج المعنيةبالحكومة المفتوحة تجمع بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني 

( اعتماد عملية شاملة وتعاونية لتصميم ونشر المنصة 2في خطة عمل الحكومة المفتوحة في لبنان؛ )

( تعزيز اآلليات الخاصة 3ركة اإللكترونية لعملية التشاور حول مشاريع القوانين؛ و)المقررة للمشا

 بتعقيبات وشكاوى أصحاب المصلحة.

 :( إضفاء الطابع المؤسساتي على الممارسة التي تتيح عقد جلسات استجواب 1) الدولة المفتوحة

ازنة وتقرير التدقيق في ( مناقشة مشروع قانون المو2نيابية للمشاركين من أصحاب المصلحة؛ )

( إدراج تصميم أكثر سهولة لالستخدام ومعلومات 3جلسات علنية وإتاحة جميع الوثائق ذات الصلة؛ )

( نشر مشاريع القوانين قبل مناقشتها 4محدّثة على نحو  أكبر على الموقع الشبكي الخاص بالبرلمان؛ )

ة للموظفين البرلمانيين واإلداريين ( تشكيل مجموعة عمل غير رسمي5في الجلسات النيابية؛؛ )

( تعيين مسؤول رسمي للوصول إلى المعلومات وتوفير 6الملتزمين بمبادئ الحكومة المفتوحة؛ و)

 التدريب والتوعية للموظفين في البرلمان.

  :نشر اقتراح ( 1)أداء لبنان باالستناد إلى معايير األهلية الدنيا في شراكة الحكومة المفتوحة

بشكل علني عن الموجودات  تصريح( ال2التنفيذية وتقرير التدقيق على أساس سنوي؛ )الموازنة 

( مواصلة تنفيذ اإلصالحات الجارية للحكومة 3نظام  للتحقق من دقة التصريحات؛ و) ووضع

المفتوحة من أجل تحسين نتائج المؤشرات التي تقيس الحريات المدنية، ودخول وخروج منظمات 

 قمع هذه المنظمات.ى مدالمجتمع المدني و

 :( المشاركة في بلورة استراتيجية للحكومة 1) مسح الحكومة المفتوحة لبلديات لبنانية مختارة

( توفير أنشطة التدريب وبناء القدرات 3( تعزيز آليات التبادل مع بلديات لبنانية أخرى؛ )2المفتوحة؛ )

( إسناد المسؤوليات إلى فرد أو مكتب لمعالجة طلبات الوصول 4لتنفيذ مبادرات الحكومة المفتوحة؛ )

( توسيع نطاق استخدام الشراكات بين 5المصلحة والمواطنين؛ ) إلى المعلومات ولمشاركة أصحاب

( نشر الموازنة بصيغة 6القطاعين العام والمدني من أجل التشارك في تقديم الخدمات العامة؛ )

( بلورة استراتيجية 8لموازنة؛ )لدليل المواطن  إعداد( 7البيانات المفتوحة على المستوى البلدي؛ )

( نشر معلومات منهجية بشأن المشاريع المحلية؛ 9طة بالحكومة المفتوحة؛ )لالتصاالت العامة مرتب

( توسيع نطاق االتصاالت إلى أبعد من وسائل التواصل االجتماعي وتطوير رؤى الجمهور؛ 10)

( إضفاء الطابع المؤسساتي على مشاركة أصحاب 12ميثاق لالنفتاح والمشاركة؛ ) إعداد( 11)

( وضع خطوط توجيهية للرصد والتقييم 13طيط المشاريع المحلية؛ )المصلحة والمواطنين في تخ

( توسيع نطاق 15( اعتماد ممارسات متطورة لمشاركة المواطنين؛ )14خاصة بالحكومة المفتوحة؛ )

( مواصلة عملية حفظ البيانات بالتنسيق مع مكتب وزير الدولة 16فعالية تطبيقات الهواتف الجّوالة؛ )

جميع مستويات الحكومة ومكتب وزير الدولة  ممثليل( إقامة آلية 17ارية؛ و)مية اإلدلشؤون التن

 لتعاون بشأن البرنامج الوطني للدولة المفتوحة في لبنان.رية من أجل الشؤون التنمية اإلدا
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 : المقدمة والسياق1الفصل 

 إطار منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للحكومة المفتوحة

العالم تحديات متزايدة التعقيد، بما في ذلك استمرار تدني مستويات الثقة العامة،  تواجه الحكومات من حول

وازدياد انعدام االستقرار االقتصادي والمالي، والتفكك االجتماعي والتجاذب. وفي هذه األثناء، بات المواطنون 

توقعاتهم إزاء قطاع عام أكثر  أجهر صوتاً، والسيما نظراً إلى اتّساع نطاق آثار التكنولوجيات الرقمية، وتزداد

شفافية ومساءلة وخدمات عامة أفضل. وتتّسم هذه المسائل بأهمية خاصة بالنسبة إلى لبنان، حيث نشأت عقبات 

 كبيرة بفعل االضطرابات اإلقليمية، وانعدام االستقرار السياسي وتباطؤ النمو االقتصادي.

لة في المجتمع الحديث الذي يتواءم مع تبدّل عميق في سياق فهم دور الدوتغييراً في الحكومة المفتوحة  وتمثل

الشفافية، بأنها "ثقافة الحوكمة التي تعّزز مبادئ  التعاون والتنمية االقتصاديةالسياسات. وتعّرفها منظمة  صنع

)منظمة التعاون والتنمية  "والنزاهة، والمساءلة ومشاركة أصحاب المصلحة دعماً للديموقراطية والنمو الشامل

لحكومة المفتوحة با متصلة من البلدان بإجراء إصالحاتمتزايد  . وقد باشر عدد  ([1]2017االقتصادية، 

بوصفها محفزاً لبلوغ أهداف سياسية أوسع نطاقاً، مثل تحسين الديموقراطية، وتعزيز النمو الشامل وزيادة 

تي تتسم بها مبادئ الحكومة المفتوحة، فإن تنفيذ االستراتيجيات إنما إضافةً إلى القيمة الجوهرية ال. الثقة

ً فيوالمبادرات المتصلة بها يمكن أن  تحسين العمليات والنتائج عبر الطيف الكامل للسياسات  يساعد أيضا

 العامة.
 

د من البلدان، الزيادة المّطردة في اعتماد الخطط والمبادرات المتصلة بالحكومة المفتوحة في العدي جراءبالفعل، 

، 2011منذ عام ونشأ هذا المجال من السياسات وتوفّرت مجموعة من الخبرات الدولية وأفضل الممارسات. 

تدريجياً بهدف فتح زّودت شراكة الحكومة المفتوحة عدداً متنامياً من البلدان بإطار  للتعهد بالتزامات تتطّور 

 متعددة األطراف ترمي إلى تأمين التزامات ملموسة من ل شراكة الحكومة المفتوحة مبادرةً حكوماتها. وتمث

جانب الحكومات بتعزيز الشفافية، وتمكين المواطنين، ومكافحة الفساد وتسخير التكنولوجيات الجديدة لتعزيز 

عضواً من بين البلدان واإلدارات المحلية، األمر الذي يلقي الضوء  90الحوكمة. وباتت تضّم اآلن أكثر من 

 ع وتطور هذا المجال من السياسات بوتيرة سريعة.على توسّ 

 

الجماعية لدى أعضائها وشركائها، قدّمت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية توصية  خبراتوباالستناد إلى ال

ً بشأن الحكومة 2017المجلس بشأن الحكومة المفتوحة عام  ، وهو الصّك القانوني األّول المعترف به دوليا

عاماً من التحليالت القائمة على األدلّة التي أُجريت  15 ما يزيد عنأتى اعتماد هذه التوصية إثر قد المفتوحة. و

الستراتيجيات ومبادرات الحكومة المفتوحة، وبناًء على تقرير منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بعنوان 

على (، و[2]2016لتنمية االقتصادية، "الحكومة المفتوحة: السياق العالمي والسبيل قدماً" )منظمة التعاون وا

التوصية اإلطار الموضوعي لمجمل العمل الذي تنفّذه هذه . وتوفّر القت النجاحعامة إلكترونية  مشاورة

توّجه عمل فريق العمل التابع للمنظمة المعني بالحكومة المفتوحة، منظمة في هذا المجال السياساتي، كما أنها ال

الذي يجمع بين أعضاء المنظمة وشركائها لمناقشة كيفية االرتقاء بإصالحات الحكومة المفتوحة والدولة 

 المفتوحة. 
 

 السياق والنهج في لبنان إزاء إصالح الحكومة المفتوحة

، إنما برنامج وطني للحكومة المفتوحة بلورةلخطوات   لة سنوات  عديدةطي اتخذت الحكومات اللبنانية المتعاقبة

ً بالتحديات. وبصورة خاصة، قامت تظاهرات واسعة النطاق في تشرين األول/أكتوبر  كان السياق محفوفا

أفضت إلى استقالة الحكومة. وفي الوقت ذاته، كانت البالد تتخّبط في أزمة مالية حادة تفاقمت جراء  2019

، األمر الذي وضع المزيد من الضغوط على الموارد البشرية والمالية الشحيحة. كذلك، إن 19-حة كوفيدجائ
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االنفجار الكارثي الذي وقع مؤخراً في مرفأ بيروت ألقى الضوء على عدد من إخفاقات القطاع العام في مجال 

لة. ورغم أن هذا السياق يطرح تحديات  الحوكمة ينبغي معالجتها من أجل إعادة بناء الثقة بين المواطنين والدو

ً فرصةً وحافزاً قوياً الستعادة الثقة العامة من خالل  ملحوظة بالنسبة إلى الحكومة الجديدة، فهو يوفّر أيضا

إصالحات الحكومة المفتوحة. وبناًء عليه، فالتركيز على انفتاح الحكومة ال يأتي في الوقت المناسب فحسب 

 إنما هو ضروري أيضاً.

وحتى قبل انفجار مرفأ بيروت، استهدف االستياء العام والمظاهرات بشكل كبير اتفاق المحاصصة الطائفية 

لتقاسم السلطة المتّهم بتسهيل قيام نظام حوكمة ذات مستوى متدن  من الشفافية والمساءلة. وساهم هذا األمر في 

المشاركة في النقاشات حول  إزاءواطنين تضخيم آثار المآزق السياسية وزيادة تواترها، وثبّط عزيمة الم

عديدة لمساءلة  سبل  توفّر ضمنه ألصحاب المصلحة التقليدية. ومن شأن السياق الذي تالسياسات بالوسائل 

على معلومات شفافة وفرص  للمساهمة في القرارات العامة، أن يحّسن  من خاللهحكومتهم ويحصلون 

 ات والخدمات.السياس

ضايا الحوكمة وسوء اإلدارة العامة أحد أسباب تدهور الوضع االقتصادي الذي تفاقم في كذلك، يُعتبر إرث ق

في سياق أحكام وشروط  2018ظّل األزمة الحالية. وأشار الشركاء الوطنيون صراحةً إلى هذا الترابط عام 

حات مع مؤسسات الرزمة االقتصادية المتفق عليها في المؤتمر االقتصادي للتنمية في لبنان من خالل اإلصال

(. وفي ظّل التخبّط في عبء الدين العام الذي هو من بين أعلى األعباء في العالم، CEDREالقطاع الخاص، 

في المائة من إجمالي الناتج المحلي، تخلّف لبنان عن سداد السندات في آذار/مارس  150حيث تجاوز نسبة 

أولويات االحتياجات المحلية ضماناً الستمرارية الخدمات ، تمشياً مع الطلب العام الواسع النطاق بترتيب 2020

مجدداً إلى  لهوصووإمكانية استعادة مصداقية لبنان  سوف تتوقف(. وفي المستقبل، Yee ،2020[3]األساسية )

ي تتناول الشفافية األسواق المالية العالمية على النجاح في تنفيذ إصالحات الحوكمة، وبخاصة اإلصالحات الت

 هة.والنزا

بالفعل، سّجل   .20201ويمثل الفساد مجاالً هاماً لتدخل السياسات، وفق ما أقّر به البيان الوزاري للحكومة لعام 

إلى أدنى مستوى  100درجة )حيث تشير درجة  100درجة من أصل  28لبنان خالل السنوات الستة السابقة 

القطاع العام، وهي نتيجة دون المعدل اإلقليمي مدركات الفساد، وهو مقياس دولي لفساد من الفساد( في مؤشر 

(. ووفقاً لمؤشر [4]2019اللبنانية لتعزيز الشفافية، درجة )الجمعية  39للشرق األوسط وشمال أفريقيا البالغ 

عام  12.0إلى  2015درجة عام  19.2الحوكمة العالمي للبنك الدولي، تدهور وضع الفساد في لبنان من 

 99، فأصبحت البالد في الربع السفلي من القائمة. وهذا ينعكس في تصّورات المواطنين حيث اعتبر 2018

في المائة منهم ممارسات الفساد إلى األحزاب  96عزى المائة منهم أن الفساد كان مستشر  في الحكومة فيما في 

 (.[5]2019)المركز اللبناني للدراسات، السياسية 

ً كبيراً لدعم االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للفترة ومن هذا المنطلق، أول ت الحكومة الجديدة اهتماما

. وقد اضطلع مكتب وزير الدولة لشؤون 2020التي اعتمدها مجلس الوزراء في أيار/مايو  2020-2025

كافحة الفساد وممثل  التنمية اإلدارية بدور  بارز في هذا المجال من السياسات، سيما أنه يترأس اللجنة الفنية لم

ة الفساد خطوةً . بالفعل، تشكل االستراتيجية الوطنية لمكافح2011في اللجنة الوزارية، اللتين تّم تأسيسهما عام 

بني على اإلطار القائم وعلى مجموعة من االتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية األمم المتحدة هامة إلى األمام ت

ً عام لمكافحة الفساد. وأعلن لب شفافية في مجال الصناعات العن نيّته االنضمام إلى مبادرة  2017نان أيضا

 بشأن تعزيز الشفافية في قطاع البترول. 84/2018االستخراجية التي أفضت إلى سّن القانون رقم 

يام الخطوات المتخذة لالرتقاء باإلصالحات لمكافحة الفساد، اكتسبت الجهود الرامية إلى تعزيز ق إلى جانبو

مؤسسات منفتحة، وشفافة، وتشاركية وخاضعة للمساءلة في لبنان دفعاً جديداً في اآلونة األخيرة. ففي كانون 

بارزة باتجاه تعزيز  ، تبنّى لبنان قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، الذي شّكل خطوةً 2017الثاني/يناير 

 علىة عمل وطنية بشأن تنفيذ القانون، وتعمل حالياً شفافية القطاع العام. كذلك، سعت الحكومة إلى بلورة خط

 إقامة بوابة إلكترونية لدعم اإلفصاح االستباقي عن المعلومات من جانب اإلدارات الملتزمة.
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قياساً يتصل بالحكم الرشيد  11وبموازاة ذلك، عمدت البالد إلى قياس التقدم المحرز باالستناد إلى مجموعة من 

ضمن إطار مؤتمر سيدر. وتشمل هذه القياسات مبادرات ترمي إلى تحديث القطاع العام  الذي تعّهدت باعتماده

من خالل مشروع استراتيجية التحّول الرقمي والعملية المفصلة لرسم الخرائط التي أجراها مكتب وزير الدولة 

د الكفاءات. كما أن لشؤون التنمية اإلدارية للموظفين وتخصيص الموارد في القطاع العام برّمته، بهدف تولي

لبنان اعتمد أيضاً مستوى أفضل من الشفافية في ماليّته العامة. على سبيل المثال، عمد لسنوات عديدة إلى نشر 

 موازنة المواطنين، وهي نسخة مبّسطة للموازنة السنوية للحكومة يقوم المعهد المالي بإعدادها.

، عبّر لبنان عن اهتمامه بإضفاء الطابع الرسمي 2019ر قبل االحتجاجات التي اندلعت في تشرين األول/أكتوب

حة من خالل المشاركة في األطر الدولية والمؤسساتية التي ترعى هذا المجال وعلى نهجه إزاء الحكومة المفت

من السياسات. وأشار بصورة خاصة إلى نيّته إجراء اإلصالحات الضرورية للعمل بالتوصية الصادرة عن 

 لتنمية االقتصادية بشأن الحكومة المفتوحة والتأهل لالنضمام إلى شراكة الحكومة المفتوحة.منظمة التعاون وا

شراكة الحكومة المفتوحة، يجب أن يحصل لبنان  االنضمام إلىجميع البلدان التي تطمح إلى  كما بالنسبة إلىو

شراكة الحكومة المفتوحة  نقطة من أصل النقاط الستة عشرة المحددة في معايير األهلية الدنيا في 12على 

نقاط. وبهدف الحصول على النقاط األربعة  8 التأهل. ويستوفي لبنان حالياً المعايير البالغ مجموعها ليتمكن من

األخرى الضرورية، يتعيّن على البالد السير باإلصالحات في أي مجال من مجاالت مشاركة المواطنين، أو 

وتمثل شفافية ة بكبار المسؤولين في الدولة أو بالمسؤولين المنتخبين. شفافية الموازنة أو التصريحات المتصل

الموازنة مجاالً يمكن ان يحقق لبنان مكاسب سريعة فيه. بناًء عليه، يمكن أن يكسب لبنان النقاط األربعة 

للسنوات األخيرة الماضية. وباالستناد إلى  مراجعة الحساباتالمفقودة بنشر اقتراح الموازنة التنفيذية وتقارير 

 30قانون التصريح عن الموجودات والمصالح ومكافحة اإلثراء غير المشروع الذي تم اعتماده في 

المنتخبين مطلوبة  المسؤولين المسؤولين الحكوميين أوكبار ، فإن التصريحات المتصلة ب2020أيلول/سبتمبر 

كسب البالد نقطتين حين تصبح هذه التصريحات علنية. ويمكن أن يكسب لبنان وقد ت -إنما غير متاحة علنياً بعد

نتيجته في مؤشر الحريات العامة الخاص  ين، في حال تحّسنتنقطتين إضافيتين في فئة مشاركة المواطن

 .7.5/10إلى  2019 عام 4.71/10بمؤشر الديموقراطية الذي تعتمده وحدة االستخبارات االقتصادية من 

 مجلس منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشأن الحكومة المفتوحةتوصية  -1.1ر اإلطا

وضع وتنفيذ استراتيجيات ومبادرات خاصة بالحكومة المفتوحة بالتعاون مع أصحاب المصلحة،  .1

وتعزيز االلتزام من جانب السياسيين، واألعضاء في البرلمان وكبار المدراء العامين والمسؤولين 

 الحكوميين.

ضمان وجود وتنفيذ اإلطار القانوني والتنظيمي الضروري للحكومة المفتوحة، بالتوازي مع إقامة  .2

 آليات رقابة مالئمة لضمان االمتثال.

 الحرص على تفعيل االستراتيجيات والمبادرات الخاصة بالحكومة المفتوحة واالستفادة منها. .3

ً  -توحةتنسيق االستراتيجيات والمبادرات الخاصة بالحكومة المف .4 ً وعاموديا من خالل اآلليات  -أفقيا

المؤسساتية الضرورية، على مستويات الحكومة كافة لضمان أن تكون متوائمة مع األهداف 

 االجتماعية واالقتصادية كافة وتساهم فيها.

 إقامة وتنفيذ آليات للرصد، والتقييم والتعلّم خاصة باستراتيجيات ومبادرات الحكومة المفتوحة. .5

بشكل ناشط عن استراتيجيات ومبادرات الحكومة المفتوحة، وعن نواتجها، ونتائجها  اإلبالغ .6

 وتأثيراتها.

، وكاملة، وحسنة التوقيت، وموثوقة وذات الصلة عن ل استباقي بيانات ومعلومات واضحةإتاحة بشك .7

يسهل مسجلة الملكية ومقروءة آلياً؛ والالقطاع الخاص تكون مجانية؛ ومتاحة بصيغة مفتوحة غير 
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إيجادها، وفهمها واستخدامها وإعادة استخدامها؛ وتُنشر من خالل نهج متعدّد القنوات، تُعطى األولوية 

 في المشاورة مع أصحاب المصلحة.

منح جميع أصحاب المصلحة فرصاً متساوية وعادلة في الحصول على المعلومات والتشاور معهم  .8

السياسة، وتصميم الخدمات وتقديمها. وينبغي القيام وإشراكهم بشكل فعال في جميع مراحل دورة 

بذلك في الوقت المناسب وبالكلفة األدنى، مع تفادي في الوقت ذاته االزدواجية للتقليل إلى الحدّ األدنى 

من اإلجهاد الناجم عن التشاور. عالوةً على ذلك، يجب بذل جهود محددة للوصول إلى المجموعات 

ير الممثلة بصورة كافية أو المهمشة في المجتمع، مع تفادي في الوقت األكثر صلة، والضعيفة، وغ

 ذاته التأثير غير المشروع والسيطرة على السياسة.

استكشاف طرق مبتكرة للعمل على نحو فعال مع أصحاب المصلحة من أجل استقطاب األفكار  .9

 رقمية.والتشارك في وضع الحلول، وانتهاز الفرص التي توفّرها أدوات الحكومة ال

استكشاف إمكانيات االنتقال من مفهوم الحكومة المفتوحة إلى مفهوم الدولة المفتوحة، مع اإلقرار  .10

بأدوار جميع األطراف المعنية، وصالحياتها واستقاللها، ووفقاً لألطر القانونية والمؤسساتية القائمة 

 لديها.

ة مجلس منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشأن الحكومة توصي(، [1]2017تعاون والتنمية االقتصادية )المصدر: منظمة ال
 /LEGAL-https://legalinstruments.oecd.org/OECD ,0438OECD/LEGAL-0438، المفتوحة

 مسح منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للحكومة المفتوحة في لبنان

إلى دعم جهود الحكومة في بناء منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للحكومة المفتوحة في لبنان  مسح يرمي

 كما يسعى استعادة ثقة المواطنين وتعزيز النمو الشامل. مؤسسات أكثر شفافية، وتشاركية ومساءلة يمكنها

توصية مجلس منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  تمشياً معالمسح إلى تحليل مجاالت اإلصالح ذات األولوية 
ترسيخ مبادئ وممارسات الحكومة المفتوحة ملموسة ل ويوفّر اقتراحات  ، 2017لعام  بشأن الحكومة المفتوحة

وفي النهاية، يمكن أن يشكل هذا التحليل أساساً لتحديد رؤية حكومية  السياسات وتقييم آثارها. صنعفي دورات 

 . حكومة أكثر انفتاحاً في لبنانقيام جامعة ل

كومات اللبنانية المتعاقبة بالدعم المستمر والحوار المتواصل مع الح مسح الحكومة المفتوحة في لبنانويحظى 

ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية الذي اتخذ في السنوات الماضية خطوات  لوضع برنامج وطني 

للحكومة المفتوحة في لبنان. وكانت الوزيرة السابقة مي شدياق أّكدت في األساس على هذا االلتزام، وأعلنت 

مجلس التنمية اإلدارية في هذه العملية ونيّة الحكومة العمل بتوصية رسمياً انخراط مكتب وزير الدولة لشؤون 

واالنضمام إلى شراكة الحكومة المفتوحة خالل  منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشأن الحكومة المفتوحة

 .2019وبرعاية رئيس الوزراء في حزيران/يونيو  ،مؤتمر رفيع المستوى نُّظم بالتعاون مع المنظمة

، وعبّر الحقاً عن التزام لبنان 2020الوزير دميانوس قطار التأكيد على هذا االلتزام في بداية عام  وأعاد

ً  منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةمواصلة عمله المشترك مع   لوضع برنامج الحكومة المفتوحة من سعيا

لثقة. وبناًء على هذه الخطوات، خضعت جديرة باتكون قيام إدارة عامة أكثر شفافية، وتشاركيةً، واستجابةً أجل 

استنتاجات هذا التحليل لمراجعة مستفيضة من جانب مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية ولمناقشات 

مع ممثلين عديدين للمؤسسات اللبنانية ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني، ومع منظمات دولية ناشطة في 

في لبنان )مثالً، شراكة الحكومة المفتوحة، وبرنامج األمم المتحدة  يدكم الرشمجال تعزيز إصالحات الح

 اإلنمائي والبنك الدولي( ومع مراجعين أقران من كندا وإيطاليا.

وتشكل بلورة استراتيجية أو خطة عمل طويلة األجل خطوة أساسية باتجاه تحقيق الرؤية إلقامة حكومة أكثر 

مبادرات الحكومة المفتوحة ضمن بوتقة لذي يمكن للبنان من خالله جمع في السبيل ا 2انفتاحاً. ينظر الفصل 

فيناقشان السبيل لتأطير هذه  4و 3واحدة، وتعزيز االتساق بينها واكتسابها المزيد من القوة. وأّما الفصالن 

حات والمبادرات سليمة، بما في ذلك إطاراً تنظيمياً وقانونياً شامالً، يدعم تنفيذ اإلصال مواتيةالرؤية ضمن بيئة 

https://legalinstruments.oecd.org/OECD-LEGAL-0438
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0438
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0438
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بصورة فعالة. ونظراً إلى ضرورة تقييم ومراجعة خطة عمل الحكومة المفتوحة أو االستراتيجية الخاصة بها، 

 كيف يمكن أن يضمن المسؤولون اللبنانيون جمع األفكار واألدلّة لقياس األثر. 5يناقش الفصل 

 

وتتناول الفصول التالية كيفية إطالع المواطنين اللبنانيين على عمليات صنع القرارات، وانخراطهم وإشراكهم 

محورية من وظائف الحكومة المفتوحة،  لالتصاالت العامة باعتبارها وظيفةً تحليالً  6فيها. ويجري الفصل 

ات ألوسع جمهور ممكن. وكما يشير علوموكيف يمكن أن تزيد من تأثير تدابير الشفافية من خالل توفير الم

دمج اآلليات التشاركية في بعض عمليات وضع السياسات، على أن يتّم توسيع ببدأ قد ، كان لبنان 7ليه الفصل إ

 لمجتمع المدني القوي في لبنان.التي يقدمها ا القيّمة األفكارنطاقها في المستقبل، باالستناد إلى 

ح فتوفّر نظرةً عن كيفية دمج لبنان لمفهوم "الدولة المفتوحة" في رؤية أو وأّما الفصول األخيرة في المس

(، وتحدّد الخطوات الضرورية للتأهل لالنضمام إلى شراكة الحكومة 8استراتيجية الحكومة المفتوحة )الفصل 

لك ساتي على الممارسات على المستوى الالمركزي، بما في ذ(، وإضفاء الطابع المؤس9ة )الفصل المفتوح

 (.10في بلديتي الشوير وجبيل )بيبلوس( )الفصل 

ولدى وضع التحليالت والتوصيات، استند مسح الحكومة المفتوحة على دراسة استقصائية للحكومة المفتوحة 

، 2019ردّت عليها الحكومة اللبنانية، بقيادة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية، في أيلول/سبتمبر 

بالتعاون والدعم من وزير الدولة لشؤون  2019أيلول/سبتمبر  في نُّظمتمراجعة األقران التي ويبني على بعثة 

وُوضعت اللمسات األخيرة  2التنمية اإلدارية في حينها، فضالً عن مشاركة عدة وزارات، ودوائر ووكاالت.

بعها من أزمات استتعلى عملية جمع البيانات ألغراض هذا التقرير وصياغته قبل انفجار مرفأ بيروت وما 

خالل التقرير للمؤسسات العامة اللبنانية فرصة استعراض االستنتاجات التي خلص إليها  حكومية. إنما تسّنت

منظمة التعاون والتنمية على صحة التوصيات الواردة فيه. وتعمل  توأّكد 2020شهر آب/أغسطس 

 .ارية على بلورة خطة عمل لتنفيذ هذه التوصياتدحالياً مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإل االقتصادية

كذلك، حظي المسح بخبرة األقران في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية من كندا وإيطاليا، وبصورة خاصة 

)محلّلة/ مستشارة بشأن الحكومة المفتوحة، مكتب كبير موظفي اإلعالم، هيئة  Sarah MacLeodالسيدة 

رئيس مكتب اإلدارة، العالقات العامة، رئاسة مجلس ، Marco Marrazzaدية( والسيد الخزانة لدى األمانة الكن

على أساس الدراسة مسح الحكومة المفتوحة  تّم إعدادالوزراء، دائرة اإلدارة العامة. وعلى المستوى المحلي، 

مقابالت مع رؤساء بلديات، استهدفت جبيل )بيبلوس( والشوير، إضافةً إلى االستقصائية التي أجرتها المنظمة و

 لبلديات والمجتمع المدني المحلي.وأعضاء في المجالس البلدية، وإدارة ا

 

 

 

 مالحظات

 http://www.pcm.gov.lb/Library/Images/Hok76Ministers/w76n.pdfأُنظر  1

ت والعدل؛ هؤالء ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء؛ ووزارات اإلعالم، والمالية، والداخلية والبلديا ويشمل 2

التفتيش المركزي؛ وإدارة اإلحصاء المركزي؛ واللجنة الفنية المعنية بالوصول إلى  وديوان المحاسبة؛ وهيئة

المعلومات؛ واللجنة النيابية للتكنولوجيا والمعلومات؛ ولجنة التعليم العالي؛ والمبادرة اللبنانية للنفط والغاز؛ 

 .SMEX ومبادرة غربال؛ والجمعية اللبنانية للشفافية؛ وجمعية "نحن" وجمعية 

 

 

http://www.pcm.gov.lb/Library/Images/Hok76Ministers/w76n.pdf
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 نحو استراتيجية للحكومة المفتوحة -2الفصل 

وبعد إقامة المفتوحة منذ عدة عقود.  تنكّب البلدان من حول العالم على تصميم وتنفيذ مبادرات بشأن الحوكمة

شراكة الحكومة المفتوحة، بدأت البلدان وضع خطط عمل للحكومة المفتوحة تجمع بين سلسلة من المبادرات، 

توحيد عدة جهات فاعلة حول بوتتضمن جدوالً زمنياً ومعالم رئيسية. وفي حين سمحت خطط العمل للحكومات 

المبادرات الجارية، غير أنها ال توفّر رؤية طويلة األجل مع أهداف  الرؤية ذاتها وتعزيز التوعية إزاء

استراتيجية وإجراءات متصلة بها. ولذا، فإن توصية منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشأن الحكومة 

توصية منظمة التعاون والتنمية االقتصادية"( توصي "باتخاذ   " باسمالمفتوحة )المشار إليها في ما يلي 

تدابير، في جميع األقسام وعلى جميع مستويات الحكومة، لوضع وتنفيذ االستراتيجيات والمبادرات الخاصة ال

بالحكومة المفتوحة بالتعاون مع أصحاب المصلحة، وتعزيز التزام السياسيين، وأعضاء البرلمان، وكبار 

عوائق المتصلة بالقدرة على الصمود القيام المدراء العامين والموظفين الحكوميين، لضمان نجاح التنفيذ ومنع 

 (.[1]2017تعاون والتنمية االقتصادية، " )منظمة الأو تجاوز هذه العوائق في وجه التغيير

 االستراتيجية والمبادرة الخاصة بالحكومة المفتوحة -2.1اإلطار 

هي "وثيقة تعّرف خطة عمل الحكومة المفتوحة لدى الحكومة  استراتيجية أو سياسة الحكومة المفتوحة

المركزية و/أو أي من مستوياتها الفرعية الوطنية، وخطة عمل مؤسسة عامة واحدة أو مجال مواضيعي واحد، 

وتتضمن المبادرات الرئيسية الخاصة بالحكومة المفتوحة، مرفقةً بأهداف ومؤشرات في األجل القصير، 

 ".والمتوسط والطويل

هي "إجراءات تتّخذها الحكومة، أو مؤسسة عامة واحدة، لتحقيق أهداف محدّدة  مبادرات الحكومة المفتوحة

 في مجال الحكومة المفتوحة، تتراوح بين صياغة القوانين وتنفيذ أنشطة محددة مثل المشاورات اإللكترونية".

.   
وصية مجلس منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشأن الحكومة ت(، [1] 2017المصدر: منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )

 LEGAL-https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-0438، المفتوحة

 

تمشياً مع مبادئ الحكومة المفتوحة، يقضي الوضع المثالي ببلورة هكذا استراتيجية، وتنفيذها وتقييمها كجزء 

( وأقامت مجموعة من آليات 4من عملية شاملة. وقد أنشأت عدة بلدان لجان للحكومة المفتوحة )أُنظر الفصل 

 المشاركة، مثل المشاورات اإللكترونية وورش العمل المشتركة. 

  

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0438
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 نهج تشاركي لوضع خطة العمل الثالثة الخاصة بشراكة الحكومة المفتوحة في األرجنتين -2.2اإلطار 

، وعّززت نهجها التشاركي مع كل خطة عمل 2012انضمت األرجنتين إلى شراكة الحكومة المفتوحة عام 

( من عملية 2019-2017)جديدة وضعتها في إطار شراكة الحكومة المفتوحة. وقد استفادت الخطة الثالثة 

حكومة في المقاطعات  11منظمة من المجتمع المدني، و 54مؤسسة حكومية، و 28تشاركية ومشتركة ضّمت 

منظمة من المجتمع المدني المحلي. وكانت هذه العملية بقيادة الطاولة المستديرة الوطنية للحكومة  90و

 سسات حكومية وأربع منظمات من المجتمع المدني.، وتألّفت من أربع مؤ2017المفتوحة، التي أُنشئت عام 

( مرحلة اقتراح األفكار من خالل استمارة إلكترونية وسلسلة من 1واتبعت بلورة خطة العمل خمس مراحل: )

( ترتيب أولوية االقتراحات من خالل 2االجتماعات، مرفقةً بحملة توعية في صفوف المؤسسات الحكومية؛ )

( عقد الطاوالت المستديرة على المستوى 3تصنيفها وفق إمكانية قبولها في الخطة؛ )تحليل األفكار الواردة و

( 4الوطني ومستوى المقاطعات مع الحكومة والمجتمع المدني لصياغة االلتزامات باالستناد إلى االقتراحات؛ )

مشاورة إجراء ( 5استعراض االلتزامات التي تعّهدت بها الطاولة المستديرة الوطنية للحكومة المفتوحة؛ و)

 عامة على بّوابة إلكترونية إلبداء التعليقات.

، الحكومة المفتوحة في األرجنتين(: [6] 2019المصدر: منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )

en-https://dx.doi.org/10.1787/1988ccefعدّة أدوات المشاركة والتشارك في شراكة (، [7] 2018شراكة الحكومة المفتوحة ) ؛
usual-from-toolkit-creation-co-and-participation-.org/stories/ogpswww.opengovpartnership- ،الحكومة المفتوحة

/usual-as-business-to-suspects 

 

أولى لوضع رؤية مشتركة للحكومة المفتوحة، توصي منظمة التعاون والتنمية االقتصادية باعتماد  كخطوة  

تعريف يوّحد جميع الجهات الفاعلة حول فهم  مشترك لما ترمي الحكومة المفتوحة إلى تحقيقه. ويمكن أن 

جهات فاعلة دولية أخرى يستند هذا التعريف إلى توصية منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، وعلى تعريف 

في المائة من البلدان في  49مثل شراكة الحكومة المفتوحة، أو يضع كل بلد تعريفه الخاص. ويعتمد حوالي 

(. وتمشياً مع هذه الممارسة، وضع لبنان [2]2016تعاون والتنمية االقتصادية، المنظمة تعريفاً واحداً )منظمة ال

 ينّص على ما يلي:وهو تعريفه الخاص للحكومة المفتوحة 

الفكرة البسيطة إنما القوية بأن الحكومات والمؤسسات تقدم خدمات أفضل الحكومة المفتوحة هي 
للمواطنين حين تكون قائمة على الشفافية، والمشاركة والمساءلة. فالحكومة المفتوحة تشكل الركيزة 

 ة.األساسية في أي مجتمع أكثر ديموقراطية، ومساواة واستدام

 24الدولة السابق لشؤون التنمية اإلدارية، السيدة مي شدياق، عن هذا التعريف في  ةوزير توأعلن

يشكل التعريف خطوةً هامة باتجاه وضع ي. ، واستُخدم منذ ذلك الحين كتعريف عمل2019حزيران/يونيو 

ي صفوف رؤية مشتركة للحكومة المفتوحة في لبنان، ويجب نشره على نطاق واسع في اإلدارة العامة وف

المواطنين. ويتّسم هذا األمر بأهمية خاصة سيما أنه ال يوجد في لبنان حالياً استراتيجية أو خطة عمل خاصة 

 بالحكومة المفتوحة، إنما توجد مبادرات مستقلة عديدة.

https://dx.doi.org/10.1787/1988ccef-en؛
http://www.opengovpartnership.org/stories/ogps-participation-and-co-creation-toolkit-from-usual-suspects-to-business-as-usual/
http://www.opengovpartnership.org/stories/ogps-participation-and-co-creation-toolkit-from-usual-suspects-to-business-as-usual/
http://www.opengovpartnership.org/stories/ogps-participation-and-co-creation-toolkit-from-usual-suspects-to-business-as-usual/
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مبادرات الحكومة المفتوحة التي تنفّذها منظمة التعاون والتنمية االقتصادية والبلدان في  -2.1الشكل 

 رق األوسط وشمال أفريقياالش

 

 مالحظة: إقليم الشرق األوسط وشمال أفريقيا يضّم المغرب، وتونس واألردن.

، الحكومة المفتوحة: السياق العالمي والسبيل قدماً (، [2] 2016المصدر: منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )
en-https://doi.org/10.1787/9789264268104 

.  

وكما في العديد من البلدان في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية وفي إقليم الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

وقبل وجود استراتيجية أو خطة عمل مخصصة للحكومة المفتوحة، كانت مبادرات (، 2.1)أُنظر الشكل 

ي لبنان في إطار استراتيجيات أخرى. واألهم من بين هذه االستراتيجيات هي الحكومة المفتوحة تُنفذ ف

 2030-2020حّول الرقمي للفترة ، ومشروع استراتيجية الت2025-2020استراتيجية مكافحة الفساد للفترة 

فيذ وخطة التنفيذ المتصلة بها. وتشير كّل من االستراتيجيات وخطط العمل إلى الحكومة المفتوحة وتعّزز تن

 مبادئ محددة متصلة بالحكومة المفتوحة.

 مشروع استراتيجية التحّول الرقمي

يرمي مشروع استراتيجية التحّول الرقمي إلى تحويل اإلدارة العامة اللبنانية إلى إدارة تسّخر التكنولوجيات 

ميم إصالح في ص نين. ويعتبر أن التحّول الرقمي هوالرقمية ألغراض االبتكار وتيسير التفاعل مع المواط

وفّر خارطة طريق لكيفية تحقيق هذا التحّول. وتشمل االستراتيجية الحكومة المفتوحة الخدمة العامة كما أنه ي

باعتبارها مجال تركيز، مع تسليط الضوء على ضرورة أن تستند الحكومة إلى الشفافية، والتعاون والمشاركة 

الشفافية والبيانات المفتوحة من خالل جعل المعلومات في  (. وتسعى الحكومة جاهدةً إلى تعزيز2.2)الشكل 

حيث يمكن للمواطنين،  www.lebanon.gov.lbالمتناول وواضحة، كما من خالل البوابة المشتركة 

من خالل نشر و ومؤسسات األعمال ومنظمات القطاع العام الحصول على المعلومات على منصة مركزية؛

، ومن خالل www.data.gov.lbبيانات الحكومة بنسق  عالي الجودة ومفتوح على منصة البيانات المفتوحة 

https://doi.org/10.1787/9789264268104-en
http://www.lebanon.gov.lb/
http://www.data.gov.lb/
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ً إلى إقامة  فتح العمليات، األمر الذي يعني توفير المعلومات عن كيفية سير العمليات. وتهدف البالد أيضا

ة "رقمية بشكل افتراضي" واالستجابة إلى تعقيبات المواطنين، وهذا يشمل تعزيز المشاركة خدمات مفتوح

من خالل فتح العمليات والخدمات. وإضافةً إلى مجال التركيز المحدد الذي تمثله الحكومة المفتوحة، فإن 

ن، تدعم أيضاً تنفيذ مجاالت تركيز أخرى مثل المعلومات، والمعايير المشتركة، والمهارات الرقمية والتعاو

مبادئ الحكومة المفتوحة. وفي وقت صياغة هذه الوثيقة، كانت االستراتيجية قد تحّولت إلى مشروع خطة 

 وقُدّمت إلى اللجنة الوزارية الستعراضها. 2030-2020تنفيذ للفترة 

 نهج لبنان إزاء الحكومة المفتوحة -2.2الشكل 

 

 التحّول الرقمي في لبنان: تحويل االستراتيجيات إلى إجراءات.(، [8]2019ية )لبنانالحكومة الالمصدر: 

لتحّول الرقمي، وتقوم على خمس ن الحكومة المفتوحة هي إحدى أسس اويعتبر مشروع خطة التنفيذ أيضاً أ

 (.2.3، واالبتكار، والعمليات، والمشاركة المدنية واإلطار القانوني )أُنظر الشكل األشخاصركائز هي 
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 ركائز التحّول الرقمي -2.3الشكل 

 

 التحّول الرقمي في لبنان: تحويل االستراتيجيات إلى إجراءات.(، [8]2019ية )لبنانالحكومة الالمصدر: 

 

باالستناد إلى إطار التحّول الرقمي، يتضمن مشروع خطة التنفيذ ثماني ركائز والعديد من اإلجراءات المرتقبة. 

يساهم مباشرةً في تعزيز مبادئ الحكومة المفتوحة سيما أنها ترمي إلى تيسير كما أن عدداً من هذه اإلجراءات 

ارة العامة والمواطنين، وتقترح الوصول إلى المعلومات، وتولّد التوعية بشأن الحكومة المفتوحة لدى اإلد

والمجاالت وسائل للمشاركة. وسوف يُقاس النجاح في تنفيذ التحّول الرقمي بواسطة ستة مجاالت أداء رئيسية 

الفرعية المختلفة التابعة لها، حيث يقيس العديد منها التحسينات المتعلقة بتنفيذ إصالحات الحكومة المفتوحة 

(. ويشير مشروع خطة التنفيذ بصورة محددة إلى االنضمام إلى شراكة الحكومة المفتوحة 2.3)أُنظر اإلطار 

 كمؤشر لألداء الرئيسي.

 2030-2020ذ التحول الرقمي في لبنان للفترة مشروع خطة تنفي -2.3اإلطار 

تتمثل رؤية مشروع خطة تنفيذ التحّول الرقمي في "تحسين نوعية حياة شعبنا ومؤسساتنا من خالل تحويل 

لبنان إلى أحد البلدان الرقمية األكثر تطوراً في العالم العربي، وضمان شفافية الحكومة المفتوحة، وتقديم 

أفضل للمواطنين،  رقمية متمحورة حول المواطن بحيث يتمكن الموظفون الحكوميون من تقديم خدمات   خدمات  

. ويلحظ إجراءات 2030والمقيمين، والزائرين األجانب، ورّواد األعمال والمجتمع بشكل أوسع" بحلول عام 

م؛ غير أن اإلجراءات األهعديدة تدعم بصورة مباشرة تعزيز مبادئ الحكومة المفتوحة. وترد أدناه قائمة ب

، مثل رقمنة ومة المفتوحة على نحو  غير مباشرخرى سوف تدعم أيضاً مبادئ الحكإجراءات مرتقبة عديدة أ

 الخدمات.

 لمحة عامة عن بعض اإلجراءات األهم في مجال الحكومة المفتوحة:

 لمواطنين والمجتمع المدنيمنصة التشاور الدائمة مع ا 

 بوابة الحكومة المفتوحة وأداء اإلدارة العامة تنفيذ www.data.gov.lb 

 إقامة أكاديمية رقمية افتراضية 

 تدريب القطاع الخاص على الحكومة المفتوحة 

  مشروع تبادل المعلومات في مجال الحكومة المفتوحة(OGIX) 

http://www.data.gov.lb/
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  ،والقوانين لوائحوالمراجعة وإصالح اإلطار القانوني 

 توحيد الموقع الشبكي وتطبيقات الهواتف الجّوالة 

  توثيق الهيكل التنظيمي للقطاع العام والتوصيفات الوظيفية "كما هي" وتعريف الهيكل التنظيمي "كما

 سيكون"

 على التحّول الرقمي العامة حمالت التوعية 

 حمالت التوعية العامة على الحكومة المفتوحة 

 المتصلة بالحكومة المفتوحة:لفرعية لألداء الرئيسي األهم ت االمجاال

 تجربة المواطنين مع الخدمات الحكومية 

 العمل معهممشاركة المواطنين و 

 وصول المواطنين إلى المعلومات 

 الشفافية والمساءلة 

 العمل معهامشاركة مؤسسات األعمال و 

 وصول مؤسسات األعمال إلى المعلومات 

  ببيانات الحكومة المفتوحةالسياسة الخاصة 

 االتصاالت العامة، والبروز واإلعالم 

 التحّول الرقمي في لبنان: تحويل االستراتيجيات إلى إجراءات.(، [8]2019ية )لبنانالحكومة الالمصدر: 

 

 االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

بشأن "مكافحة الفساد في القطاع العام  2020أيار/مايو  8في  175/2020اعتمد لبنان مؤخراً القانون رقم 

 2025-2020وإنشاء مؤسسة وطنية لمكافحة الفساد"، فضالً عن االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للفترة 

 نشاءالطريق إلاتيجية إلى تمهيد . وتسعى الحكومة في إطار هذه االستر2020أيار/مايو  12الصادرة في 

في المستقبل. وتتضمن هذه االستراتيجية التي اعتمدتها اللجنة الوزارة  وتفعيلها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

اب". كما لة" و"وضع حدّ لإلفالت من العقتعزيز الشفافية"، و"تمكين المساءلمكافحة الفساد من بين أهدافها "

بشكل أكبر على مبادئ النزاهة من خالل الدعوة إلى قيام "مجتمع مزدهر يسود فيه  أن رؤيتها تلقي الضوء

حكم القانون والنزاهة، ودولة ديموقراطية وعادلة وشفافة تتولى إدارة شؤون البالد وتستثمر مواردها بما 

 يستجيب إلى متطلبات التنمية، والجودة والحداثة".

ً بتنفيذ قانون الوصول إلى المعلومات، واإلفصاح االستباقي عن  ً وثيقا وترتبط الحكومة المفتوحة ارتباطا

المعلومات وإشراك المواطنين في عمليات صنع القرارات. وبالتالي، تقّر مهمة االستراتيجية الوطنية لمكافحة 

د، من أجل صون حقوق المواطنين وتوفير سبل حماية األموال العامة والشؤون العامة من الفساالفساد بأهمية "

العيش الكريم لهم، من خالل الجهود المتضافرة للسلطات التشريعية، والتنفيذية والقضائية، وبمشاركة اإلدارات 

" )الجمهورية العامة، والمؤسسات، والبلديات، والنقابات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص ووسائل اإلعالم

(. ويتضمن إطار التنفيذ سبع نتائج مع نواتج ومجاالت عمل عدة تساهم بصورة مباشرة [9]تاريخ اللبنانية، بدون

 (.2.4في مبادرات الحكومة المفتوحة )أُنظر اإلطار 
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 إطار تنفيذ االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد -2.4اإلطار 

النواتج التي تدعم مبادرات الحكومة  يتضمن إطار تنفيذ االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مجموعةً من

 المفتوحة، وأهمها هي التالية:

استكمال وتفعيل التشريعات المتخصصة بمكافحة الفساد )بما في ذلك قانون الحق في الوصول إلى  .1

 المعلومات(:

 إنشاء وتفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 

 المشروعالمالي ومكافحة اإلثراء غير  تصريحإنشاء نظام فعال لل 

  ّغين لمكافحة الفسادتشجيع وحماية المبل 

 إقامة نظام فعال إلدارة تضارب المصالح 

 تعزيز االمتثال لقانون الحق في الوصول إلى المعلومات 

 إدارة الموارد البشرية للقطاع العام. سالمةحماية  .2

 إنشاء نظام شامل لتعزيز السلوك األخالقي في اإلدارة العامة 

 نظام المشتريات العامة سالمةتعزيز  .3

 دعم دور النظام القضائي في مكافحة الفساد .4

 .تعزيز الشفافية في إدارة المحاكم واإلدارات ذات الصلة 

 دعم دور أجهزة الرقابة والتفتيش في مكافحة الفساد: .5

 دعم تنفيذ قانون وسيط الجمهورية 

 تعزيز مشاركة المجتمع المحلي في نشر ثقافة النزاهة: .6

  ثار الفساد ودورهم في رفضه.وعي المواطنين آلرفع مستوى 

 .االستثمار في األجيال المستقبلية من خالل التربية والتعليم 

 .تمكين المنظمات غير الحكومية من االضطالع بدور بنّاء في تعزيز ثقافة النزاهة 

  تعزيز قدرات الصحافيين على العمل على كشف حاالت الفساد وتوفير التغطية للجهود

 لة باإلصالح.المتص

 دمج التدابير الوقائية لمكافحة الفساد على الصعيد القطاعي: .7

 تعزيز الشفافية في العالقة بين اإلدارة العامة ومستخدمي الخدمات العامة 

 .تنفيذ تدابير مختارة لتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاعات ذات األولوية 

 

 خطة عمل الحكومة المفتوحة إعداد

استراتيجية التحّول الرقمي واالستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وخطط العمل المتصلة بهما، في حين تشكل 

عديدة أخرى جارية للقطاع العام  تتضمن إصالحات   الوثائق االستراتيجية األهم المرتبطة بالحكومة المفتوحة،

نية لتنفيذ قانون الحق في خاصة بالحكومة المفتوحة. وهي تشمل بصورة خاصة خطة العمل الوط مبادرات  



       25 
 

25 

OPEN GOVERNMENT SCAN OF LEBANON © OECD 2020 
      

(، واإلجراءات الجارية المتعلقة بالموارد البشرية 3الوصول إلى المعلومات )الذي تّمت مناقشته في الفصل 

(، والجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في مشتريات القطاع العام، فضالً عن تعاون 4)أُنظر الفصل 

اإلدارية مع هيئة التفتيش المركزي في ما يخّص وضع مؤشرات األداء مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية 

 الرئيسية للقطاع العام التي يهدف بعضها إلى قياس تنفيذ مبادئ الحكومة المفتوحة.

لذا، ورغم وجود استراتيجية وطنية للحكومة المفتوحة، ينفّذ لبنان أصالً مجموعةً من المبادرات المتصلة 

عديدة أخرى في وثائقه االستراتيجية. وبهدف بناء الوعي في اإلدارة  قد أدرج مبادرات  بالحكومة المفتوحة، و

العامة وتوليد رؤية مشتركة للحكومة المفتوحة، وإعالم المواطنين بشأن المبادرات الجارية، يمكن أن يبحث 

ف المذكور أعاله خطة عمل للحكومة المفتوحة. وقد تبني هذه الخطة على التعري إعدادلبنان في إمكانية 

للحكومة المفتوحة وتجميع كل المبادرات الجارية والمقررة المتصلة بالحكومة المفتوحة. ويمكن أن تُتاح هذه 

الخطة للعامة وتُوّزع على نطاق واسع على جميع اإلدارات العامة. كذلك، يمكن أن تُستخدم إلبالغ جميع 

لمحرز في التنفيذ. وفي حين ال يدعو هذا النهج إلى إطالق أصحاب المصلحة المعنيين بشكل منتظم عن التقدم ا

مزيد من اإلصالحات الطموحة، يمكن أن يشكل خطوةً أولى في بناء مجتمع الحكومة المفتوحة والتوعية داخل 

اإلدارة العامة وخارجها. ويمكن تحديث خطة العمل هذه من خالل عملية شاملة بعد فترة معيّنة )سنة مثالً( 

جديدة وأكثر طموحاً. ويمكن أن يتولّى إدارتها الفريق المعني بالحكومة المفتوحة في   إجراءات  بحيث تضمّ 

فرعية التوجيهات االستراتيجية من اللجنة ال الخطة تتلقىأن مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية، و

مل المنتدى الموصى به للحكومة من خالل عملية تش الخطة يمكن أن توضعالمعنية بالحكومة المفتوحة. كذلك، 

 (.4المفتوحة )أُنظر الفصل 

 

 

 

 استراتيجية الحكومة المفتوحة في مقاطعة ألبرتا )كندا( -2.5اإلطار 

 إن استراتيجية الحكومة المفتوحة في مقاطعة ألبرتا في كندا منّظمة على النحو التالي:

  :الهدف الرئيسي لالستراتيجيةالرؤية. 

 :تفسير للرؤية المحدّدة وتعريف المقاطعة للحكومة المفتوحة. بيان المهمة 

 خمسة عناصر رئيسية تحفّز المقاطعة على تصميم االستراتيجية، بما في ذلك "وفرةً من الدوافع :

 الفرص الرقمية الجديدة التي تحّول الحياة اليومية لعدّة مواطنين وشركات".

 ية ذات الصلة، بما في ذلك "الخدمة العامة التي تعمل أربعة أهداف رئيسية واألهداف الفرع :األهداف

 يداً بيد مع المواطنين لتكون الحكومات أكثر استجابةً لتلبية االحتياجات المتطّورة لسكان ألبرتا".  

  :خمس نتائج رئيسية مقصودة، بما في ذلك "زيادة الشفافية" ومقاييس النجاح ذات الصلة مثل النتائج

 بات المعلومات"."زيادة الحرية في طل

 :ثالثة مبادئ توّجه تنفيذ االستراتيجية، بما في ذلك "المفتوحة بفعل تصميمها". المبادئ 

 :قامت الحكومة بتحديد ثالثة "مسارات" للجهود، بما في ذلك االلتزامات الملموسة  مسارات األنشطة

 ومسؤوليات الوزارة.

 استراتيجية الحكومة المفتوحة،(، [10]المصدر: مقاطعة ألبرتا )دون تاريخ 
.plan-https://open.alberta.ca/documentation/strategic 

 

https://open.alberta.ca/documentation/strategic-plan
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 التوصيات:

 خطة عمل للحكومة المفتوحة تجمع بين كل المبادرات الجارية والمقررة المتصلة بالحكومة  إعداد

وحة ضمن نهجٍ مشترك من أجل تحفيز ثقافة الحكومة المفتوحة ومجتمع أصحاب المصلحة المفت

 داخل اإلدارة العامة وخارجها.

 لحكومة المفتوحة وتعريف الحكومة المفتوحة على الجمهور واإلدارة توزيع خطة العمل الخاصة با

 العامة، وإبالغهم بصورة منتظمة عن التقدم في التنفيذ.

 ،ًوتحديث خطة عمل الحكومة المفتوحة بإدراج التزامات أكثر طموحاً فيها توضع من  السبيل قدما

 خالل عملية شاملة، وتحويلها في نهاية المطاف إلى استراتيجية للحكومة المفتوحة.
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 : اإلطار القانوني3الفصل 

يمثل اإلطار القانوني المتين الذي يكفل الحقوق المتصلة بالوصول إلى المعلومات والحيّز المدني، ويتيح 

وتحدّد هذه الشروط إمكانيات المشاركة والمساءلة، شرطاً مسبقاً لتصميم وتنفيذ مبادرات الحكومة المفتوحة. 

يع أصحاب المصلحة المعنيين، كما توفّر إطاراً المسبقة القانونية والتنظيمية القواعد، والحقوق والموجبات لجم

مشتركاً. ويُصاغ هذا اإلطار بصورة مثالية من خالل عملية شاملة، ويتسم بالشفافية ويُنشر على نطاق واسع 

ويكون متاحاً. وإن التوصية الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشأن الحوكمة المفتوحة توصي 

يذ اإلطار القانوني والتنظيمي الضروري للحكومة المفتوحة، بما في ذلك من خالل توفير "بضمان وجود وتنف

الوثائق الداعمة مثل الخطوط التوجيهية والكتيّبات، مع إقامة في الوقت ذاته آليات الرقابة المالئمة لضمان 

 (.2االمتثال" )البند 

أن "لبنان جمهورية برلمانية ديمقراطية تقوم على  نّص علىر القانوني للبنان على دستوره الذي يويستند اإلطا

ي والمعتقد، وعلى العدالة االجتماعية والمساواة في الحقوق العامة، وفي طليعتها حرية الرأ احترام الحريات

الحريات المدنية  13والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز" )الديباجة(. وبصورة خاصة، تكفل المادة 

 حرية إبداء الرأي، وحرية الطباعة، وحرية االجتماع وحرية تأليف الجمعيات. األساسية، مثل

ً تشريعية عديدة تحدّد بشكل أكبر اإلطار القانوني ذات الصلة  وفي السنوات األخيرة، اعتمد لبنان نصوصا

 10المؤرخ في  28بالحكومة المفتوحة. وهي تتضمن قانون الحق في الوصول إلى المعلومات )رقم 

(، 1999كانون األول/ديسمبر  27المؤرخ في  154(، وقانون اإلثراء غير المشروع )رقم 2017فبراير /شباط

(، وقانون المعامالت 2018تشرين األول/أكتوبر  10بتاريخ  83وقانون حماية المبلّغين عن الفساد )رقم 

بشأن تعزيز  84/2018والقانون رقم  81/2018اإللكترونية وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي رقم 

حول مكافحة الفساد في  175/2929الشفافية في قطاع النفط والغاز. كذلك، اعتمد لبنان مؤخراً القانون رقم 

الهيئة ، التي تمّهد الطريق إلنشاء 2025-2020القطاع العام واالستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للفترة 

 عن قانون التصريح عن الموجودات والمصالح ومكافحة اإلثراء في المستقبل، فضالً  الوطنية لمكافحة الفساد

 .2020أيلول/سبتمبر  30غير المشروع، الذي تّم اعتماده في 

 الوصول إلى المعلومات

بقيادة  2004إثر عملية طويلة، بدأت عام  2017لقد شّكل اعتماد قانون الحق في الوصول إلى المعلومات عام 

وصول إلى المعلومات، معلماً هاماً باتجاه تحقيق قدر أكبر من الشفافية والحكومة الشبكة الوطنية للحق في ال

المفتوحة. وتُعتبر هذه القوانين ركيزةً رئيسية من ركائز الحوكمة الديموقراطية والحكومة المفتوحة، وتشكل 

ل هذا القانون باستثناء مث ة االقتصادية، حيث يقوم في جميعهاشائعة في بلدان منظمة التعاون والتنمي ممارسات  

بلد واحد منها. ويتيح الوصول إلى المعلومات ألصحاب المصلحة فحص الحكومة، ومساءلتها والمشاركة في 

عملية صنع السياسات بطريقة أكثر استنارة. عالوةً على ذلك، يمكن أن يعّزز ثقة المواطنين بالحكومة، ويمثل 

(. ويتحقق الوصول إلى [6]2019تعاون والتنمية االقتصادية، الأداةً للوقاية من الفساد ومكافحته )منظمة 

المعلومات بشكل رئيسي من خالل وسيلتين: اإلفصاح االستباقي ونشر المعلومات من جانب المؤسسات العامة، 

وتوفير المعلومات بناًء على طلب للحصول على المعلومات. ويلحظ القانون اللبناني هاتين الوسيلتين للوصول 

كل شخص، طبيعي أو معنوي" الوصول إلى لعلى "أنه يحق  1المعلومات. بالفعل، تنّص المادة إلى 

منه تفّصل المستندات الواجب نشرها على نحو استباقي، وهي تشمل  7المعلومات، في حين أن المادة 

تكون ذات صفة  "القرارات، والتعليمات، والتعاميم والمذكرات التي تتضمن تفسيراً للقوانين أو األنظمة، أو

ليرة لبنانية".  5.000.000العمليات التي بموجبها يتم دفع أموال عمومية تزيد عن تنظيمية" فضالً عن "جميع 
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إضافةً إلى ذلك، يتوّجب على جميع المؤسسات العامة إبراز ونشر تقرير سنوي عن أنشطتها. ويكّرس القانون 

وال سيما شرح القرارات غير التنظيمية واإلدارية )المادة أخرى تقع على عاتق اإلدارات،  اللبناني موجبات  

( ونشر التبرير المنطقي للقوانين. ويسمح القانون باستخدام وإعادة استخدام المعلومات ، ما عدا ألغراض 11

ً تجارية. وهو يشمل مجموعة واسعة من المؤسس للوصول إلى المعلومات.  ات العامة، بما ينشئ أساساً متينا

ت ذاته، يتضمن استثناءات من دون إخضاعها الختبار "الضرر" أو "المصلحة العامة"، كما تجري وفي الوق

الممارسة في بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية. ومن شأن ممارسة التنفيذ ومشروع المرسوم التنفيذي 

 الحالي أن تضمن أالّ تعيق هذه االستثناءات الوصول الفعال إلى المعلومات.

على نحو أكبر مع المعايير الدولية، يشكل  الحق في الوصول إلى المعلوماتوفي حين يمكن مواءمة قانون 

ثقافة الشفافية في لبنان وتعزيز تنفيذ مبادئ الحكومة المفتوحة. بلالرتقاء تنفيذ القانون الحالي الخطوة األهم 

أنه رغم قيام قانون الوصول إلى معلومات منذ  وتبيّن الدراسات األخيرة التي أجرتها منظمات المجتمع المدني

ينبغي بذل مزيد من الجهود في ما يخص التنفيذ. وأظهرت دراسة أجرتها مبادرة غربال عام أكثر من سنتين، 

في المائة فقط من المؤسسات التي وّجهت إليها طلباً للوصول إلى المعلومات استجابت  26أن نسبة  2018

طلبت فيها البيانات المالية عان عام  2019أجرت مبادرة غربال دراسة أخرى عام إلى هذا الطلب. وبعدها، 

ً أن اإلدارة العامة ال تمتثل بالكامل بعد إلى القانون:  140لـ 2017 مؤسسة تلقّت  120مؤسسة، بيّنت أيضا

منها  6 جابات غير مكتملة، وقالتمنها أعطت إ 29ن منها توفير المعلومات، في حين أ 52الطلب، ورفضت 

 (.[11]2019ومات كاملةً )مبادرة غربال، منها فقط أعطت المعل 33ن ليس لديها ميزانية وإ

لذلك، قدّمت منظمة التعاون والتنمية اإلقليمية الدعم لمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية في  ونتيجةً 

علومات، وتدعم حالياً تنفيذه. وقد قامت خطة العمل الوطنية بشأن تنفيذ قانون الحق في الوصول إلى الم إعداد

لجنة فنية معنية بالوصول إلى المعلومات ببلورة الخطة التي اعتمدتها اللجنة الوزارية لمكافحة الفساد. 

ً ل وخضعت هذه مجموعة واسعة من المشاورات مع األعضاء في المجتمع المدني، ووسائل الخطة أيضا

ين الحكوميين، والبرلمانيين، وقطاع العدل والقطاع الخاص. بالتالي، اإلعالم، والحكومة المحلية، والمسؤول

تلحظ مجاالت التنفيذ العشرة نهجاً شامالً لتنفيذ القانون، يمكنها أن ترتقي إلى حدّ كبير بالشفافية في لبنان )أُنظر 

األداء الرئيسية (. ويعمل مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية حالياً على وضع مؤشرات 3.1اإلطار 

صلحة مختلفين في عملية لرصد تنفيذ الخطة. وينبغي إتاحة نتائج الرصد للعامة، في حين أن إشراك أصحاب م

يعمل مكتب وزير س، وفي المستقبلعّزز على نحو أكبر أيضاً اعتماد مبادئ الحكومة المفتوحة. الرصد قد ي

ترونية للوصول إلى المعلومات لمساعدة اإلدارات الملتزمة الدولة لشؤون التنمية اإلدارية على إنشاء بوابة إلك

 في اإلفصاح االستباقي عن المعلومات للجمهور.

مع وزارة البيئة على تنفيذ مشاريع تجريبية حول الوصول  Expertise Franceإضافةً إلى هذه الجهود، تعمل 

، قام مكتب وزير 2019إلى المعلومات، وفقاً لمسح منظمة التعاون والتنمية االقتصادية. وفي أيلول/سبتمبر 

الدولة لشؤون التنمية اإلدارية، بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية االقتصادية وبرنامج األمم المتحدة 

ئي، بتنظيم ورشة عمل حول دور مسؤولي شؤون المعلومات في إنفاذ قانون الحق في الوصول إلى اإلنما

موظف حكومي ورشة العمل، وتتابع الوزارة حالياً المسألة مع الكيانات  100المعلومات. وقد حضر حوالي 

ومات في مساع  إلنشاء ا إذا تّم تعيين هؤالء الموظفين الحكوميين كمسؤولي شؤون المعلمّ مالحكومية للتحقق 

 شبكة لهؤالء الموظفين.

 قانون الحق في الوصول إلى المعلومات لتنفيذ خطة العمل الوطنية -3.1اإلطار 

قدّمت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية في وضع خطة عمل 

 علومات، وتدعم حالياً تنفيذه.وطنية بشأن تنفيذ قانون الحق في الوصول إلى الم

وجرى تنظيم ورشة عمل وطنية ألصحاب المصلحة بالتشارك بين مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية 

لمناقشة مشروع خطة العمل الوطنية. وقد جمعت  2019وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في حزيران/يونيو 

العامة، والبرلمانيين، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل اإلعالم والقطاع ورشة العمل بين ممثلين عن اإلدارة 
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الخاص للتشاور حول مشروع خطة العمل الوطنية ومناقشة أنشطتها المختلفة. وسوف تعتمد اللجنة الوزارية 

 لمكافحة الفساد هذه الخطة.

 ملّخص األنشطة الملحوظة في خطة العمل:

 تزمة بقانون الحق في الوصول إلى المعلومات.وضع قائمة شاملة لإلدارات المل .1

 تعيين مسؤولي شؤون المعلومات في جميع اإلدارات الملتزمة. .2

 توفير المعلومات عن الحقوق واإلجراءات المتصلة بالوصول إلى المعلومات. .3

 توفير التدريب والدعم. .4

 قانون الحق في الوصول إلى المعلومات. ذوضع أدوات إلكترونية لتنفي .5

 الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.تعيين  .6

 إقامة آليات الرقابة لضمان امتثال اإلدارات الملتزمة. .7

 إقامة اآلليات لتلقي ومعالجة الشكاوى المتصلة بتنفيذ الوصول إلى المعلومات. .8

 إصدار مراسيم تطبيقية في مجاالت الضرورة. .9

 إقامة نظم مفتوحة وفعالة إلعداد الملفات وحفظها. .10

 

الحال في العديد من بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، يلحظ قانون الحق في الوصول إلى وكما هي 

المعلومات إنشاء جهاز لإلشراف على تنفيذ القانون، والتثقيف بشأن القانون، وتلقي ومعالجة الشكاوى المتصلة 

تكفل ولفساد المتوقع أن تكون مستقلة الهيئة الوطنية لمكافحة ابهذا الجهاز  تمثلبتنفيذه. وفي لبنان سوف ي

التنفيذ المناسب للقانون. وإلى حين إقامة هذه الهيئة بصورة رسمية، يمكن توجيه الشكاوى فقط إلى المحاكم، 

 وال سيما مجلس شورى الدولة، حيث غالباً ما تكون اإلجراءات طويلة ومكلفة.

بشأن  84/2018في قطاع محدد. إنه القانون رقم  صدر لبنان قانوناً آخر يتعلق بالوصول إلى المعلوماتوأ

يرمي هذا القانون إلى مكافحة الفساد من خالل إقامة آليات للشفافية  1تعزيز الشفافية في قطاع النفط والغاز.

من القانون إلى اإلفصاح االستباقي عن المعلومات المتصلة بجميع أنشطة  4في قطاع البترول. وتدعو المادة 

فتُسند إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مسؤولية ضمان التنفيذ  ،19كل فصل. وأّما المادة  قطاع البترول

مة المعلومات ذات الصلة بصناعة البترول، ادة، تضطلع الهيئة بواجب رصد مالءالفعال للقانون. ووفقاً لهذه الم

التقارير السنوية التي تلقي الضوء  ومصداقيتها وجودتها. إضافةً إلى ذلك، تدعو هذه المادة الهيئة إلى نشر

على الصعوبات الكبيرة التي يشهدها األشخاص في الوصول إلى المعلومات عن صناعة البترول، على أن 

 تُقدّم هذه التقارير إلى مجلس الوزراء والبرلمان.

 النزاهةبالتشريعات الخاصة بمكافحة الفساد و

تبرز النزاهة من بين المبادئ الرئيسية للحكومة المفتوحة، وبالتالي يشكل اعتماد مجموعة من التشريعات في 

مجال مكافحة الفساد والنزاهة ممارسةً شائعة لدعم ثقافة الحكومة المفتوحة وإطار قانوني متين للحكومة 

بشأن "مكافحة  2020أيار/مايو  8في الصادر  175/2020المفتوحة. وقد اعتمد لبنان مؤخراً القانون رقم 

الفساد في القطاع العام وإقامة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، فضالً عن االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 

ناتجاً. وتسعى الحكومة في إطار هذه  34التي تضّم و 2020أيار/مايو  12الصادرة في  2025-2020للفترة 

 الطريق إلقامة وتفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المستقبل. االستراتيجية إلى تمهيد

وإضافةً إلى هذا التشريع البارز لمكافحة الفساد، التزم لبنان ببذل الجهود في هذا المجال، وصادق على اتفاقية 

شروع فئات . كذلك، يُحدّد قانون اإلثراء غير الم2009نيسان/أبريل  22األمم المتحدة لمكافحة الفساد في 

(، ويحدّد 2ن عليهم اإلفصاح عن موجوداتهم لدى تولّيهم مناصبهم )المادة الموظفين الحكوميين الذين يتعيّ 
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ً ال تُنشر  تصريحاتالجهات المنوط بها استالم التصاريح المالية وفقاً لرتبة الموظف الحكومي، سيما ان ال  علنا

(. غير أن هذا 10ي حاالت اإلثراء غير المشروع )المادة (، ويستعرض أصول المحاكمة ف5في البالد )المادة 

القانون ال يورد اإلثراء غير المشروع كجرم  بحد ذاته. وبناًء عليه، تّم اعتماد قانون محدّث للتصريح عن 

ً ، الذي يحدّد 2020أيلول/سبتمبر  30الموجودات والمصالح ومكافحة اإلثراء غير المشروع في  النطاق  أيضا

 .همموجوداتلمتصلة بتصريح الموظفين الحكوميين عن ا والموجبات

صدر لبنان قانوناً لحماية المبلّغين األمم المتحدة لمكافحة الفساد، أ إضافةً إلى هذه القوانين وتمشياً مع اتفاقية

بشأن حماية المبّلغين عن الفساد(، فضالً عن عدد من القوانين،  2018لعام  83عن الفساد )القانون رقم 

توجيهات والقرارات األخرى التي تدعم اإلطار القانوني لمكافحة الفساد. وهي تشمل من بين غيرها: قانون وال

غسل األموال وتمويل  بشأن مكافحة 24/11/2015المؤرخ في  44رفع السرية المصرفية؛ والقانون رقم 

بشأن  24/11/2015بتاريخ  42م قانون التعيينات في وظائف الفئتين األولى والثانية؛ والقانون رقاإلرهاب؛ و

؛ والقانون رقم 4/2/2005بتاريخ  664التصريح عن نقل األموال عبر الحدود؛ وقانون وسيط الجمهورية رقم 

بشأن  9/7/2017بتاريخ  48ضريبية؛ والقانون رقم البشأن تبادل المعلومات  27/10/2016بتاريخ  25

وتعديالته. أخيراً، تورد  1/3/1943بتاريخ  340عقوبات رقم الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ وقانون ال

مدونة قواعد السلوك للموظفين الحكوميين بعض مبادئ النزاهة الواجب احترامها. فنشر المدّونة على نطاق 

 واسع قد يكّرس على نحو  أكبر احترام هذه المبادئ في اإلدارة العامة.  

 بالحكومة الرقمية ةالخاص اتالتشريع

من التوصية الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، توفّر أداة الحكومة الرقمية  9تمشياً مع المادة 

الفرص الستقطاب األفكار والتشارك في وضع الحلول. وبهدف تمكين األدوات الرقمية من االضطالع بهذا 

بشأن المعامالت  81/2018قانون رقم الدور، من الضروري وضع األطر التشريعية المناسبة. بالفعل، إن ال

يرسي األسس أنه اإللكترونية وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي يمثل خطوةً أولى في هذا االتجاه، كما 

لبوابة الخدمات اإللكترونية وبوابة المشاركة اإللكترونية، وينّص على أن "تكنولوجيا المعلومات هي في خدمة 

على الحكومة اللبنانية أن تواصل بذل الجهود الحالية إلبقاء أطرها القانونية  (. ويتعين2الناس" )المادة 

والتنظيمية محدّثة في المجاالت الحرجة، مثل الحقوق الرقمية للمواطنين ومؤسسات األعمال. وفي الوقت 

 تطور التكنولوجيللثابتة، سيما أن الوتيرة السريعة  ذاته، إن تعزيز التحّول الرقمي للقطاع العام ليست عمليةً 

على التكيف بشكل دائم مع السياقات  الجديدة للمواطنين ومؤسسات  تتطلّب أن تكون الحكومات قادرةً  الرقمي

األعمال ودوافعهم وتوقعاتهم. ويتعين على لبنان في هذا الصدد إعطاء األولوية لتنمية ثقافة مرنة، وتعاونية 

 النهج القانونية. وتجريبية في اإلدارة يمكنها أن تتعدّى نطاق

 بإشراك أصحاب المصلحة ةالخاص اتالتشريع

أن تنشر جميع الكيانات العامة مشروع نصوص  2012آب/أغسطس  25بتاريخ  21/2012يتطلب التعميم رقم 

قانونية على المواقع الشبكية للحكومة والتماس التشاور والتعقيبات من أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمع 

طلب من الكيانات العامة بموجب هذا التعميم تقييم التعقيبات الواردة من المشاورات، ودمج هذه المدني. ويُ 

التعقيبات حسب االقتضاء في النسخ المحدّثة للنصوص القانونية. وهذا يشمل مشاريع القوانين، ومشاريع 

تحديد أيضاً إلى ضرورة أن المراسيم، ومشاريع السياسات واالستراتيجيات القطاعية. ويشير هذا التعميم بال

غ أصحاب المصلحة فوراً بذلك أن تبلّ يوماً و 15تنشر الكيانات العامة مشاريع النصوص القانونية لمدة 

)األوساط األكاديمية، والمجتمع المدني واإلعالم، إلخ.(. وهذا شرط مسبق ضروري لعرض هذه النصوص 

 ل كيان حكومي إلدارة هذه العملية.يجب تعيين موظف حكومي في ككما على مجلس الوزراء، 

إشراك أصحاب المصلحة، وتبلور على األقل  تعزيز تتوّجه بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية إلى

خطوطاً توجيهية لدعم المؤسسات العامة في هذه العملية. والغاية من هذه الخطوط التوجيهية هي إقامة إطار 

ب المصلحة يحدّد القواعد، والحقوق والموجبات المشتركة. وتشمل مشترك للموظفين الحكوميين وأصحا

ألصحاب المصلحة"، أو شرعة مشاركة  ةالفعال مشاركةاألمثلة دليل المملكة المتحدة بعنوان "ضمان ال

 (.3.2المواطن التي وضعتها بلدية باريس من خالل عملية تشاركية وشاملة )أُنظر اإلطار 
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 يهية إلشراك أصحاب المصلحةالخطوط التوج -3.2اإلطار 

 المملكة المتحدة

ألصحاب المصلحة" هو دليل للمساعدة في تسيير، وإدارة وتقييم الحمالت  ةالفعال مشاركةال"ضمان إن دليل 

الموّجهة ألصحاب المصلحة وضعته دائرة األعمال، واالبتكار والمهارات في المملكة المتحدة. ويتضمن 

 األقسام التالية:

  أصحاب المصلحة مشاركةمقدمة تشرح 

 االنطالق 

 التحديد: من هم أصحاب المصلحة الهامين لنجاحكم؟ 

  خطةوضع  ً  سوف تعملون معهم؟ شراكهم: كيفإل معا

 هل حققتم أهدافكم؟ -التنفيذ: التقييم 

 كندا

ومة على التعليقات كتفرض الحكومة الكندية قواعد على المشاركة عبر اإلنترنت تلقي الضوء على كيفية ردّ الح

الردّ. إضافةً إلى ذلك، إن مبادئ المشاركة  تى ينبغي إزالة التعليقات، وشروطوتفاعلها مع المواطنين، وم

العامة تلقي الضوء على التزام الحكومة باالحترام لدى العمل مع المواطنين. وتشمل هذه المبادئ الشفافية، 

 لتكيّف.والمالءمة، والشمولية، والمساءلة وقابلية ا

 مدينة باريس

يستند على ميثاق  سابق هو إثر عملية تنموية شاملة. و 2017تّم اعتماد ميثاق باريس لمشاركة المواطنين عام 

 تجارب النسخة األولى. ويتضمن األقسام التالية:تحسينه بحيث يأخذ في االعتبار  جرى

 معنى المشاركة 

 المشاركة المفتوحة والشاملة 

 من الجميع المشاركة المعروفة 

  ًالمشاركة األيسر فهما 

 الشفافية وعقد المشاركة 

 تجديد مؤسسات المواطنين 

  شؤون البلديةالتعزيز دور المواطنين في 

 حفيز منتديات الحوار واالبتكار في القطاع العامت 

 توليد ثقافة تشاركية طويلة األجل 

 الترويج للميثاق 
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 ألصحاب المصلحة، اإلشراك الفعالضمان (، [12]دائرة األعمال، واالبتكار والمهارات )دون تاريخ المصدر: 

/engagement-stakeholder-eeffectiv-https://gcs.civilservice.gov.uk/publications/ensuring2017) بلدية باريس ؛ 

(، ميثاق باريس لمشاركة المواطنين، [13

https://cdn.paris.fr/paris/2019/07/24/7e858177d8e8e9f59e6804e3b82994eb.pdf(، قواعد [14]2020حكومة كندا ) ؛

(، المبادئ والخطوط التوجيهية، [15])دون تاريخ حكومة كندا  ؛engagement-https://open.canada.ca/en/rulesالمشاركة، 
guidelines-and-https://open.canada.ca/en/content/principles  

 

لقد اتخذ لبنان بعض الخطوات في هذا االتجاه من خالل عمله على تقييم األثر التنظيمي، وأصدر تعميماً حول 

وجيهية إلجراء تقييم التشاور. وبصورة خاصة، وضع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية خطوطاً ت

األثر التنظيمي، تتضمن خطوطاً توجيهية إلشراك المواطنين في هذه العملية، وبخاصة من خالل التشاور. 

وتلقي هذه الخطوط التوجيهية الضوء على مختلف الخطوات الواجب اتخاذها، ومن بينها: التخطيط للمشاورات 

الضرورية وتنفيذ أساليب التشاور الخاصة بكّل من المبكرة، وتحديد أصحاب المصلحة، وإعداد الوثائق 

أصحاب المصلحة. ومن المتوقع أن يضطلع المجلس االقتصادي واالجتماعي، الذي يعمل بوصفه الجهاز 

االستشاري لمجلس الوزراء، بدور  هام في عملية تقييم األثر التنظيمي سيما أنه يشّكل المنّصة الرئيسية للحوار 

 والخاص. بين القطاعين العام

في دستور  14تخطو بعض البلدان خطوةً أبعد وتكّرس الحقوق التشاركية في إطارها التشريعي. فالمادة 

األرجنتين على سبيل المثال تقّر "بالحق في تقديم التماس إلى السلطات" )منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، 

تتضمن فصالً كامالً مخصصاً للحكومة المفتوحة (، في حين أن مدّونة السلطات المحلية في تونس [6]2019

(. وبالبناء [16]2019والديموقراطية التشاركية على المستوى المحلي )منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، 

على هذا العمل وأفضل الممارسات في بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، قد يبحث لبنان في إمكانية 

هية بشأن مشاركة أصحاب المصلحة ما بعد المشاورات التنظيمية، وقد يوفّر إطاراً مشتركاً خطوط توجي إعداد

لجميع الموظفين الحكوميين وأصحاب المصلحة المهتمين بالمشاركة. كذلك، قد يُنشر اإلطار على نطاق  واسع 

إللكتروني القائمة مثالً لمكتب تدريبية على شبكات االنترنت وخارجها، باستخدام بوابة التعلّم ا ويترافق بدورات  

 وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية.

 الحيز المدني

بهدف تشجيع مشاركة أصحاب المصلحة، ينبغي حماية وتعزيز الحيّز الذي تحصل فيه هذه التفاعالت والذي 

كانت أكثر من حيث ، والمجتمع المدني في لبنان مفعم بالحيويةيشارك فيه المواطنون ويعبّرون عن أنفسهم. 

إلى نوادي الشباب والرياضة )شعبة أهداف التنمية المستدامة،  إضافةً  ،2014حتى عام  مسّجلةمنظمة  8.000

وانخرطت في تعزيز إصالحات السياسات، كما  برأيها منظمات المجتمع المدني جاهرتقد و(. [17]2018

نفايات. وتوجد أيضاً منظمات قديمة العهد رداً على أزمة ال 2015ظهر جلياً في حركة "طلعت ريحتكن" عام 

في مجال الحوكمة العامة، مثل فرع لبنان في منظمة الشفافية الدولية. يتمتع كّل من منظمات المجتمع المدني 

 الحق في االحتجاج والتجّمع.بوالمواطنين 

مؤاتياً، ما زالت  1901إنما في حين يكفل الدستور حرية تشكيل الجمعيات، ويُعتبر قانون الجمعيات لعام 

المنظمات تواجه بعض التحديات، مثل التأخير في تلقي المستندات الالزمة للتسجيل. بالفعل، يشترط تعميم  

 يوماً، إنما تبقى المنظمات تعاني من التأخير. وتعتبر منظمة 30منح اإليصال في غضون  2006وزاري لعام 

Civicus " معرقَل"، أن الحيّز المدني في لبنان( األمر الذي يشير إلى أنهICNL ،2019[18]يلقى مع" )رضة ا

شديدة من الممسكين بالسلطة الذين يفرضون مجموعة من القيود القانونية والعملية على التمتع الكامل بالحقوق 

في فئة  2.7/4لبنان درجة  Democracy Values-V(. كذلك، يمنح معهد Civicus ،2019[19]األساسية" )

في فئة قمع منظمات  2.5/4في فئة البيئة التشاركية، و 2.6/4منظمات المجتمع المدني، ودرجة دخول وخروج 

القيم في شراكة الحكومة المفتوحة،  اختبار(. ورغم أن لبنان يجتاز Dem-V ،2018[20]المجتمع المدني )معهد 

الحكومة والمجتمع المدني،  فإن إجراء التحسينات في بيئة الحيّز المدني قد يشّجع على مواصلة الحوار بين

بأهمية في هذا السياق. بالفعل، يرمي  3ويعزز المشاركة الفعالة ألصحاب المصلحة. ويتسم برنامج "أفكار"

https://gcs.civilservice.gov.uk/publications/ensuring-effective-stakeholder-engagement/؛
https://cdn.paris.fr/paris/2019/07/24/7e858177d8e8e9f59e6804e3b82994eb.pdf
https://open.canada.ca/en/rules-engagement؛
https://open.canada.ca/en/content/principles-and-guidelines
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هذا البرنامج الممّول من االتحاد األوروبي والذي يتولّى إدارته مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية، 

مليون يورو، ورّكز على  3بلغت  وازنةبم 2حظي برنامج أفكار قد ن. وإلى تعزيز المجتمع المدني في لبنا

حكم القانون والحوار الوطني. ويمكن للمجتمع المدني تقديم الطلبات للحصول على منح  للمشاريع في مجاالت 

ً للموظفين الحكوميين، تضّمن برنامج  أفكار   مليون يورو( 10ة بلغت موازن)ب 3التركيز الرئيسية. ووفقا

ضمن نواتجه إقامة منصة للحوار حول السياسات وإعطاء توجيهات مفّصلة، حيث تّم تنفيذ العديد من المشاريع 

 التجريبية أصالً.

، RSFإعالمي متنّوع رغم سيطرة السياسة عليه ) حرية الطباعة حيث يتمتع لبنان بقطاع  ويكفل الدستور أيضاً 

إلعالم المرئي والمسموع يجّرم التشهير بالمسؤولين الحكوميين، (. غير أن قانون العقوبات وقانون ا[21]2020

 AbiYaghi, Yammineوالرئيس والعلم اللبناني، وقد استُخدم هذان القانونان ضدّ الصحافيين والناشطين )

and Jagarnathsingh ،2019[22]) 

 التوصيات:

  فعالة من أجل التحّول الرقمي مواصلة الجهود الجارية إلقامة وتحديث أطٍر قانونية وتنظيمية

. وبذلك، توفير الدعم لثقافة مرنة، وتعاونية وتجريبية في اإلدارة تتعدّى نطاق النهج للقطاع العام

 القانونية.

  ًباالستناد إلى خبرة سابقة، يمكن أن يضع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية خطوطا

توجيهات مفصلة خطوةً خطوة ولمحة عامة عن مختلف توجيهية إلشراك أصحاب المصلحة توفّر 

وبذلك، يمكن أن تنشر الحكومة هذه الخطوط التوجيهية على نطاق واسع في اإلدارة  أدوات المشاركة.

 تطبيقها، من خالل بوابة التعلم اإللكتروني القائمة مثالً. حولالعامة وتنّظم دورات تدريبية 

 مالحظات

1 b9b00a3012da.pdf-b8b4-4200-1820-https://www.lp.gov.lb/Resources/Files/e4e48ec4 

3 .http://afkar.omsar.gov.lb 

 

 

 

https://www.lp.gov.lb/Resources/Files/e4e48ec4-1820-4200-b8b4-b9b00a3012da.pdf
http://afkar.omsar.gov.lb./
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 : اإلطار المؤسساتي4الفصل 

الحكومة المفتوحة هي ثقافة الحوكمة التي ترمي إلى تحويل طريقة عمل اإلدارة العامة وتفاعلها مع المواطنين. 

ت تنسيق ويتطلّب الطابع الشامل الستراتيجيات ومبادرات الحكومة المفتوحة هيكالً فعاالً للحوكمة مرفقاً بآليا

مالئمة على المستويين األفقي والعامودي. لذا، إن توصيات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية تنصح البلدان 

 -أفقياً وعامودياً  -"بتنسيق استراتيجيات ومبادرات الحكومة المفتوحة من خالل اآلليات المؤسساتية الضرورية

مع جميع األهداف االجتماعية واالقتصادية ذات الصلة  على جميع مستويات الحكومة لضمان أن تكون متوائمة

 (. ويتضمن هيكل الحوكمة هذا بصورة مثالية الجانبين التاليين:  3والمساهمة فيها" )المادة 

 التي تنّسق جدول األعمال الوطني للحكومة المفتوحة وتعني جميع أصحاب  لجنة الحكومة المفتوحة

 الحكومة، والمجتمع المدني، واألوساط األكاديمية والقطاع الخاص. فيالمصلحة ذات الصلة 

  التي تكون واليتها واضحة وتتمتع بالقدرة على توجيه وقيادة جدول مؤسسة الحكومة المركزية

 (.([6]2019األعمال الوطني للحكومة المفتوحة )منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، 

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية أن إنشاء وحدة تنسيق ضمن مؤسسة  تُظهر البيانات الواردة من بلدان

في المائة من بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  77هي ممارسة شائعة، حيث أنه في  الحكومة المركزية

في  62يوجد مكتب مخصص مسؤول عن التنسيق األفقي لمبادرات الحكومة المفتوحة. وفي معظم الحاالت )

المائة(، يتواجد هذا المكتب في مكتب رئيس الحكومة أو في مكتب رئاسة الحكومة/المستشارية/مجلس 

الوزراء. وهذا يضمن أعلى مستوى من الدعم والتوجيه لمبادرات الحكومة المفتوحة. كما أن وزارة المالية 

تنسيق الحكومة المفتوحة.  ووزارة الداخلية أو اإلدارة العامة قد تشكل مكاتب شائعة أخرى تضطلع بوظيفة

(، إنما تشمل عادةً وظيفة التنسيق، ومسؤولية بلورة 4.1وتختلف مسؤوليات مثل هذا المكتب )أُنظر الشكل 

استراتيجية للحكومة المفتوحة، ورصد التنفيذ، واإلبالغ عن اإلصالحات وفي بعض الحاالت، تخصيص 

 الموارد المالية وتقييم األثر.

 ات مكتب التنسيقمسؤولي -4.1الشكل 
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 الحكومة المفتوحة: السياق العالمي والسبيل قدماً،(، [21]2016المصدر: منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )
en-https://doi.org/10.1787/9789264268104 

لجنة توجيهية للحكومة المفتوحة في المائة من بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  34أنشأ حوالي  كذلك،

)وهي توصية صادرة أيضاً عن شراكة الحكومة المفتوحة(، لضمان المشاركة المنتظمة لمجموعة من أصحاب 

وحتى أحياناً قد تتمثل في التشارك  الشأن. ويمكن أن تتّخذ هذه المشاركة شكل اتصاالت منتظمة، ومشاورات  

في وضع وتنفيذ وتقييم مبادرات الحكومة المفتوحة. وفي معظم الحاالت، تضّم اللجنة التوجيهية للحكومة 

ً ممثلو الحكومات الالمفتوحة منظمات المجتمع المدني العاملة في  مجاالت ذات الصلة، إنما  قد يكون أيضا

اع الخاص، والنقابات العمالية أو جهات نافذة أخرى أعضاء في هذه اللجنة المحلية، ووسائل اإلعالم، والقط

 (.[2]2016)منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، 

 تشكيلة المنتديات المختلطة للحكومة المفتوحة -4.1اإلطار 

لزامية للبلدان لقد أصبح إقامة منتدى متعدد أصحاب المصلحة، إثر الممارسة المعتمدة في بلدان عديدة، ميزةً إ

المشاركة في شراكة الحكومة المفتوحة. وتعّرف هذه الشراكة المنتدى بأنه "جهاز استشاري إلزامي دائم يساعد 

في هذه العملية، ويشكل حجر أساس في كل مشاركة ناجحة من جانب الحكومة المشاركة في شراكة الحكومة 

 للتوجيهات األساسية". المفتوحة. وهو ينعقد كل ثالثة أشهر من أجل االمتثال

ويشكل التمثيل المتكافئ بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني سمةً مشتركة في هذه المنتديات، حيث يتم 

اختيار ممثلي المجتمع المدني من خالل عملية تنافسية مفتوحة )مثالً في المغرب( أو عملية اختيار ذاتي يقودها 

 معايير محددة مسبقاً )مثالً في تونس وكندا(.المجتمع المدني، وغالباً ما تضّم 

وتضطلع هذه المنتديات بمهام عديدة فيما ترافق عملية شراكة أو برنامج الحكومة المفتوحة لدى حكومة محددة. 

العملية التشاورية حول خطة عمل شراكة الحكومة المفتوحة، وتشارك في تنفيذ  تولّى اللجنة قيادةففي تونس، ت

ت. وفي براغواي، يرّوج المنتدى لعمله ولخطة الحكومة المفتوحة، ويفتح اجتماعاته أيضاً بعض االلتزاما

للجمهور )عبر البث المباشر من بين وسائل أخرى(. وفي كندا، يخضع المنتدى الختصاصات تحدّد مهمته، 

دي تضارب وتواتر اجتماعاته )كل شهرين واالجتماعات االستثنائية( والعمليات الواجب اعتمادها لتفا

المصالح، مّما يضمن سالمة المنتدى. وينخرط المنتدى في جميع خطوات عملية شراكة الحكومة المفتوحة 

 )صياغة خطة العمل، والتنفيذ، والتقييم الذاتي وآلية اإلبالغ المستقلة(.

 الحكومة المفتوحة في تونس(، [23] 2016المصدر: منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )
en-https://dx.doi.org/10.1787/9789264227118( [24] 2019شراكة الحكومة المفتوحة ) ؛OGP Handbook Rules and 

Guidance for Participants ،-content/uploads/2019/03/OGP_Handbook-www.opengovpartnership.org/wp

Participants_20190313.pdf-for-Guidance-Rules ( [7] 2018؛ شراكة الحكومة المفتوحة ،)OGP Participation and 

tCreation Toolki-Co ،-from-toolkit-creation-co-and-participation-www.opengovpartnership.org/stories/ogps

/usual-as-business-to-suspects-usual(، [25]حكومة كندا )دون تاريخ  ؛stakeholder Forum Terms of -Multi

Reference،-https://docs.google.com/document/d/1NHSHqGDQBEuY76d5VA3lcz

.AtaMegyUa6C7XE9DKQv0/edit 

 

وما زال هيكل حوكمة الحكومة المفتوحة في لبنان قيد اإلعداد. وقد اضطلع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية 

ات المؤسساتية لإلدارة العامة اإلدارية، باعتبارها الوزارة المسؤولة عن وضع اإلصالح اإلداري وعن القدر

بالدور القيادي في تعزيز وتنسيق مبادرات الحكومة المفتوحة. على سبيل المثال، أعلن الوزير نيّة لبنان 

االنضمام إلى شراكة الحكومة المفتوحة، كما وضع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية تعريف لبنان 

عمل مع المؤسسات الدولية الناشطة في هذا المجال. وأظهر المسح الذي للحكومة المفتوحة، ويقوم بتنسيق ال

ً فنياً قتصادية أنه بغرض دعم هذا العملأجرته منظمة التعاون والتنمية اال ، شّكل مكتب وزير الدولة فريقا

ً معنياً بالحكومة المفتوحة يضم ستة مسؤولين حكوميين يجمعون بين مجاالت سياساتية مختلفة، م ثل داخليا

الحكومة الرقمية وتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات، ومكافحة الفساد، والموارد البشرية، والمستشارين 

https://doi.org/10.1787/9789264268104-en
https://dx.doi.org/10.1787/9789264227118-en
http://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2019/03/OGP_Handbook-Rules-Guidance-for-Participants_20190313.pdf
http://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2019/03/OGP_Handbook-Rules-Guidance-for-Participants_20190313.pdf
http://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2019/03/OGP_Handbook-Rules-Guidance-for-Participants_20190313.pdf
http://www.opengovpartnership.org/stories/ogps-participation-and-co-creation-toolkit-from-usual-suspects-to-business-as-usual/؛
http://www.opengovpartnership.org/stories/ogps-participation-and-co-creation-toolkit-from-usual-suspects-to-business-as-usual/؛
http://www.opengovpartnership.org/stories/ogps-participation-and-co-creation-toolkit-from-usual-suspects-to-business-as-usual/؛
https://docs.google.com/document/d/1NHSHqGDQBEuY76d5VA3lcz-AtaMegyUa6C7XE9DKQv0/edit
https://docs.google.com/document/d/1NHSHqGDQBEuY76d5VA3lcz-AtaMegyUa6C7XE9DKQv0/edit
https://docs.google.com/document/d/1NHSHqGDQBEuY76d5VA3lcz-AtaMegyUa6C7XE9DKQv0/edit
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القانونيين وأخصائيين في المشتريات العامة. هذه خطوة جديرة بالثناء ويمكن تعزيزها من خالل تحديد 

 مسؤوليات هذا الفريق ومهامه.

 المفتوحة في كنداتنسيق إصالحات الحكومة  -4.2اإلطار 

إن وحدة تنسيق الحكومة المفتوحة تابعة لمكتب كبير موظفي المعلومات، الذي هو جزء من مجلس في كندا، 

الخزينة في الحكومة الكندية. وبهذه الصفة، تقدم المشورة للجنة الوزراء المعنية بمجلس الخزينة التي تتولّى 

ويشمل عمل الوحدة جميع مراحل دورة السياسة. وتضّطلع كّل إدارة نفقات الحكومة على البرامج والخدمات. 

 من شعبها بمسؤوليات عن جوانب مختلفة من التنسيق األفقي والعامودي الفعال لمبادرات الحكومة المفتوحة.

مبادرات الحكومة المفتوحة في كندا، وتنفيذها ل بالتخطيطكما تقوم شعبة السياسة والتخطيط االستراتيجي 

عنها. وفي هذا الصدد، توائم بين المبادرات الجارية لتعزيز االتساق بين أجهزة الحكومة واستكمالها واإلبالغ 

وطنية للحكومة عمل بتدابير إضافية من أجل التصدّي للتحديات الناشئة جديداً. ويتمثل الناتج الرئيسي في خطة 

ة. عالوةً على ذلك، تعمد الشعبة إلى التزامات محددة من جانب الحكومة الكندي تضمنالمفتوحة في كندا، ت

رصد التقدم المحرز على صعيد تنفيذ خطة العمل الوطنية وتقييم الوضع الحالي للحكومة المفتوحة في كندا. 

 ثّم، تقوم بتقاسم المعلومات التي تجمعها عبر أداة إلكترونية هي "سجل تتبّع التقدم" الذي يتم تحديثه كل فصل.

نامج والعالقات العامة فتعمل في مجالي تركيز اثنين: أوالً، تهدف إلى زيادة الفعالية من وأما شعبة تنفيذ البر

خالل تحسين التعاون في إطار شراكة الحكومة المفتوحة مع منظمة التعاون والتنمية االقتصادية وشركاء 

سمية المعنية بالحكومة دوليين آخرين. على سبيل المثال، توفّر هذه الشعبة الدعم األساسي لجهة االتصال الر

المفتوحة. ثانياً، تساند البنى المحلية في عملها من خالل تأمين وظائف األمانة والتوجيهات االستراتيجية لها. 

 االلتزامات بخطة العمل الوطنية. بشأنفهي تتّولى مثالً تنسيق عملية رفع التقارير 

ين العمل الذي تقوم به حكومة كندا في مجال وتشكل شعبة التواصل والمشاركة نقطة االتصال المحورية ب

الحكومة المفتوحة وأصحاب المصلحة الخارجيين من جهة والوكاالت الحكومية األخرى والموظفين 

الحكوميين من جهة أخرى. وبهدف قيام تعليم شامل للموظفين الحكوميين، أفضى التعاون مع كلية كندل للخدمة 

"، التي توفّر Busrides ديمية الرقمية، والملفات الصوتية المقابلة "المدنية إلى وضع مشاريع مثل األكا

معلومات تكميلية موجزة. وأّما لجهة التواصل مع أصحاب المصلحة الخارجيين، فإن مسار عمل واحد يشمل 

محتوى اإلعالمي لوسائل التواصل االجتماعي، والمواقع الشبكية، والعروض، إلخ. لزيادة تسليط التوفير 

ء على الحكومة المفتوحة. ويتمثل جانب آخر في المشاركة في وضع ونشر سردية مناسبة لقيام الحكومة الضو

تواصل والمشاركة المفتوحة من أجل تحفيز أصحاب المصلحة على المشاركة. وفي هذا الصدد، تهدف شعبة ال

المدني كجزء من خطة العمل لوكاالت حكومية أخرى في كيفية إدارة التشاور مع المجتمع  ةً إلى أن تشكل قدو

 .2022-2020الوطنية للفترة 

، مشروع غير Open Government Team: Work packages(، [26])دون تاريخ المصدر: مجلس الخزينة في الحكومة الكندية

كلية كندا لألكاديمية  ؛https://open.canada.ca/en(، "صفحة الويب للحكومة المفتوحة، [27]2020منشور؛ الحكومة الكندية )

Busrides“ ،-3-trajetsenbus.ca/en/ep-https://busrides ”(، صفحة الويب الخاصة بـ[28]2020الرقمية للخدمة العامة )

/en(، [29]2018كاثرين ماي ) ؛”for public service’ digital academy‘launch  Feds“ ،iPolitics online ، 
-technology-drive-help-to-ps-for-academy-digital-new-launch-https://ipolitics.ca/2018/10/18/feds

./makeover 

ً آلية لتنسيق الحكومة المفتوحة من الناحية األفقية والعامودية في لبنان. إنما بإمكان البالد،  وال تتوفر حاليا

ارية، االستناد إلى العديد من أطر التنسيق القائمة في مجاالت وبخاصة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلد

 ر هيكالً آللية تنسيق الحكومة المفتوحة.ة التي قد تشكل مصدر وحي، أو توفّ السياسات ذات الصل

وزارية لمكافحة الفساد يترأسها رئيس الوزراء ويتولى  لجنةً  156/2011وقد أنشأ قرار رئيس الوزراء رقم 

فيها وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية منصب نائب الرئيس. وهي تضم أيضاً وزير العدل، ووزير الداخلية 

(، 156/2011كما تساندها لجنة فنية )أُنشئت بموجب قرار رئيس الوزراء رقم والبلديات ووزير المالية. 

وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية. وهي مسؤولة عن بلورة واعتماد سياسات لبنان في مجال  يترأسها مكتب

https://open.canada.ca/en؛
https://busrides-trajetsenbus.ca/en/ep-3-en/؛
https://busrides-trajetsenbus.ca/en/ep-3-en/؛
https://busrides-trajetsenbus.ca/en/ep-3-en/؛
https://ipolitics.ca/2018/10/18/feds-launch-new-digital-academy-for-ps-to-help-drive-technology-makeover/
https://ipolitics.ca/2018/10/18/feds-launch-new-digital-academy-for-ps-to-help-drive-technology-makeover/
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(. وبهدف 2مكافحة الفساد والنزاهة، وبخاصة اعتماد االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد )أُنظر الفصل 

المعلومات يشكل أيضاً تعزيز تنفيذ قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، ونظراً إلى أن الوصول إلى 

تنفيذ قانون الحق إلعداد خطة عمل وطنية من أجل أساسية لمكافحة الفساد، شّكل رئيس الوزراء لجنة  ركيزةً 

(. وهذه اللجنة المؤلفة من وزارة العدل، ومجلس شورى الدولة، 3في الوصول إلى المعلومات )أُنظر الفصل 

فرعية للجنة الوزارية  شؤون التنمية اإلدارية، تعمل كلجنة  وهيئة التفتيش المركزي ومكتب وزير الدولة ل

لمكافحة الفساد، التي تعتمد سياساتها وخطط عملها. وقد يبحث لبنان في إمكانية إنشاء لجنة فرعية معنية 

بالحكومة المفتوحة ترفع تقاريرها إلى اللجنة الوزارية لمكافحة الفساد، وتضم أعضاء من اللجنة المعنية 

 ل إلى المعلومات، أو تنّسق معها بشكل وثيق.بالوصو

وزراية معنية باالقتصاد الرقمي والتّحول الرقمي، يترأسها  وبموازاة ذلك، أنشأ مجلس الوزراء في لبنان لجنةً 

المؤرخ  4والقرار رقم  2019شباط/فبراير،  28المؤرخ في  53رئيس الوزراء ومنشأة بوجب القرار رقم 

، تتمتع اللجنة بهياكل فرعية عديدة لتنفيذ السياسات، وتهدف 4.2وكما يبيّنه الشكل  .2019أيار/مايو  24في 

 أيضاً إلى إنشاء مجلس استشاري للعمل مع مختلف الجهات الفاعلة العامة والخاصة.

 هيكل التحّول الرقمي في لبنان -4.2الشكل 

 

 لبنان: من االستراتيجيات إلى اإلجراءاتالتحّول الرقمي في (، [8]2019الحكومة اللبنانية )المصدر: 

ً لتوصية منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشأن الحكومة المفتوحة، تشكل األدوات الرقمية رافعةً  وفقا

وفرصة لتصميم وتنفيذ استراتيجيات ومبادرات خاصة بالحكومة المفتوحة )منظمة التعاون والتنمية 

توصية المنظمة بشأن استراتيجيات الحكومة الرقمية تشّجع على "إدراك ( . كذلك، إن [1]2017االقتصادية، 

قيمة التكنولوجيات الرقمية لقيام حكومات أكثر انفتاحاً، وتشاركية وابتكاراً" )منظمة التعاون والتنمية 

 (. وتمشياً مع هذه التوصيات، تورد استراتيجية التحول الرقمي في لبنان الحكومة[30]2019االقتصادية، 

المفتوحة كمبدأ تأسيسي. لذا، يوصى بالتنسيق الوثيق من خالل آلية التنسيق بشأن الحكومة المفتوحة واللجنة 

الوزارية لالقتصاد الرقمي والتحّول الرقمي، واألجهزة الفرعية التابعة لها. يمكن أن يبحث لبنان مثالً في 

وتنسيق سياسة الحكومة الرقمية )مثالً، مكتب وزير إمكانية ضّم ممثل رفيع المستوى للهيئة المسؤولة عن قيادة 

الدولة لشؤون التنمية اإلدارية أو الوكالة الرقمية اللبنانية المزمع إنشاؤها( في لجنة الحكومة المفتوحة، على 

 أن ترفع قراراتها إلى اللجنة الوزارية أو حتى تحظى بمصادقة هذه اللجنة على قراراتها.
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عداد لمبادرتين من أجل إشراك أصحاب المصلحة في صنع السياسات. وهما تشمالن وبموازاة ذلك، يجري اإل

( المزمع إنشاؤه في إطار التحّول 4.2المجلس االستشاري للقطاعين العام والخاص )المذكور في الشكل 

ادرة في إطار نيّة لبنان االنضمام إلى مب اتشكيله مقّررأصحاب المصلحة من ال من الرقمي، ومجموعة متعددة

الشفافية في مجال الصناعات االستخراجية. ويمثل إنشاء هذه المجموعة أحد متطلبات مبادرة الشفافية في 

أن تضم ممثلين عن الحكومة، والشركات االستخراجية والمجتمع المدني.  علىمجال الصناعات االستخراجية 

لمبادرة )متطلبات مبادرة الشفافية في وسوف تدعم لبنان في استيفاء المعايير وتشرف على تنفيذ التزامات ا

(. ووقت صياغة هذه الوثيقة، كان المجتمع المدني ينتخب ممثليه [31]2017مجال الصناعات االستخراجية، 

الخاصة. وقد وضعت منظمات عديدة من  اعدهفي المجموعة من بين أعضائه، وذلك بطريقة مستقلة ووفقاً لقو

المعايير في العملية االنتخابية )االئتالف اللبناني للحكم الرشيد في مجال  المجتمع المدني مدّونة سلوك تحدّد

 (.[32]2018الصناعات االستخراجية، 

 

 

مدونة سلوك لمنظمات المجتمع المدني المشاركة في مبادرة الشفافية في مجال الصناعات  -4.3اإلطار  

 االستخراجية

منذ  مبادرة الشفافية في مجال الصناعات االستخراجيةبات المجتمع المدني أحد اصحاب المصلحة في تنفيذ 

 .2017أن أعلن لبنان نيّته االنضمام إليها في كانون الثاني/يناير 

، بالتالي، وضعت الجهات الفاعلة في المجتمع المدني مدّونة سلوك للمساعدة في تنظيم مشاركة المجتمع المدني

 وتحديد إجراءات الترشيح ومعايير اختيار الممثلين بالرضى المتبادل.

وجرت صياغة مدّونة السلوك بما يتفق مع المتطلبات الواردة في معايير الشفافية، والتي تنّص على أنه "يحق 

 ع". لتنوّ ار تحبيذ التمثيل المتعدد والكل مجلس من مجالس أصحاب المصلحة تعيين ممثليه، مع األخذ في االعتب

 وتضّم المدونة األقسام التالية:

 تعريف األحكام، والنطاق والمبادئ األساسية .1

 حقوق، ومهام وموجبات الممثل .2

 انتخاب األعضاء في مجلس أصحاب المصلحة .3

 الممارسات في مجال االتصال .4

  
(، مدونة السلوك لمنظمات المجتمع المدني [32] 2018المصدر: االئتالف اللبناني للحكم الرشيد في مجال الصناعات االستخراجية )

conduct-of-lebanon.org/KeyIssue/code-https://logi-المشاركة في مبادرة الشفافية في مجال الصناعات االستخراجية، 

process 

 

 الحكومة المفتوحةالتثقيف والموارد في مجال 

لمبادرات الحكومة المفتوحة ال يعتمد فقط على بنى التنسيق المناسبة، إنما أيضاً  اتياإلطار المؤسساتي المؤ

على الموارد البشرية المالئمة التي تتمتع بالمهارات الضرورية. بالفعل، إن ثقافة الحكومة المفتوحة تحّول 

التجاهين، واإلصغاء با عملية تواصلكيفية عمل الموظفين الحكوميين والمهارات الالزمة لهم. فاالنخراط في 

مثل التعاطف، والتفاوض والعرض. وما  إلى المواطنين والمشاركة في وضع خدمات عامة يتطّلب مهارات  

زالت البلدان في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية في بداية جهودها العتماد هذه المهارات الجديدة في 

في المائة من  57أن  2016ير صادر عن المنظمة عام صفوف القوى العاملة في القطاع العام. وقد بيّن تقر

https://logi-lebanon.org/KeyIssue/code-of-conduct-process
https://logi-lebanon.org/KeyIssue/code-of-conduct-process
https://logi-lebanon.org/KeyIssue/code-of-conduct-process
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في المائة منها فقط تدرجها  23البلدان األعضاء فيها تدرج مبادئ الحكومة المفتوحة في أطر القيم، في حين أن 

(. [2]2016في أطر الكفاءة، أو اتفاقات األداء، و/أو في أطر المساءلة )منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، 

المنظمة إلى "التشجيع على التثقيف بشأن الحكومة المفتوحة في اإلدارة"،  الصادرة عن توصيةال وتدعو

و"تزويد الموظفين الحكوميين بالموارد البشرية، والمالية والفنية المالئمة، مع تعزيز الثقافة التنظيمية الداعمة 

يين سيما أن األفكار االستعانة بموّردين خارجفي الوقت ذاته". ولتحقيق هذه التفاعالت مع المواطنين، ال ينبغي 

فقط من التفاعل بين صانعي القرارات والمواطنين )منظمة التعاون والتنمية االقتصادية،  المجدية تنبثق

المنظمة بشأن القيادة والقدرات في الخدمة العامة إطاراً  الصادرة عن توصيةال(. وبالتالي، توفر [33]2017

 (.4.4قدرات الالزمة في الخدمة العامة )أُنظر اإلطار لتسليط الضوء على ال

 

 المنظمة بشأن القيادة والقدرات في الخدمة العامة الصادرة عن وصيةالت -4.4اإلطار 

، وهي ترمي إلى تحديد العوامل التي تجعل 2019في التوصية عام  الواردة تّم اعتماد المبادئ األربعة عشرة

 الخدمة العامة مالئمة للغرض وسريعة االستجابة اليوم:

 تحديد قيم الخدمة العامة وتعزيز عملية صنع القرارات القائمة على القيم. .1

 بناء القدرات القيادية في الخدمة العامة. .2

 التنّوع في المجتمع الذي تمثله. ضمان قيام خدمة مدنية شاملة وآمنة تعكس .3

 بناء خدمة عامة استباقية وابتكارية ذات منظور طويل األجل في تصميم وتنفيذ السياسة والخدمات. .4

التعّرف بصورة مستمرة إلى المهارات والكفاءات الالزمة لتحويل الرؤية السياسية إلى خدمات توفّر  .5

 القيمة للمجتمع.

 ت والكفاءات الالزمة في سوق العمل والحفاظ عليهم.استقطاب الموظفين ذوي المهارا .6

واختيار وترقية المرشحين من خالل عمليات تتسم بالشفافية، واالنفتاح وقائمة على الجدارة  توظيف، .7

 لضمان المعاملة العادلة والمتساوية.

 .تطوير المهارات والكفاءات الضرورية من خالل توليد ثقافة وبيئة تعلّم في الخدمة العامة .8

 تقييم األداء، والموهبة والمبادة والمكافأة عليها واإلقرار بها. .9

 إدارة األشخاص لتعزيز فعالية نظام التوظيف العام.في مجال توضيح المسؤوليات المؤسساتية  .10

 بلورة نهج استراتيجي ومنهجي طويل األجل إلدارة األشخاص باالستناد إلى أدلّة وتخطيط شامل. .11

المهارات مع تطابق إمكانية لحركة القوى العاملة الداخلية والخارجية ووضع الشروط الضرورية  .12

 الطلب.

تحديد وعرض أحكام وشروط التوظيف الشفافة )مثال، التعويض، ومدة الوالية، وأمن الوظيفة،  .13

المنصب، مع األخذ في االعتبار  ظائفتتطابق على نحو مناسب مع والحقوق والواجبات( التي 

 أسواق العمل الخارجية والداخلية.

ضمان أن يحظى الموظفون بفرص  للمساهمة في تحسين تقديم الخدمات العامة، وأن ينخرطوا  .14

 كشركاء في المسائل المتصلة بإدارة الخدمة العامة.

 بشأن القيادة والقدرات في الخدمة العامة،  توصية المجلس(، [34]2019المصدر: منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )
0445-LEGAL-https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD 

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0445
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هارات لخدمة مدنية رفيعة األداء" بعنوان "الم 2017يوفّر تقرير منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لعام 

(. [33]2017تعاون والتنمية االقتصادية، المواطنين )منظمة ال إشراكإطاراً للمهارات الالزمة لتقديم الخدمات و

 وهذه المهارات هي التالية:

 المشاركة تشمل المهنيين ذوي الخبرة في مجال العالقات مهارات التقليدية للخدمة و لبناتال: مهنيةال

العامة مثالً، واالتصاالت، والتسويق، واالستشارة، والتيسير، وتقديم الخدمات، وحّل النزاعات، 

 وتنمية االتصاالت والتواصل.

 استخدام مهارات المشاركة لتحقيق نتائج محددة من أجل توفير المعلومات لتدخالت : االستراتيجية

أكل لنتائج المتوخاة من قبيل عادات أفضل مثالً، أو دفع السلوك العام باتجاه تحقيق ا بشكل مستهدفة

 أو الحدّ من التدخين. صحية أكثر

 انطبقت مهارات االبتكار على المشاركة لتوسيع نطاق األدوات بحدّ ذاتها وإعادة تصميمها، االبتكار :

االجتماعي، وحشد المصادر، وجوائز  من خالل الخلق المشترك، ووضع النماذج، ووسائل التواصل

التحدي، واإلثنوغرافيا، وأبحاث الرأي والبيانات، والعالمات التجارية، واألفكار السلوكية/ اإليعاز، 

 وبيئات الخدمات الرقمية وتحليل بيانات المستخدمين.

ن مجلس الخدمة المدنية لحكومة المفتوحة في لبنان، سيما أوقد حان الوقت اليوم العتماد المهارات المطلوبة ل

يجريان مشروع حول الخدمة المدنية في  -في وقت الصياغة -ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية

لبنان، مع توثيق وتحديد المناصب الوظيفية والمسؤوليات. وهذا جزء من الدعوة إلى إعادة هيكلة القطاع العام 

(. ويتمثل أحد األهداف في [35]2019)القوات اللبنانية،  2019ام التي تنعكس في البيان الوزاري لحكومة ع

إطار إعادة الهيكلة برسم خريطة شاملة لجميع المؤسسات الحكومية، بما في ذلك الشواغر والفوائض الوظيفية، 

فرصة لتبني المسؤوليات والمهارات المتصلة ظيفية لكل دائرة. وقد تكون هذه من أجل تحديد االحتياجات الو

يعمل مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية عض المناصب/التوصيفات الوظيفية. كذلك، حكومة المفتوحة في ببال

اإلدارية على تحديد التوصيف الوظيفي للمسؤول الرسمي عن الوصول إلى المعلومات ومهامه، وهو التزام 

يشكل ممارسة جيدة يُبنى  الوصول إلى المعلومات الذي قد في ضمن خطة العمل الوطنية لتنفيذ قانون الحق

 عليها.

اً ام المستقبلية يشكل نهجفي عمليات االستخد ومراعاتهاغير أن إدراج هذه المهارات في التوصيفات الوظيفية 

اكتساب المهارات الالزمة يمثل نهجاً آخر. من  واحداً فحسب؛ فتدريب الموظفين الحكوميين، وبالتالي تمكينهم

، وفق ما يلحظه قانون 2017، حيث تجميد التوظيف عام خاصة في الوضع الحاليمر بأهمية سم هذا األويتّ 

، ال يسمح بتوظيف مزيد من الموظفين الحكوميين )شعبة أهداف التنمية 21/8/2017بتاريخ  46رقم 

لشؤون ر الدولة (. كذلك، فإن بوابة التعلم اإللكتروني القائمة التي يديرها حالياً مكتب وزي[17]2018المستدامة، 

، والتي من المتوقع أن تتحّول إلى مركز للبوابة األكاديمية الرقمية الوطنية، تضّم في الوقت التنمية اإلدارية

تدريبية حول العالقات مع المواطنين مثالً، والتخطيط االستراتيجي، والتوظيف العام،  الحاضر دورات  

-مي، وإدارة النزاعات، واالستجابة لجائحة كوفيدواإلدارة وتغيير اإلدارة، وإدارة المشروع في العصر الرق

. ويمكن تطوير هذه البوابة على نحو أكبر بحيث تضم دورة تدريبية عن مبادئ الحكومة المفتوحة وتطبيقها 19

في اإلدارة العامة. ولهذه الغاية، يمكن أن يقيم مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية شراكةً مع منظمات 

 معات ومعاهد تدريب مثل معهد باسل فليحان المالي. دولية، وجا
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التعليم في الحكومة المفتوحة: أداة تربوية شاملة ومتعددة المستويات وضعتها الحكومة  -4.5اإلطار 

 اإلسبانية

في خطة العمل الوطنية الثالثة لشراكة الحكومة المفتوحة  وارد التعليم في الحكومة المفتوحة هو نتيجة التزام

تدريب الطالّب على تنمية . وترمي هذه المبادرة الجارية إلى تحقيق هدفين تربويين: 2019-2017للفترة 

الكفاءات االجتماعية والمدنية، وبخاصة مبادئ الحكومة المفتوحة، وتدريب المعلّمين على تقييم هذه الكفاءات 

عية والمدنية. وأّما الهدف الثالث فيتعدّى التعليم ويرمي إلى بناء قدرات مدنية لدى الشباب بحيث االجتما

يمارسون بشكل كامل حقوقهم الديموقراطية، ويطالبون السلطات العامة بالشفافية والمساءلة، ويبنون مواطنية 

ويرمي والمشاركة في المجال العام.  نهم من التفاعلناشطة عبر تزويد الطالب بالمهارات والمعرفة التي تمكّ 

التعليم في الحكومة المفتوحة إلى تسريع وتيرة التغيير الثقافي في الحكومة المفتوحة من خالل نقل المبادئ إلى 

 المواطنين الذين سوف يتخذون القرارات في المستقبل.

تنسيق بين الحكومات، ويتألف من ثالثة البقيادة المديرية العامة للحوكمة العامة، ب 2018ق المشروع عام انطل

 مستويات من العمل:

( التدريب من خالل الدورة المفتوحة الكبيرة عبر اإلنترنت باالستناد إلى معرفة أساسية بشأن الحكومة 1) 

المفتوحة وركائزها، فضالً عن االتجاهات الرئيسية في مجال تنفيذ مختلف مجاالت السياسة ونتائجها. 

 ي شخص آخر مهتم بالحكومة المفتوحة.معلمين ومجتمع التعليم بكامله، وأريب الويستهدف التد

 التربوية في إسبانيا. ج( إدراج المحتوى المتصل بالحكومة المفتوحة في المناه2)

( تشكل أدلّة التعليم في الحكومة المفتوحة مواد تربوية للتعليم المدرسي األولي، والثانوي والعالي، وتضّم 3)

نظرية وعملية بشأن الحكومة المفتوحة. وقد جرت ترجمة األدلّة إلى جميع اللغات الرسمية في إسبانيا،  معرفةً 

 وإلى اإلنكليزية والفرنسية.

يأخذ في االعتبار جميع الذي المشروع التعليمي الشامل األول الخاص بالحكومة المفتوحة  المشروع هووهذا 

لطالّب في الجامعة صالح احة وآليات تقييم. ويمكن نسخ هذه المبادرة لالمراحل التعليمية، ويتضمن أهدافاً واض

أو لبناء قدرات الموظفين الحكوميين، وفي بلدان أخرى. وتّولت الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل 

 التنمية قيادة مشروع تجريبي في أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي.

open-in-opsi.org/innovations/education-https://oecd-، التعليم في الحكومة المفتوحةOPSI (2018[36] ،)المصادر: 

/government(، ]التعليم في الحكومة المفتوحة[[37]حكومة إسبانيا )دون تاريخ  ؛ ،
-https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Gobierno

abierto/EduGobAbierto.html#Componente0خطة العمل الوطنية الثالثة لشراكة الحكومة ، ([83]7201)مة إسبانيا حكو ؛
content/uploads/2017/07/Spain_Action-www.opengovpartnership.org/wp-، 2019-2017المفتوحة في إسبانيا للفترة 

.2019_EN.pdf-Plan_2017 

 تمويل مبادرات الحكومة المفتوحة

في المائة من بلدان  20ة لتنفيذ مبادرات الحكومة المفتوحة؛ غير أن أقّل من وازنتتطلب المؤسسات المسؤولة م

ستخدم المؤسسة المركزية المسؤولة عن الحكومة المفتوحة من أجل ي مة التعاون والتنمية االقتصاديةمنظ

تخصيص األموال لمبادرات الحكومة المفتوحة؛ غير أن البلدان تضمن التمويل من خالل المؤسسات التي تنفّذ 

كل مشروع. وفي بعض الحاالت، تتوفّر األموال أيضاً من االتحاد األوروبي أو الجهات المانحة والمنظمات 

(. ويمّر لبنان حالياً في وضع مالي صعب [2]2016متعددة األطراف )منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، ال

في ظل دين عام ضخم، األمر الذي أدّى إلى عقد مؤتمر سيدر. وفي حين تعهدّت األسرة الدولية بتقديم الدعم 

نمية االقتصادية، وبرنامج األمم المتحدة المالي، وتتوفر بعض المشاريع كتلك القائمة مع منظمة التعاون والت

اإلنمائي والبنك الدولي لدعم الجهود اإلصالحية الخاصة من الناحية المالية، تُدعى الحكومة إلى وضع مبادرات 

 بإقامة شراكات مع المجتمع المدنيفعالة من حيث الكلفة ومبتكرة للحكومة المفتوحة. وبالتالي، يوصى 

 باستخدام األدوات الرقمية.و ،واألوساط األكاديمية

https://oecd-opsi.org/innovations/education-in-open-government/؛
https://oecd-opsi.org/innovations/education-in-open-government/؛
https://oecd-opsi.org/innovations/education-in-open-government/؛
https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Gobierno-abierto/EduGobAbierto.html#Componente0؛
https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Gobierno-abierto/EduGobAbierto.html#Componente0؛
http://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2017/07/Spain_Action-Plan_2017-2019_EN.pdf
http://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2017/07/Spain_Action-Plan_2017-2019_EN.pdf
http://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2017/07/Spain_Action-Plan_2017-2019_EN.pdf
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 التوصيات:

  إضفاء الدور الرسمي على دور مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية باعتبارها الوكالة

الرائدة لخطة الحكومة المفتوحة في لبنان، من خالل تعيين منسق للحكومة المفتوحة وتحديد 

ويمكن ربط هذا األمر بإصالحات مقترحة مسؤوليات ومهام الفريق المعني بالحكومة المفتوحة. 

خطة عمل وصياغة خطوط توجيهية لمشاركة أصحاب  إعدادأخرى للحكومة المفتوحة مثل 

 المصلحة.

 .تشكيل لجنة معنية بالحكومة المفتوحة تتفق وظائفها مع البنى القائمة للجنة المعنية بالحكومة 

الوصول إلى  الحق في لمكافحة الفساد، وقانونوهذا قد يضّم التنسيق والحوار مع اللجنة الوزارية 

 المعلومات، واللجنة الوزارية لالقتصاد الرقمي والتحّول الرقمي.

  اعتماد المسؤوليات والمهارات المتصلة بالحكومة المفتوحة في بعض المناصب/التوصيفات

االستفادة من  وبذلك، وضع دورات تدريبية حول مبادئ ومبادرات الحكومة المفتوحة، مع الوظيفية.

 منصة التعليم اإللكتروني القائمة.
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 : إطار الرصد والتقييم5الفصل 

تغييرات في اإلدارة العامة. وفي حين إجراء موارد وتوفير اليتطلّب تصميم وتنفيذ مبادرات الحكومة المفتوحة 

يمكن ال  أن هذه المبادرات تهدف إلى تحسين العالقة بين الحكومة ومواطنيها، وتعزيز الشفافية والمساءلة،

من خالل نظم فعالة للرصد والتقييم. سوى استخدام األموال والجهود، تبرير  ضمان ذلك والتأكيد عليه، وبالتالي

بالفعل، من الضروري وضع نظام متين للرصد والتقييم من أجل تقييم مدى تحقّق األهداف المتوخاة، وتحديد 

 التحديات والعوائق وتصحيح المبادرات بناًء عليه.

 الرصد والتقييمتعريف 

وظيفة متواصلة تلجأ إلى الجمع المنتظم للمعلومات عن مؤشرات محددة لتزويد اإلدارة يشير الرصد إلى "

وأصحاب المصلحة الرئيسيين في تدخل جار  ]...[ بمؤشرات عن مدى التقدم المحرز وتحقيق األهداف والتقدم 

يرمي إلى فهو ، وبالتالي(. [39]2009، ةاالقتصاديفي استخدام األموال المخصصة )منظمة التعاون والتنمية 

ق النتائج المتوخاة، بما يتيح تعديل المبادرات وتكييفها عند ضمان أن تسير المبادرة في االتجاه الصحيح وتحقّ 

 االقتضاء.

وأّما التقييم فيشير إلى "التقييم المنتظم والموضوعي لمشاريع، أو برامج أو سياسات جارية أو منجزة، 

تصميمها وتنفيذها ونتائجها. وهو يهدف إلى تحديد مالءمة وتحقيق األهداف، ]...[، والكفاءة، والفعالية، ول

قياس فعالية المبادرة من ب(. ويسمح بالتالي [39]2009، ةواألثر واالستدامة )منظمة التعاون والتنمية االقتصادي

، وللجمهور األوسع عّما إذا حقّقت المبادرة األثر حيث الكلفة، ويوفّر المعلومات للجهات التي تنفّذ السياسات

 المقصود منها ويتيح تعزيز المبادرات المستقبلية.

وبالتالي، يمكن أن تعزز نظم الرصد والتقييم تنفيذ مبادرات الحكومة المفتوحة، وإبراز دورها وتأثيرها على 

دام نتائج الرصد والتقييم في تحسين نحو أكبر. غير أن هذا يتطلب استكمال حلقة التغذية الراجعة واستخ

المبادرات الجارية والمستقبلية. وتمشياً مع مبادئ الحكومة المفتوحة، يجب أن تُتاح هذه النتائج للجمهور من 

أجل تعزيز المساءلة وتمكين المواطنين من التدقيق في اإلجراءات الحكومية. كذلك، يجب إشراك الجمهور 

على ا أن معظم مبادرات الحكومة المفتوحة تتوّخى التأثير على المواطنين وفي نظم الرصد والتقييم، سيم

 نظرتهم إلى الحكومة بشكل مباشر.

برصد مبادرات الحكومة في المائة(  86وتقوم األغلبية الكبرى من بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )

ً التي تقّيم في المائة منها فقط تبادر إلى تقييم  95ير أن المفتوحة، غ هذه المبادرات. وجميع البلدان تقريبا

ً محددة للرصد والتقييم في ما يخص  المبادرات تبلّغ عن نتائج التقييم. غير أن معظم البلدان لم تضع نظما

الحكومة المفتوحة )ما عدا تلك النظم المطلوبة بموجب شراكة الحكومة المفتوحة(، إنما تستند إلى أطر الرصد 

(. وبالتالي، إن توصية [2]2016لقائمة في إداراتها العامة )منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، والتقييم ا

 بشأن الحكومة المفتوحة تقترح أن تقوم البلدان بما يلي:المنظمة 

 "وضع وتنفيذ آليات الرصد والتقييم والتعليم الستراتيجيات ومبادرات الحكومة المفتوحة من خالل:

الفاعلة المؤسساتية التي ستكون مكلّفة جمع ونشر المعلومات والبيانات المحدثة تحديد الجهات  .1

 .ةمفتوح صيغةوالموثوقة ب

وضع مؤشرات قابلة للمقارنة لقياس العمليات، والنواتج، والنتائج والتأثير بالتعاون مع أصحاب  .2

 المصلحة.
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ن خالل زيادة قدراتهم إلجراء تعزيز ثقافة الرصد، والتقييم والتعلّم لدى الموظفين الحكوميين م .3

التمارين بانتظام لهذه الغايات بالتعاون مع أصحاب المصلحة ذات الصلة". )منظمة التعاون والتنمية 

 (.[1]2017االقتصادية، 

 

رصد وتقييم مبادرات الحكومة المفتوحة في البلدان األعضاء والشريكة لمنظمة التعاون  -5.1اإلطار 

 والتنمية االقتصادية

ً البلدان األعضاء يت  منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةفي مثل أحد التحديات الكبيرة التي تواجهها حاليا

منظمة التعاون والتنمية والشريكة لها في مجال الحكومة المفتوحة في االنتقال من العمليات إلى النتائج والتأثير )

 الحكومة المفتوحة عادةً على مبادرات في مجاالت  (. وينطوي تنفيذ استراتيجيات [40]2019، االقتصادية

، من الطابع المتعدد الجوانب والشامل هذا إشراك أصحاب مصلحة عديدين. ونظراً إلىمختلفة، ويتطلّب 

الصعب رصد مبادرات الحكومة المفتوحة وتقييمها. غير أن آليات الرصد والتقييم المتينة يمكن أن تساعد في 

ت األهداف المتوخاة، وتساهم في تحديد تصميم السياسات والعوائق أمام تنفيذها، ضمان أن تحقق السياسا

(. [40]2019وتوّجه الخيارات السياسية باالستناد إلى تجارب سابقة )منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، 

وقت المناسب كذلك، يتسم الرصد والتقييم بأهمية حاسمة للشروع بالتغييرات وإبالغ نتائج السياسات في ال

وبطريقة يمكن الوصول إليها. واألمثلة المستمدة من البلدان األعضاء والشريكة لمنظمة التعاون والتنمية 

 االقتصادية تشمل ما يلي:

لوحة قيادة لرصد خطة عملها الثالثة بشأن الحكومة المفتوحة. ويجري تحديث التقدم المحرز  إسبانياأنشأت 

ات المتاحة، بما في ذلك المحور، وااللتزام والفئة. كذلك، يمكن أن يبدي أصحاب كل ثالثة أشهر في جميع الفئ

مفّصلة عن التقدم  المصلحة التعليقات من خالل االستبيان المتاح لكل التزام. وتوفّر لوحة القيادة معلومات  

. ويتمّ توفير ملخص المحرز، بما في ذلك مذكرات اإلحاطة، والنتائج، ومواعيد كل نشاط، وحالة تنفيذ كل نشاط

 عام مع التقدم المحرز على صعيد الخطة اإلجمالية. كما توفّر هذه اللوحة بيانات قيّمة لرصد تنفيذ الخطة.

مقاييس الحكومة المفتوحة، باالستناد إلى مبادرة المعهد  المكسيكوضع مركز البحوث االقتصادية والتعليم في 

ً الوطني للشفافية، والوصول إلى المعلومات وحماية البيانات الشخصية. وهذه المقاييس مصّممة باعتبارها خطّ   ا

ً قاعدي للنظام الوطني للشفافية، والوصول إلى المعلومات وحماية البيانات الشخصية،  وضع الحاليلقياس ال ا

سياسات المنبثقة عنه والخاصة بالحكومة المفتوحة والشفافية. وإذ تهدف هذه المقاييس إلى أن تكون بمثابة وال

"انعكاس لنقطة بداية سياسة الحكومة المفتوحة في الدولة المكسيكية" على الصعيدين الوطني والوطني 

ت األداء عن نتائج السياسات الفرعي، يتعدّى تركيزها قياس االمتثال لألنظمة، وترمي إلى جمع معلوما

الخاصة بالحكومة المفتوحة والشفافية من منظور الحكومات والمواطنين على السواء. تبدأ المقاييس بتعريف 

تشغيلي للحكومة المفتوحة يكون منظماً حول بعدين: الشفافية والمشاركة العامة. ثم، يتم التطرق إلى كل بعد  

ً على  908تألفت من  وقد شمل مسح المقاييس عيّنةً  من منظورين: الحكومة والمواطنين. جهازاً حكوميا

طلب معلومات. ونتيجة لذلك،  3.635بّوابة وأُرسل  754المستويين الوطني والوطني الفرعي؛ وتّم استعراض

 المتصل عدالمؤشر أن الب(. وبيّن 10إلى  1)على سلّم من  0.39سّجل مؤشر الحكومة المستقلة في المكسيك 

 (.0.28المشاركة )ب المتصل بعدال( من 0.50فافية سّجل قيمة أعلى )الشب

الرصد والتقييم في مبادراتها في مجال الحكومة المفتوحة ضمن اإلطار األوسع نطاقاً  األرجنتينوأدرجت 

(. وبقيادة مكتب رئيس مجلس الوزراء، وضعت 2016الذي وفّرته خطة تحديث الدولة )التي تّم اعتمادها عام 

 التقييم بالتعاون مع جميع الوزاراتالحكومة المعنية بالتحديث نظاماً متكامالً لتوحيد التخطيط، والرصد و ةنأما

ادرات الحكومة المختصة. ويتضمن هذا النظام العديد من لوحات القيادة لرصد التقدم المحرز على صعيد مب

لة والتقرير االستراتيجي الشهري. وبفضل هذه لوحة إدارة النتائج، ولوحة اإلدارة المتكام المفتوحة، والسيما

األدوات، يمكن أن يتتبّع الجمهور عملية وضع وتنفيذ المبادرات الرئيسية للحكومة المفتوحة، مثل متابعة خطة 

 لمنحهم 2018العمل الثالثة لشراكة الحكومة المفتوحة. إضافةً إلى ذلك، أُطلقت لوحة قيادة للمواطنين عام 

الجهود في تنفيذ المشاريع ذات األولوية. وأّما المجاالت الرئيسية الخمسة التي تشملها لوحة القيادة تقييم  إمكانية
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فهي الحكومة المفتوحة، والتوظيف العام، والحكومة الرقمية، والدمج الرقمي والتوصيل. وتتضمن معلومات 

ً وتوفّر المعلومات عن محتواها، وتأثيرها وتقدّم 20عن  ً مختلفا ها، إلى جانب العملية ومؤشرات مشروعا

 النواتج.

، استعراضات الحكومة المفتوحة في الحكومة المفتوحة في األرجنتين(، [6] 2019منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ) المصدر:

(، [41]2019منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ) ؛en-https://doi.org/10.1787/1988ccefمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية، 

، استعراضات الحكومة المفتوحة في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، الحكومة المفتوحة في بسكاي

en-a40chttps://doi.org/10.1787/e4e1؛ Datos.gob ،(2020[42] ،"مبادرة الحكومة المفتوحة في إسبانيا" ،)

https://datos.gob.es/en . 

وضع لبنان نظاماً للرصد والتقييم في اإلدارة العامة يستند إلى الرصد الداخلي، ويتم الرصد والتقييم من جانب 

لى مؤشرات األداء الرئيسية ويستند نظام الرصد الداخلي إسيما هيئة التفتيش المركزي.  والمؤسسة خارجية، 

ومؤشرات األداء الرئيسية الفرعية، كما تُستخدم الستراتيجية التحّول الرقمي وخطة العمل لتنفيذ قانون الحق 

ت الحكومة المفتوحة مثل في الوصول إلى المعلومات. وتشير بعض مؤشرات األداء الرئيسية هذه إلى مؤشرا

ً لمسح منظمة التعاون والتنمية  "عملية صنع السياسات الشاملة والموجهة إلى المواطن/الزبون"، وفقا

المواطن" في إطار مشروع  لصدارةمؤشرات األداء الرئيسية التي تمّ إعدادها " 5.1االقتصادية. ويبيّن الجدول 

 استراتيجية التحّول الرقمي.

https://doi.org/10.1787/1988ccef-en؛
https://doi.org/10.1787/e4e1a40c-en؛
https://datos.gob.es/en
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تطف من مشروع مجاالت األداء الرئيسية والمجاالت الفرعية في مشروع استراتيجية مق 5.1الجدول 

 التحّول الرقمي

 المواطن صدارةمجال األداء الرئيسي: 

     

تجربة المواطن مع 

 الخدمات الحكومية

 في مجال استخدام الخدمات الحكومية. بعد تجربتهقياس ورصد مستوى رضى الزبون 

إتاحة خدمات 

المواطنين على 

 اإلنترنت

 تقييم توفّر الخدمات الرقمية للمواطنين على اإلنترنت طيلة اليوم على مدار السنة

توفير المعلومات 

 ً  مرة وليس دائما

واحدة فقط وال يجب أن يُطلب منهم إدخال  يجب أن يوفّر المواطنون المعلومات مرةً 

 المعلومات ذاتها مراراً وتكراراً.

المواطنين مشاركة 

 وإشراكهم

 قياس ورصد مستوى مشاركة المواطنين وإشراكهم في مشاريع وخدمات التحّول الرقمي.

جودة تفاعالت 

المواطنين على 

 اإلنترنت

 تقييم ورصد جودة تفاعالت المواطنين مع الخدمات الحكومية الرقمية المقدمة.

تحّول المواطنين 

إلى الخدمات 

 الرقمية

لمواطنين التي تحّولت من القنوات التقليدية إلى قنوات الخدمات رصد حجم معامالت ا

 الرقمية.

وصول المواطنين 

 إلى المعلومات

 ضمان وصول المواطنين بسهولة ومن دون عوائق إلى المعلومات الالزمة.

حوكمة البيانات 

 وتصنيفها

معايير  ينبغي تصنيف البيانات بشكل مالئم بحيث يمكن حمايتها.  ويخضع الوصول إلى

 تصنيف محددة مسبقاً.

 يجب أن يحصل المواطنون على خدمات حكومية رقمية بطريقة شفافة وقابلة للتوقّع. الشفافية والمساءلة

االتساق في 

الحصول على 

 خدمات المواطنين

 رصد االتساق في الحصول على خدمات المواطنين لضمان الشفافية والعدل.

 .التحّول الرقمي في لبنان: من االستراتيجيات إلى اإلجراءات(، [8] 2019المصدر: حكومة لبنان )

يدعم مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية اإلدارة العامة في تطبيق مؤشرات األداء الرئيسية هذه، وفي 

ً بمكننة المنهجية من خالل تطوير حّل قائم  على بناء قدرات الموظفين الحكوميين والمفتّشين. ويقوم أيضا

اإلنترنت، األمر الذي من شأنه أن يسّهل رفع التقارير إلى هيئة التفتيش المركزي. وينوي مكتب وزير الدولة 

لشؤون التنمية اإلدارية أيضاً إنشاء وحدات لتخطيط ورصد األداء القطاعي والتنظيمي في جميع المؤسسات. 

خبرة ال مستوى غير كاف  من األنشطة بفعلتواجه التحديات في رصد هذه  تغير أن اإلدارة العامة ما زال

موارد في هذا المجال. كذلك، ال تتوفر البيانات الموثوقة، وقد يصبح عدم نشر النتائج السمة األكثر شيوعاً، الو

فضالً عن أنه من النادر إشراك المواطن في العملية. وأظهر مسح منظمة التعاون والتنمية االقتصادية أن 

مة اإللكترونية عن رضا المواطن عن خدمات الحكو ؤون التنمية اإلدارية أجرى مسوحاً شمكتب وزير الدولة ل

. وهذه ممارسة يمكن أن تبني عليها 2019لمنح األولوية لمشاريع التحّول الرقمي عام  ، ومسوحاً 2013عام 

لتنمية اإلدارية مؤسسات أخرى، على أن تُتاح النتائج للجمهور. ونظراً إلى دور مكتب وزير الدولة لشؤون ا

في الحكومة المفتوحة، ودعمه اإلدارة العامة في مجال الرصد والتقييم، يمكن أن يعمل مع وزارات أخرى 

يجب أن تشارك في اللجان الفرعية للحكومة المفتوحة في مجال بناء ثقافة الرصد والتقييم، والخبرة والمؤشرات 

الحكومة المفتوحة. ويمكن استكمال منصة التعلّم لمبادرات الحكومة المفتوحة الواردة في خطة عمل 

( بدورة حول الرصد والتقييم ترّكز بصورة خاصة على رصد وتقييم 4اإللكتروني القائمة )أُنظر الفصل 

 مبادرات الحكومة المفتوحة ومشاركة أصحاب المصلحة في الرصد والتقييم.
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راء العامين تقديم تقارير نصف سنوية وسنوية ، يتعين على المد111/1959عمالً بالمرسوم االشتراعي رقم 

، أصدرت هيئة التفتيش 40/1963(. ووفقاً للتعميم رقم 4، البند 7إلى وكاالت المراقبة المركزية )المادة 

المركزي تعليمات عن سير عمليات التفتيش في كيانات القطاع العام. ويقوم مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية 

ع هيئة التفتيش المركزي، بإنفاذها مع ست وزارات تجريبية. وأظهر مسح منظمة التعاون اإلدارية حالياً، م

والتنمية االقتصادية أن أحد مؤشرات األداء الرئيسية الذي ينبغي إدراجه في هذه التقارير يتصل بالحكومة 

ير الدولة لشؤون المفتوحة. وبهدف تعزيز عملية رصد وتقييم مبادرات الحكومة المفتوحة، بإمكان مكتب وز

محدّدة تبني على  مؤشرات   وضعخبرتهما في هذا المجال، و تعزيز وهيئة التفتيش المركزي التنمية اإلدارية

م العملية في مبادرات الحكومة المفتوحة، ونتائجها وآثارها. ويمكن أن ات األداء الرئيسية القائمة، وتقييمؤشر

لحكومة المفتوحة الواجب إدراجها في خطة عمل الحكومة يرّكز هذا المشروع التجريبي على مبادرات ا

 المفتوحة.

 أمثلة عن المؤشرات المرتبطة بمبادرة الحكومة المفتوحة -5.1الشكل 

 

، الحكومة المفتوحة في األرجنتين(، [6]2019المصدر: منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )
en-https://dx.doi.org/10.1787/1988ccef 

 

وفقاً للمقابالت التي أُجريت مع هيئة التفتيش المركزي وجهات فاعلة اخرى، فإن الشواغر في صفوف 

عامة بشكل فعال. وفي حين المفتشين ال تسمح لهيئة التفتيش المركزي تطبيق آليات الرقابة على اإلدارة ال

من المهم تعزيز قدراتهم، فإن إشراك أصحاب المصلحة في الرصد والتقييم قد يدعم عملية أكثر فعالية في 

رصد وتقييم مبادرات الحكومة المفتوحة. وفي العديد من بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، تكون 

مر الذي يمكنها من رصد تنفيذ توجيهية للحكومة المفتوحة، األة المنظمات المجتمع المدني أعضاء في اللجن

 المبادرات.

https://dx.doi.org/10.1787/1988ccef-en
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 التوصيات:

  مواصلة الجهود لتعزيز نظام الرصد والتقييم في لبنان من خالل مكننة العملية وبناء قدرات اإلدارة

 العامة.

  مع جميع تطبيق مبادئ الحكومة المفتوحة على نظام الرصد والتقييم من خالل العمل بشكل منهجي

أصحاب المصلحة ذات الصلة، ونشر نتائج الرصد والتقييم، بما في ذلك نتائج مؤسسات مختلفة 

 وهيئة التفتيش المركزي.

  بناء ثقافة ونظام الرصد والتقييم بشأن مبادرات الحكومة المفتوحة من خالل وضع المؤشرات

ستقبلية للحكومة المفتوحة، ثم يمكن إدراجها في خطة العمل الملمبادرات الحكومة المفتوحة. 

واستكمالها بدورة تعليمية للرصد والتقييم مع تركيز على الحكومة المفتوحة ومشاركة أصحاب 

 المصلحة.
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 االتصاالت والمعلومات -6الفصل 

 االتصاالت العامة كجزء أساسي من مبادرات الحكومة المفتوحة

كما أنها تمّكن االتصاالت العامة هي وسيلة لدى الحكومات لتوفير المعلومات للمواطنين والتفاعل معهم. 

السياسات واإلصالحات التي تؤثر على حياتهم، ومن المشاركة في عمليات صنع المواطنين من االّطالع على 

السياسات. "حين تجري االتصاالت العامة بشكل استراتيجي، يمكنها أن تدعم عملية صنع السياسات وتقديم 

الخدمات بشكل أفضل، سيما أنها ترفع مستوى الوعي إزاء اإلصالحات وتساعد في تغيير السلوك". )منظمة 

ً من مبادرات الحكومة [6]2019التعاون والتنمية االقتصادية،  (. بالتالي، تشكل االتصاالت جزءاً أساسيا

ة المنظمة بشأن الحكومة في توصي 6المفتوحة إذ يمكنها أن تعزز الشفافية، والمشاركة والمساءلة. تدعو المادة 

ات ومبادرات الحكومة المفتوحة، وعن نواتجها الملتزمين بها إلى "اإلبالغ بشكل ناشط عن استراتيجي المفتوحة

ونتائجها وآثارها لضمان أن تكون معروفة داخل الحكومة وخارجها، لتشجيع االستفادة منها، وتحفيز قبول 

(. إنما لم يتم اإلقرار بشكل كامل بعد [1]2017أصحاب المصلحة لها" )منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، 

في المائة فقط من المراكز الحكومية التي شاركت  10امة؛ على سبيل المثال، إن نسبة بأهمية االتصاالت الع

رئيسي في استراتيجية االتصاالت لديها  في المسح تورد تعزيز الشفافية ومشاركة أصحاب المصلحة كهدف  

 (.[43]2018)منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، 

ها عامل محّرك التصاالت أكثر فعالية. ويتّم عادة التخطيط لها ويمكن توصيف االتصاالت االستراتيجية بأن

وتنسيقها على مستويات اإلدارة العليا في الوحدات المتخصصة. كذلك، تضطلع بنى االتصاالت االستراتيجية 

أكبر من جانب أصحاب  بوظائف تتيح نشاطاً متكامالً ومنظماً في مجال االتصاالت، األمر الذي يسّهل مشاركةً 

مصلحة للمساعدة في تحديد أهداف المؤسسة. ويُنفّذ هذه األنشطة مهنيون من ذوي المهارات يشغلون ال

 المناصب على مختلف المستويات في المؤسسة. وتلحظ أنشطة االتصاالت االستراتيجية أيضاً وضع آليات  

 إشراك أصحاب المصلحة. لتقييم فعالية هذه األنشطة، إضافةً إلى استخدام تكنولوجيات رقمية لتيسير عملية

 االتصاالت والمعلومات في لبنان لالجهود في مجا

لم يعتمد لبنان إصالحات في مجال االتصاالت العامة ولم يحدّد رؤية إجمالية ترمي إلى تشجيع االتصاالت 

 الفعالة بين الحكومة والجمهور. إنما في إطار اإلصالحات الجارية للحكومة المفتوحة، يعمل مكتب وزير

الدولة لشؤون التنمية اإلدارية مع مكتب رئيس الوزراء على دمج الممارسات في مجال االتصاالت 

 والمعلومات على نحو استراتيجي أكثر.

 تتوفر بعض بنى االتصاالت في المؤسسات

في لبنان، ال تضم الهياكل التنظيمية لمعظم الوزارات والمؤسسات العامة وحدةً مخصصة لالتصاالت، كما 

أنه ال يوجد في اإلدارات القائمة في لبنان موظفون حكوميون مخصصون لالتصاالت أو وحدات لالتصاالت 

سبيل المثال، الوزراء هم  وكاالتها. وتبقى هذه الوظائف مركزية وتحت إدارة القيادة العليا. علىداخل 

 1االتصاالت. في مجال نشطةعلى الوزير أن يوافق أوالً على األ المتحدثون الرسميون باسم الشعب ويتوّجب

ويستعين معظم الوزراء بمستشارين إعالميين حين يشغلون مناصبهم، باستثناء بعض الوزارات والمؤسسات 

المالي، حيث توجد وحدات إعالمية. وغالباً ما يكون هؤالء  الشؤون االجتماعية والمعهد ارةالعامة، مثل وز

 موازناتالمستشارون اإلعالميون معيّنين سياسيين ال يندرجون ضمن فئة الموظفين الحكوميين الدائمين. وأّما 

أنشطة االتصاالت فتكون إّما محدودة جداً أو غير موجودة على اإلطالق. وعوضاً عن ذلك، توّظف بعض 
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ً بتغطية أنشطة الوزارات م سؤولين عن االتصاالت للمشاريع الممّولة من الجهات المانحة يقومون أيضا

في قسم تكنولوجيا موظفين ات بإسناد وظائف االتصاالت إلى شائع آخر في الوزار الوزارة. ويتمثل نمط  

 2مسؤولين عن وحدات الخدمات اإللكترونية.المعلومات أو موظفين 

لذلك، لم يُنّظم حتى  تقرار واالستمرارية في وظائف التخطيط واالتصاالت. ونتيجةً ويردع شّح التمويل االس

ونظراً إلى أن االتصاالت العامة اآلن تدريب متخصص لتنمية المهارات في االتصاالت لموظفي القطاع العام. 

ً مؤسساتياً، لم توضع أي تشريعات أو سياسات لتنظيم هذا المجال. فاألدوا ر الرئيسية ال تكتسي طابعا

عادةً الوزراء، تنحصر بصورة أساسية بالعالقات  وّظفهمللمستشارين في مجال اإلعالم واالتصاالت، الذين ي

والحمالت اإلعالمية. وتبقى هذه األدوار مقتصرةً على وضع الرسائل وال تشمل البحوث في أفكار المواطنين 

 لغرض المشاركة.

ملية الجارية لرسم الخرائط التي يقوم بها مكتب وزير الدولة لشؤون ، إن الع4وكما يلقي الضوء عليه الفصل 

التنمية اإلدارية ومجلس الخدمة المدنية لتحديد الهياكل التنظيمية الواجب تعديلها وتقييم االحتياجات اإلدارية 

وبالنسبة إلى قد تشكل فرصةً العتماد بنى ووظائف االتصاالت العامة في اإلدارة العامة.  3،لكل كيان عام

معظم المؤسسات العامة في البالد، لم تتم مراجعة الهياكل التنظيمية منذ وضعها. بالفعل، إن اإلنجازات في 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت زادت الضغوطات على اإلدارات لتصبح أكثر مرونةً ومركزة حول 

علومات واالتصاالت، من المتوقع أن تواصل المواطن. وعلى ضوء هذه التغييرات المستمرة في تكنولوجيا الم

اإلدارات عملية التفكير وإعادة التنظيم. وفيما أصبحت قنوات االتصاالت وأهدافها أكثر تعقيداً مع تطّور وسائل 

 Sanders andالتواصل وغايات مشاركة المواطن، أصبحت البنى التنظيمية أكثر تخصصاً في بلدان مختلفة )

Canel ،2013[44]لى سبيل المثال، أنشأت المملكة المتحدة خدمة االتصاالت الحكومية التي هي إحدى (. ع

دائرة  25مهني في  4.000الوظائف األربعة عشرة الفاعلة في إطار الخدمة المدنية للجمع بين أكثر من 

حمالت، (. وموظفو خدمة االتصاالت الحكومية مكلفون تنفيذ ال[45]2019حكومية )حكومة المملكة المتحدة، 

وتقييم نتائجها باستخدام التكنولوجيا للحصول على أفكار الجمهور وتعزيز االتصاالت الداخلية بين الوكاالت 

 (.[45]2019الحكومية )حكومة المملكة المتحدة، 

هائلة إلضفاء  وكما سبق ذكره، إن المراجعة الجارية للهياكل التنظيمية في كامل اإلدارة في لبنان توفّر فرصةً 

إعادة التصميم وحدات االتصال في الدوائر  رجدوقد تُ  طابع المؤسسي على اإلدارة العامة في الحكومة.ال

الوزارية والكيانات العامة إلنشاء الهيكل المؤسسي الضروري ألنشطة التواصل وقدر أكبر من التنسيق 

، وبخاصة المسؤولين عن الداخلي مع اإلدارة. وفي ما يتعلق بمبادرات الحكومة المفتوحة، فإن الهياكل

االتصاالت، تؤدي دوراً هاماً. لذا، ينبغي تعزيز قدراتها والتوعية على الشفافية واالتصال باالتجاهين من 

 خالل أنشطة بناء القدرات والخطوط التوجيهية الخاصة بها.

في المائة من  78ويتسم استخدام وسائل التواصل االجتماعي بأهمية خاصة في هذا السياق. ونظراً إلى أن 

(، قد يصبح استخدام وسائل التواصل Mideastmedia.org ،2000[46]الشعب اللبناني يستخدم فايسبوك )

واسعة االنتشار لتزويد المواطنين بالمعلومات بشكل استباقي. كما أن قدرتها على السماح  االجتماعي أداةً 

للمستخدمين االنخراط في محادثة باالتجاهين يمكن أن تعّزز مبادئ الحكومة المفتوحة؛ غير أن وسائل 

وبناًء عليه،  التواصل االجتماعي تنطوي أيضاً على مخاطر متصلة بخطاب الكراهية والمعلومات المضلّلة.

تُشجع الحكومات على بلورة سياسات وخطوط توجيهية الستخدام وسائل التواصل االجتماعي في االتصاالت 

العامة. وقد اتخذ مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية الخطوات األولى في إقامة اتصاالت تكون لصالح 

أو  OpenGov#)( والهاشتاغ المقابل )OmsarGov@الحكومة المفتوحة من خالل حسابها على تويتر )

#OpenGovLeb فضالً عن حسابها على فايسبوك. فدمج هذه الجهود في مجال االتصاالت بشكل ،)

استراتيجي في خطة الحكومة المفتوحة، وتوفير التدريب والخطوط التوجيهية بشأن االستخدام الفعال لوسائل 

 فية والحوار. التواصل االجتماعي قد يساهم في تعزيز الشفا

 الجهود الحالية في مجال المعلومات واالتصاالت في ما يتعلق بمبادرات الحكومة المفتوحة

يشكل اإلفصاح االستباقي عن المعلومات الذي يلحظه قانون الحق في الوصول إلى المعلومات في لبنان )أُنظر 

ً آخر في استخدام االتصاالت لتعزيز الحكومة3الفصل  ً حاسما المفتوحة. غير أن االتصاالت الفعالة  ( جانبا

واإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بالحكومة واإلدارة العامة تعتمد على السياسات القائمة. وتقترح توصية 
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منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بأن تقوم البلدان "بإتاحة بيانات ومعلومات واضحة، وكاملة، وحسنة 

عن القطاع العام بشكل استباقي على أن تكون مجانية، ومتاحة بنسق  مفتوح  التوقيت، وموثوقة وذات الصلة

وغير مسجل الملكية ومقروء آلياً، وسهلة اإليجاد والفهم واالستخدام وإعادة االستخدام، وتُنشر من خالل نهج  

االقتصادية، متعدد القنوات، يتم ترتيب أولوياتها بالتشاور مع أصحاب المصلحة )منظمة التعاون والتنمية 

2017[1] .) 

لقد بذل لبنان بعض الجهود في هذا الخصوص، بما في ذلك إنشاء دائرة للمشاريع والدراسات في القطاع العام 

ضمن مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية المسؤول عن توحيد جميع الدراسات الصادرة عن القطاع 

كات استشارية. ويجري تصنيف هذه الدراسات وفهرستها العام بشكل مباشر، أو من خالل استشاريين وشر

ن عبر اإلنترنت. ورغم هذه احثون، والعلماء واألشخاص المهتموفي قاعدة بيانات يمكن أن يصل إليها الب

الجهود، ما زالت بعض العوائق الكبيرة قائمةً، بما في ذلك كلفة الحصول على الجريدة الرسمية التي ينشر 

ً لتعزيز الشفافية، قد ينظر لبنان في 8وانين المعتمدة )كما يرد وصفه في الفصل فيها البرلمان الق (. وتوخيا

إمكانية إتاحة الجريدة الرسمية مجاناً. وفي إطار استراتيجية التحّول الرقمي، يبذل مكتب وزير الدولة لشؤون 

ً في مجال اإلفصاح االستباقي. وبموجب اإلجرا في االستراتيجية، تتعهد  9ء التنمية اإلدارية الجهود أيضا

التي سوف تمّكن الكيانات الحكومية من نشر  www.data.gov.lbالحكومة بإنشاء منصة للبيانات المفتوحة، 

ً بإنشاء منصة،  ،www.lebanon.gov.lbمجموعات البيانات المفتوحة الرفيعة الجودة. وتعد الحكومة أيضا

سوف تُخصص لنشر معلومات خاصة بالحكومة من أجل تعزيز وصول المواطنين إلى المعلومات )الحكومة 

(. وتمشياً مع هذه الجهود، يجري اإلعداد إلقامة بوابة للمشتريات اإللكترونية سوف تُطلق [8]2019اللبنانية، 

 ً  بعد تفعيل اإلطار القانوني الضروري. بالفعل، تشكل رقمنة اإلدارة وبناء المهارات الضرورية شروطاً قريبا

 أساسية لتصبح هذه البّوابات نافذة. 

، المركزي أن تضطلع بدور هام في ضمان أن تصبح الكيانات العامة أكثر شفافيةً  وبإمكان إدارة اإلحصاء

  عام مستنير. وإدارة اإلحصاءمة على األدلّة للتشجيع على إقامة نقاش  قائ وأن توفّر للمواطنين معلومات  

دارة عامة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء. تقضي مهمتها بجمع، وإنتاج ونشر إحصاءات إالمركزي هي 

 اجتماعية واقتصادية، وممارسة اإلشراف الفني على اإلحصاءات التي تضعها وزارات أخرى لتنسيق أساليب

المركزي مسؤولة عن جمع مجموعات البيانات من اإلدارات العامة كافة،  ك، إن إدارة اإلحصاءالعمل. كذل

المركزي  ت الخاصة بها إلى إدارة اإلحصاءويتعين على كل وزارة أن ترسل كل ثالثة أشهر مجموعات البيانا

قاعدة بيانات للسالسل  11إنتاج سالسل زمنية، حيث يتم حالياً تحديث بلحفظها. وبدأت هذه اإلدارة مؤخراً 

الزمنية بشكل منتظم على موقعها الشبكي. إنما ال توجد فيها أي دائرة لإلعالم أو االتصاالت، أو استراتيجية 

لزيادة الحركة على موقعها الشبكي. إضافةً إلى ذلك، الكثير من البيانات ليست بنسق  مفتوح )تكون بنسق  

PDF ارض مع مبدأ البيانات المفتوحة الذي يهدف إلى تيسير إعادة في أغلب األحيان(، األمر الذي يتع

 االستخدام.

 ةنزاوشفافية الم

الهامة التي توّفر المعلومات عن أولويات الحكومة وإجراءاتها هي الموازنة. لم يعتمد لبنان  الوثيقة السياساتية

. وقد 2017، حيث تم اعتماد قانون الموازنة األول بعد ذلك عام 2016و 1997أي قانون للموازنة بين عامي 

لى ديوان المحاسبة )الذي يعاني بذلت وزارة المالية جهوداً ضخمة إلعادة بناء موازناتها التي أُرسلت الحقاً إ

الموازنات. إنما لم يتم التدقيق من نقص في الموظفين( لغرض التدقيق فيها، وإلى البرلمان لغرض إغالق هذه 

هذه الموازنات أو إغالقها، وهي ليست متاحة للجمهور. وتعود الموازنة الوحيدة التي جرى التدقيق فيها في 

قشتها في البرلمان أو إتاحتها للجمهور. ومن شأن التشجيع على نشر هذه الوثائق ؛ إنما لم تتم منا2017إلى عام 

 أن تعّزز الشفافية وتمّكن المواطنين من مراقبة إجراءات الحكومة.

كذلك، سعت وزارة المالية، بدعم من المعهد المالي، إلى تعزيز شفافية الموازنة من خالل نشر قانون الموازنة 

. وفي حين يتم اإلقرار على الصعيد الدولي بأن 2020-2018ت المواطنين للفترة المعتمد ووضع موازنا

موازنة المواطن هي وسيلة لتيسير فهم المواطن لموازنة الدولة، قد تتعّزز قدرة المجتمع المدني على تأدية 

بيانات المفتوحة وظيفة المراقبة، واالّطالع على سياسات الحكومة بشكل مالئم في حال نُشرت الموازنة بنسق ال

)وعلى منصة البيانات المفتوحة أيضاً في األجل الطويل(، وتضّمنت تفسيرات عن خيارات الموازنة وأهدافها. 

http://www.data.gov.lb/
http://www.lebanon.gov.lb/
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ً مع أفضل الممارسات ومعايير الشراكة الدولية للموازنة، قد تنظر وزارة المالية في إمكانية نشر  وتمشيا

 مياً.مشروع الموازنة قبل أن يصادق عليها البرلمان رس

 التوصيات:

 إنشاء بنى لالتصاالت العامة، وتوفير الموظفين وشبكة تجمع بين المسؤولين عن االتصاالت في اإلدارة ،

وتزويد هؤالء المسؤولين بالتدريب على ممارسات المعلومات واالتصاالت في ما يخص الحكومة المفتوحة 

 واستخدام وسائل التواصل االجتماعي.

 حة الجريدة الرسمية مجاناً لغرض تعزيز الشفافيةالنظر في إمكانية إتا. 

  االرتقاء بالجهود لرقمنة اإلدارة وإتاحة المعلومات العامة بسهولة بنسٍق مفتوح يسهل الوصول إليه، قابل

 www.data.gov.lbللتشغيل المتبادل وإلعادة االستخدام على البوابات اإللكترونية المقررة )

 (www.lebanon.gov.lbو

  الممارسات الدولية المتصلة بشفافية الموازنة من خالل نشر مشروع قانون الموازنة، وتقرير اعتماد

 التدقيق وقانون الموازنة بصيغة البيانات المفتوحة. 

 المالحظات

 .2019جمعها خالل بعثات استعراض األقران في أيلول/سبتمبر المعلومات التي تّم  1

 .2019المعلومات التي تّم جمعها خالل بعثات استعراض األقران في أيلول/سبتمبر  2

 .2019المعلومات التي تّم جمعها خالل بعثات استعراض األقران في أيلول/سبتمبر  3

 

 
 

 

http://www.data.gov.lb/
http://www.lebanon.gov.lb/
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 الممارسات واالبتكار في مجال المشاركة -7الفصل 

 مبادئ منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

ير إلى جميع كة أصحاب المصلحة. وهو يشبمشار يتمثل أحد المبادئ األساسية في ثقافة الحكومة المفتوحة

الطرق التي يمكن إشراك أصحاب المصلحة من خاللها في دورة السياسة وفي تصميم الخدمات وتقديمها، 

 ويمكن أن يتضمن مستويات مختلفة من المشاركة، بما في ذلك:

  :وم الحكومة بإنتاج وتوفير إنه مستوى أّول من المشاركة يتّسم بعالقة باتجاه واحد حيث تقالمعلومات

عملية توفير المعلومات غّب الطلب والتدابير  هذا المستوى المعلومات ألصحاب المصلحة. ويشمل

 "االستباقية" من جانب الحكومة لنشر المعلومات. 

 :إنه مستوى أكثر تقدماً من المشاركة يستوجب إقامة عالقة ثنائية االتجاه يوفّر أصحاب  التشاور

إلى التحديد المسبق  هذا المستوى وجبه التغذية الراجعة للحكومة، وبالعكس. ويستندالمصلحة بم

للمسألة التي تُلتمس اآلراء بشأنها، ويوفّر المعلومات ذات الصلة، إضافةً إلى التغذية الراجعة بشأن 

 نتائج العملية.

 :معلومات والبيانات حين يُمنح أصحاب المصلحة الفرصة والموارد الضرورية )مثالً، ال المشاركة

واألدوات الرقمية( للتعاون خالل جميع المراحل في دورة السياسة وتصميم الخدمات وتقديمها 

 (.[1]2017)منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، 

تختلف األسباب التي تدفع الحكومات إلى اعتماد نُُهج تشاركية واألهداف التي تصبو إليها، إنما تشمل عامةً 

حّسنة؛ وفوائد جوهرية أساسية تتمثل في تحقيق نتائج أفضل مثل السياسات، أو القوانين أو الخدمات المفوائد 

محسنة تكون أكثر شرعيةً، وشفافية، ومساءلة وشمولية، وتساهم بالتالي في بناء الثقة، وتعزيز تتمثل في عملية 

(. وفي هذا [2]2016ون والتنمية االقتصادية، التماسك االجتماعي وتوطيد الديموقراطية التمثيلية )منظمة التعا

السياق، تؤكد توصية منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشأن الحكومة المفتوحة "أن مشاركة أصحاب 

المصلحة تزيد مساءلة الحكومة، وتوّسع نطاق تمكين المواطنين وتأثيرهم على القرارات، وتبني القدرات 

ستفيد من شبكات  أوسع لالبتكار في ة لصنع السياسات، وتقلّل من تكاليف التنفيذ وتقاعدة األدلّ  المدنية، وتحّسن

 (.[1]2017مجال صنع السياسات وتقديم الخدمات )منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، 
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 فوائد التشاور -7.1اإلطار 

 بإمكان المشاورة العامة أن تزيد الشفافية في عملية وضع القواعد  :الشفافية والوصول إلى المعلومات

ألن أصحاب المصلحة يمكنهم الوصول إلى العملية بحدّ ذاتها، وإلى معلومات حسنة التوقيت وذات 

 الصلة بشأن التشريعات المقترحة. بالتالي، تساهم المشاورات في الحصول المتكافئ على المعلومات.

 يشكل الجمهور مصدراً غنياً للمعلومات الفورية والمحدثة، وهو محّرك االبتكار. كما  :القيمة المضافة

أن المشاورة العامة تتيح لصانعي السياسات استخدام الخبرة والمعرفة القيّمتين اللتين يتمتع بهما 

 الجمهور.

  :سيما أن المواطنين  وائحبإمكان المشاركة العامة في وضع القواعد أن يوفّر الدعم للالعزلة والتوصيل

يشعرون بارتباط بعملية صنع السياسات. وأّما خيبة األمل من السياسة فقد تقلّص الدعم المقدم 

 إلصالحات وتقّوض الثقة العامة بالمؤسسات السياسية الوطنية.ل

  :يرفع مستوى القبول  بإمكان إشراك الجمهور والسعي إلى بناء اإلجماع أنرفع مستوى االمتثال

 . ويمكن أن يساهم في تعزيز االمتثال وبالتالي، خفض تكاليف اإلنفاذ.عي للوائحاالجتما

 :وإيجاد لوائحسوف يتعلم أصحاب المصلحة عن التعقيدات في مجال وضع ال التثقيف على األنظمة ،

التسويات والمقايضات. فالحكومة المفتوحة تبيّن للجمهور القيود والحدود التي تواجهها السلطات. لذا، 

فإن المشاورة العامة تعّزز تثقيف الجمهور بشأن وضع القواعد، وتوفّر ألصحاب المصلحة فرصةً 

 لزيادة اّطالعهم على األنظمة.

 :المشاورة العامة ضرورية الستباق اآلثار المحتملة لألنظمة على أصحاب المصلحة،  استباق اآلثار

 خيار التنظيمي المقترح.والتفكير في العواقب غير المقصودة، والبحث عن بدائل لل

  :توفّر المشاورة العامة آليةً إلدارة النزاعات في مراحلها األولى. فإشراك الجمهور في إدارة النزاع

وضع القواعد يحّولها إلى أداة للتوّسط بين المصالح المختلفة في المجتمع ورفع مستوى الوعي إزاء 

 التسويات.

 :الجيدة على المصلحة العامة. غير أن المصلحة العامة  اللوائحتستند  السعي لتحقيق المصلحة العامة

ً ينبغي تحديده بصورة مستمرة. وال يمكن تعريف المصلحة  ً ديناميكيا ليست جامدة، بل تشكل مفهوما

 العامة والسعي إلى تحقيقها من دون إقامة حوار مع الجمهور.

المشاورة التنظيمية: دليل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية في الشرق (، [47]،2012المصدر: منظمة لتعاون والتنمية االقتصادية )

 األوسط وشمال أفريقيا ألصحاب الممارسة من أجل إشراك أصحاب المصلحة في عملية وضع القواعد، 
%20EN.pdf-Guide-Practitioners-www.oecd.org/mena/governance/MENA 

 

وتختلف األهداف المتوخى تحقيقها من خالل اعتماد نُهج تشاركية حسب المرحلة في دورة السياسات التي يتّم 

 ، يمكن إشراك أصحاب المصلحة في مراحل عديدة بدءاً 7.1إشراك أصحاب المصلحة فيها. كما يبيّنه الشكل 

بتعريف األولويات ووصوالً إلى تقييم السياسة. غير أن البيانات المستمدة من بلدان منظمة التعاون والتنمية 

االقتصادية تُظهر أن الحكومات غالباً ما تفتح دورة السياسة لتلقّي المدخالت في مرحلة صياغة السياسة ولدى 

 (.[2]2016التعاون والتنمية االقتصادية، طلب التغذية الراجعة بشأن سياسة أو خدمة معينة )منظمة 

http://www.oecd.org/mena/governance/MENA-Practitioners-Guide-%20EN.pdf


   57 
 

57 

OPEN GOVERNMENT SCAN OF LEBANON © OECD 2020 
      

 دورة السياسة -7.1الشكل 

 
 

 ، الحكومة المفتوحة: السياق العالمي والسبيل قدماً (، [2]،2016منظمة لتعاون والتنمية االقتصادية )المصدر: 
. en-https://dx.doi.org/10.1787/9789264268104 
 

ً للمستويات الثالثة للمشاركة، تتوفّر لدى الحكومات مجموعة من األدوات والوسائل إلشراك  أخيراً، ووفقا

أصحاب المصلحة. ويعتمد االختيار المالئم ألداة المشاركة على األهداف المتوخي تحقيقها وعلى المسألة 

المصلحة الواجب إشراكهم. وفي معظم الحاالت، يتمثل الخيار األنسب باعتماد مزيج المطروحة وأصحاب 

متنوعة، وضمان أن يتمكن المواطنون من المشاركة بالطريقة التي يفّضلون.  من أدوات  عديدة لتلقي مدخالت  

ً  7.2ويلقي اإلطار   على متصفّح الضوء على مجموعة األدوات المتاحة. ويمكن إيجاد مزيد من األمثلة أيضا

 1ة األدوات الخاصة بالحكومة المفتوحة لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية.دّ عُ 

 

 أدوات المشاركة -7.2اإلطار 

واسعة من أدوات المشاركة يمكنها أن تعّزز المعلومات، والمشاورات ومشاركة  تتوفّر لدى الحكومة مجموعة  

 إزاء المشاركة سيما أنه أصحاب المصلحة. ومن المرجح أن المزج بين أدوات  عديدة قد يحقق نهجاً شامالً 

 صحاب المصلحة من المشاركة بالطريقة التي يفّضلون. وتشمل بعض األمثلة:يمّكن أ

تُستخدم في معظم الحاالت عبر البريد اإللكتروني يمكن إنها أداة للمعلومات ية للمواطنين: النشرات اإلخبار

لسياسات، آخر المعلومات عن اعلى  بشكل منتظم أن يشترك فيها المواطنون في حال أرادوا الحصول

 واألحداث وفرص المشاركة. وتقدّم مدينتا برشلونة وباريس هكذا أداة.

https://dx.doi.org/10.1787/9789264268104-en
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من الفرص  مجموعةً  اإللكترونيهذه األدوات للتشاور توفّر منصات التشاور عبر االنترنت واقتراح األفكار: 

، فضالً عن اإللكترونيلمشاركة المواطنين. وهي قد تشمل نشر السياسات أو القوانين لغرض التشاور 

سياسات أو القوانين. كذلك، تتوفر راً بشكل استباقي عن الافيه المواطنون أفك قدّم"صندوق أفكار" يمكن أن ي

 " التي تستخدمها مدينة مدريد.Consul بعض منصات المصادر المفتوحة، مثل منصة "

ً يمكن أن اجتماع البلدية:  ً ماديا إنها فرصة إلقامة حوار بين المواطنين والحكومة. وغالباً ما يكون اجتماعا

 اضيع محددة، أو أن يناقشوا سياسة محددة.يوّجه المواطنون خالله األسئلة إلى الحكومة حول مو

استُخدم هذا النهج أوالً في البرازيل كأداة مشاركة. ويهدف إلى تمكين وضع الموازنة بصورة تشاركية: 

المواطنين من اتخاذ القرار بشأن إنفاق نسبة مئوية محددة من موازنة االستثمار. فعدة مئات من المدن من 

، وتطبقها حكومة البرتغال على المستوى الوطني. وبصورة عامة، تشمل العملية حول العالم تطبق هذه األداة

مراحل عديدة: اقتراح األفكار حيث يقترح المواطنون المشاريع، وتقييم هذه االقتراحات من جانب الحكومة 

 )تقييم الجدوى(، ومرحلة التصويت حيث يقّرر المواطنون بشأن المشاريع التي سوف تُنفّذ.

هي "تتألف من ممثلين للمصلحة العامة، تعيّنهم األجهزة الحكومية، بهدف ضمان االستشارية:  المجالس

موضوع محدد في أغلب األحيان،  علىالتمثيل الواسع وتوفير منتدى للمشاورات الجارية". وتكون مركّزة 

 مثل مجالس الشباب أو مجالس المسنين.

عشوائي، ويجتمعون عادةً خالل بضعة أيام أو أسابيع للتداول يتم اختيار المواطنين بشكل  جمعية المواطنين:

حول مسألة سياساتية محددة. ويتلقون المدخالت واألفكار من مجموعة مختارة من الخبراء لتمكينهم من اتخاذ 

القرارات المستنيرة. ويمكن طرح التوصيات الصادرة عن الجمعية لالستفتاء، أو النقاش البرلماني أو يمكن 

كل قاعدةً للسياسة الحكومية. وقد استخدمت إيرلندا هذا النهج في مجال اإلجهاض فيما استخدمته فرنسا أن تش

 في مجال السياسة الخاصة بالمناخ.

: إنها أداة للتساند تقوم على برامج معلوماتية تعاونية. وغالباً ما تتعلق بإشراك أصحاب المصلحة الهاكاثون

المجتمعية. فالحكومة الفرنسية نّظمت مثالً هاكاثون باالستناد إلى البيانات التي في إيجاد حلول مبتكرة للقضايا 

 .النقاش الكبيرتّم جمعها من خالل 

OECD Handbook  :Citizens as Partners(، [48]2001المصدر: ابتكار خاص بالمؤلف؛ منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )

on Information, Consultation and Public Participation in Policy-Making ،
en-https://doi.org/10.1787/9789264195578و ؛Participedia  (2020[49] ،"صفحة "أساليب ،)

https://participedia.net/?selectedCategory=method. 

 ممارسات المشاركة في لبنان

التزم لبنان بإجراء إصالحات الحكومة المفتوحة وإشراك المواطنين وغيرهم من أصحاب المصلحة في دورة 

أغسطس/آب من جميع  25المؤرخ في  21/2012طلب التعميم رقم ، ي3إليه الفصل ياسة. وكما يشير الس

الكيانات العامة نشر مشروع النصوص القانونية على المواقع الشبكية للحكومة، والتماس التشاور والتغذية 

لتعميم الراجعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني. ويُطلب من الكيانات العامة بموجب هذا ا

تقييم التغذية الراجعة الواردة خالل المشاورة، ودمجها حسب االقتضاء في النسخ المحدّثة للنصوص القانونية. 

" إقامة منصة حوار حول السياسات وتوجيهات 3كذلك، يتضمن العمل المنجز في إطار المشروع "أفكار 

هذه الجهود في بيئة محفوفة بالمخاطر تتسم، مفصلة، حيث جرى تنفيذ العديد من المشاريع التجريبية. وتُنفّذ 

ة التي وفقاً لمسح منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، بعدم الثقة بين الحكومة والمجتمع المدني وبثقافة السري

تُعقد مثالً وراء األبواب  التي والدورات البرلمانية ما زالت واسعة االنتشار، مثل اجتماعات مجلس الوزراء

أصحاب المصلحة  متصلة بمشاركة عديدة إيجابيةتجارب رغم هذه الحالة، يمكن أن يستند لبنان على المغلقة. و

 ثقة بين الوزارات ومنظمات المجتمع المدني المعنية.عالقات ال تعزيز أفضت إلى

ت وتشمل هذه التجارب اإليجابية بصورة خاصة عملية صياغة االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وقد قام

اللجنة الفنية لمكافحة الفساد، المؤلفة من عدة مؤسسات حكومية، بتوجيه العمل، وتشاورت مع أصحاب مصلحة 

https://doi.org/10.1787/9789264195578-en؛
https://participedia.net/?selectedCategory=method
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مختلفين، بما في ذلك البرلمان، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص والنقابات، ومع المشروع اإلقليمي لبرنامج 

منطقة العربية. وتشمل االستراتيجية ضمن النتيجة األمم المتحدة اإلنمائي بشأن مكافحة الفساد والنزاهة في ال

السادسة الواردة فيها "تعزيز مشاركة المجتمع في تعزيز ثقافة النزاهة"، من خالل برامج التوعية والتثقيف 

التي تستهدف جمهوراً أوسع، وتشّجع المنظمات غير الحكومية على االضطالع بدور  بصورة خاصة "في 

ة الوطنية: إعداد السياسات العامة واالستراتيجيات، واقتراحات المشاريع والقوانين، جميع جوانب االستراتيجي

ورصد وتقييم الشؤون العامة واإلدارات العامة". وهذا يشمل أيضاً تعزيز قدرات الصحافيين على دعم عملية 

ى المعلومات مكافحة الفساد. كذلك، شهدت صياغة خطة العمل الوطنية لتنفيذ قانون الحق في الوصول إل

المشاركة الناشطة للمجتمع المدني، ووسائل اإلعالم واألوساط األكاديمية في عملية الصياغة، ومن المتوقع 

 (.3أن يشاركوا أيضاً في التنفيذ )أُنظر الفصل 

بحث المجتمع (، قد ي[2]2016وكما جرى في بلدان أخرى مثل كوستاريكا )منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، 

إمكانية إنشاء شبكة لمنظمات المجتمع المدني ترّكز على الحكومة المفتوحة ومبادئها. وقد مدني اللبناني في ال

تجمع هذه الشبكة بين أصحاب المصلحة المعنيين بالترويج لمبادئ مختلفة في خطة الحكومة المفتوحة في 

فية في مجال الصناعات االستخراجية لبنان، بما في ذلك العناصر التي تدعو إلى االنضمام إلى مبادرة شفا

وشراكة الحكومة المفتوحة، فضالً عن منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجاالت الوصول إلى المعلومات، 

والبيانات المفتوحة ومكافحة الفساد. وقد تتيح مثل هذه الشبكة اعتماد نهج  أكثر تنظيماً إزاء الحكومة المفتوحة، 

وات المجتمع المدني. وقد تؤدي الشبكة دوراً رئيسياً أيضاً في تعزيز مبادئ الحكومة وضمان شمول وتمثيل أص

 المفتوحة والممارسات على الصعيد المحلي.

ً يتسم بالطابع المؤسساتي مع  وبإمكان لبنان أن يبني على هذه األمثلة اإليجابية لتوفير انخراط أكثر انتظاما

مجال الحوكمة العامة والحكومة المفتوحة، وبصورة خاصة شبكة من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في 

أصحاب المصلحة في الحكومة المفتوحة. ويمكن لمثل آلية التنسيق هذه أن تساعد في العمل مع جهات حكومية 

فاعلة أخرى، مثل البرلمان واإلدارات المحلية، فضالً عن الجهات الفاعلة في المجتمع، مثل األوساط 

ة، والمجتمع المدني، ووسائل اإلعالم والقطاع الخاص. ويمكن أن يبني هذا المنتدى على تجارب األكاديمي

لإلشراف على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن شأنه التفاعل مع  2017اللجنة الوطنية التي تشّكلت عام 

اً في الدولة، وممثلين عن موظفاً رسمي 50هذه األهداف. يترأس هذه اللجنة رئيس الوزراء، وتضم أكثر من 

القطاع الخاص وممثلين عن المجتمع المدني، وال سيما مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة وكاريتاس 

لبنان. وتشكل هيئة تنسيق ألهداف التنمية المستدامة، وهي مسؤولة عن التوعية على األهداف وضمان دمجها 

ذه اللجنة طريقةً إلشراك المجتمع المدني في عملية تحقيق أهداف في السياسات والبرامج الوطنية. وتمثل ه

التنمية المستدامة على نحو  مؤسساتي. وفي حين تضّم منظمتين كبيرتين، أجرت هذه المنظمات سلسلةً من 

نبثق عن هذه اللجنة ممثل للمجتمع المدني. وي 300ر من عمل شارك فيها أكثشاورات الوطنية وحلقات الم

العديد من مجموعات العمل، بما في ذلك مجموعة مواضيعية حول السالم، بقيادة مكتب وزير الدولة لشؤون 

حول السالم، والمؤسسات القوية )شعبة أهداف  16التنمية اإلدارية، المسؤول عن تنفيذ هدف التنمية المستدامة 

يدعو إلى تنفيذ مبادئ الحكومة  16ن هدف التنمية المستدامة (. ونظراً إلى أ[17]2018التنمية المستدامة، 

المفتوحة، يجب أن تشارك المجموعة المواضيعية في أي آلية تنسيق أو تشاور تنشأ لغرض إصالحات الحكومة 

 المفتوحة.

عتبر وتشكل المشاورة العامة التي أجرتها هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان عملية تشاورية أخرى يمكن أن تُ 

مصدر إلهام لمزيد من النهج التشاركية. وتمشياً مع المتطلبات القانونية، طلبت الحكومة اللبنانية إجراء تقييم 

. وفيما 2014، نُشر عام 2011بيئي استراتيجي ألنشطة االستكشاف واإلنتاج في المياه البحرية اللبنانية عام 

رات مختلفة، ولم يلحظ إشراك المجتمع المدني )المبادرة محدودة مع وزا اعتمد التقييم األول على مشاورات  

(، قامت هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان، إثر دعوة المجتمع [50]2017اللبنانية للنفط والغاز في لبنان، 

. وتمكن الجمهور من إبداء تعليقات خطية خالل فترة سبعة أسابيع 2019المدني، بتنظيم مشاورات  عامة عام 

وع التقييم البيئي االستراتيجي. واستُكملت هذه المشاورة اإللكترونية بخمس دورات للمشاورات على مشر

العامة انعقدت في بيروت، وطرابلس، وجبيل، وصيدا والناقورة )هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان، 

 ه الوثيقة.(. ولم يكن التقييم البيئي االستراتيجي المنقّح قد نُشر بعد وقت صياغة هذ[51]2019
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ويمكن أن توفّر هذه األمثلة قاعدةً لصياغة الخطوط التوجيهية المقترحة حول مشاركة أصحاب المصلحة 

( من أجل إضفاء طابع مؤسسي أكبر على النُُهج التشاورية والتشاركية في عملية صنع 3)أُنظر الفصل 

 السياسات.

 استخدام أدوات الديموقراطية اإللكترونية

اتيجية التحّول الرقمي وخطة العمل المتصلة بها يشدّد كثيراً على مشاركة أصحاب المصلحة، إن مشروع استر

ويحيط علماً بأن معظم الكيانات الحكومية ال تُشرك المواطنين في الوقت الحالي في تصميم خدماتها الرقمية. 

ين والحصول على تعقيباتهم من بالتالي، تهدف االستراتيجية إلى تشجيع اإلدارة العامة على العمل مع المواطن

خالل مجموعة من المنصات الرقمية المختلفة واألساليب التقليدية مثل األحداث، واجتماعات البلدية 

والمؤتمرات. وينبغي استشارة المواطنين وأصحاب مصلحة آخرين في تصميم ونشر خدمات مختلفة، وفي ما 

، 7.3التسلسلية والذكاء االصطناعي. وكما يبّينه اإلطار  يخّص بلورة تكنولوجيات جديدة مثل قاعدة البيانات

تتوقع خطة العمل إطالق حمالت توعية للمواطنين ووضع أدوات للمشاركة اإللكترونية. وبهدف قياس النجاح، 

 تضم مؤشرات األداء الرئيسية مشاركة المواطنين ومؤسسات األعمال.

سمةً شائعة في بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية؛ ويشكل استخدام أدوات الديموقراطية اإللكترونية 

ً ما يكون من الصعب الوصول إلى  إنما يتوقف نجاحها على استفادة المواطنين من هذه المبادرات. وغالبا

زمة لضمان أن يتلقى أصحاب المصلحة الجمهور متنّوع، وكذلك الوصول إلى حلقات التغذية الراجعة ال

ة استخدام مدخالتهم، أو سبب أخذها في االعتبار. بالتالي، قد ينظر لبنان في إمكانية اعتماد المعلومات عن كيفي

عملية شاملة وتعاونية تضم أصحاب المصلحة داخل اإلدارة العامة وخارجها في تصميم ونشر منصة المشاركة 

ود وفرص المشاركة خارج اإللكترونية. كذلك، يجب أن تنظر الحكومة أصالً في إمكانية المزج بين هذه الجه

 شبكة اإلنترنت.

 

 

 

 

 

 

 

 مقتطفات من مشروع استراتيجية التحّول الرقمي في لبنان -7.3اإلطار 
 تلحظ االستراتيجية تحت ركيزة "األشخاص" بلورة اإلجراءين التاليين، من بين إجراءات أخرى:

 حملة توعية المواطنين

 ترد في ما يلي األدوات واألنشطة المقترحة:

  حملة وطنية واحدة تعزز ثقة المواطنين بالحكومة باعتبارها هيئة عامة حديثة ترّكز على المستفيدين

 وتقدم خدمات إلكترونية رفيعة الجودة لمواطنيها على نحو مهني وكفؤ.

 .إعالنات الخدمة العامة، مثل أشرطة الفيديو والملصقات واللوحات اإلعالنية للتوعية التثقيفية 

 لقياس رضا المواطنين عن الخدمات التي تقدمها الكيانات الحكومية.سنوية  مسوح 

 .إشراك وسائل التواصل االجتماعي في الوصول إلى الشباب والجيل الثاني من المواطنين 

 .بّوابة موّحدة تفاعلية، وحديثة، ومحدثة تستجيب للهواتف الجوالة 

 .مشاركة وسائل اإلعالم والصحافة 
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 والجامعات، ومنظمات المهنيين والنقابات والمنظمات غير الحكومية.دورات توعية في المدارس ، 

  آليات إلكترونية، مثل نظم تتبّع القضايا، يتم توفيرها للحصول على التغذية الراجعة من المواطنين

 والتبادل معهم.

 المشاركة اإللكترونية

 ترد أدناه المبادرات المقترحة للمشاركة اإللكترونية:

  للمشاركة اإللكترونية.إقامة منصة 

  إطالق حملة إعالمية وإعالنية في العديد من وسائل اإلعالم، مثل وسائل التواصل االجتماعي

والصحف. وتوفير التثقيف على قضايا عديدة، مثل الخدمات اإللكترونية وكيفية استخدامها، وفوائد 

ي مالحظة أحب/ال أحب أو ماعالتحّول الرقمي واألمن. وتشمل حمالت على وسائل التواصل االجت

 سريعة. مسوح

  إنشاء موقع شبكي وموقع للتواصل االجتماعي بشأن التحّول الرقمي إلطالع الجمهور على قضايا

 متصلة بالتحّول الرقمي.

  ،وضع الحوافز الستخدام الخدمات اإللكترونية وتشجيع التغذية الراجعة من خالل منح الجوائز

 اصة.وتنظيم المباريات ووضع سمات خ

 .التحّول الرقمي في لبنان: من االستراتيجيات إلى اإلجراءات(، [8]2019المصدر: الحكومة اللبنانية )

 العمليات التشريعية الشاملة

في بعض الحاالت، قامت جمعيات المجتمع المدني بصياغة قوانين ومشاريع قوانين تتناول قضايا حاسمة 

المعلومات. وبهدف  المعنية، بما في ذلك قانون الحق في الوصول إلىوعرضتها على السلطة و/أو المؤسسة 

صحاب المصلحة بشكل أكبر في العملية التشريعية، قد يبحث لبنان في إمكانية إدراج قسم تشجيع مشاركة أ

ضمن المنصة المقررة للمشاركة اإللكترونية. وكما سبق  للعملية التشاورية حول مشاريع القوانين مخصص

اإلطار القانوني، وهو يتطلب من جميع الكيانات العامة نشر مشاريع  21/2012دعم التعميم رقم ذكره، ي

يوماً على األقل من أجل التماس التشاور والتغذية  15النصوص القانونية على المواقع الشبكية للحكومة لمدة 

 الراجعة من أصحاب المصلحة.

إن العملية التشاركية إلزامية لجميع القوانين األساسية،  2صادية،بلداً في منظمة التعاون والتنمية االقت 25وفي 

الثانوية، حيث تُنشر مشاريع القوانين بصورة  لوائحبلداً في المنظمة، هذه العملية إلزامية لجميع ال 20وفي 

، إن (. وفي فرنسا[52]2018عامة لمدة أربعة أسابيع لغرض المشاورة )منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، 

يمّكن المواطنين من المشاركة في عملية صياغة القوانين  citoyens.fr-et-https://parlementالموقع الشبكي 

التي يعدّها البرلمان. كذلك، يوجد في معظم بلدان االتحاد األوروبي موقع شبكي مركزي للتشاور حول مشاريع 

 بعض األمثلة عن ذلك. 7.1وانين التي تضعها اإلدارة. وترد في الجدول الق

https://parlement-et-citoyens.fr/
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 البّوابات المختارة للمشاورة -7.1الجدول 

 الرابط بالبوابة  وصف البوابة البلد

، تمت إتاحة جميع مشاريع القوانين األساسية على الموقع 2017منذ أيلول/سبتمبر  النمسا

للمشروع التشريعي في اللغة التي يسهل الوصول الشبكي للبرلمان، مع وصف موجز 

ومستندات مرفقة أخرى. ويمكن أن يبدي الجمهور  تقييم األثر التنظيميإليها، و

 التعليقات على مشروع الالئحة أو يؤيد التعليقات التي يبديها آخرون على اإلنترنت.

/www.parlament.gv.at/PAKT/MESNhttps:// 

 

، لغرض e-Savjetovanjaتُنشر اللوائح الهامة على البوابة التشاورية التفاعلية  كرواتيا

ً على األقل. ويسمح الموقع الشبكي للجمهور تقديم  30عرضها للتشاور لمدة  يوما

تغذية راجعة عامة على المشروع، أو إبداء التعليقات على المواد الفردية في مشروع 

ً إلى جانب المشروع، بما يتيح ألفراد آخرين في  الالئحة. وتُعرض التعليقات علنا

ات الردّ. وأّما بالنسبة إلى مشاريع القوانين األساسية الجمهور أو لصانعي السياس

 الهامة، تُتاح أيضاً بيانات تقييم األثر التنظيمي إلبداء التعليقات. 

/https://savjetovanja.gov.hr 

 

نظام التنسيق اإللكتروني لمشاريع التشريعات يتتبّع عملية بلورة جميع مشاريع إن  إستونيا

الوثائق القانونية في إستونيا واالتحاد األوروبي، ويتيح تقييمات األثر التنظيمي 

والوثائق ذات الغرض التشريعي )مع وصف المشكلة الواجب التصدي لها، وتحليل 

 www.osale.ee/لة األّولية(. والموقع الشبكي  خيارات السياسات وتحديد اآلثار المحتم

هو موقع تفاعلي لجميع المشاورات الجارية حيث يمكن أن يبدي كل شخص التعليقات 

على المقترحات التشريعية أو وثائق سياساتية أخرى تعدّها الحكومة، وأن يستعرض 

 www.osale.ee/كما أن نظام التنسيق اإللكتروني و التعليقات التي يبديها آخرون.

، ويوفّر www.osale.ee/مرتبطان، ويأخذ النظام في االعتبار اآلراء المقدمة عبر 

 رابطاً مباشراً بها.

http://eelnoud.valitsus.ee/main#v9VrpqB6 

 
/www.osale.ee 

 

تنشر الحكومة اليونانية مشاريع القوانين والمواد التفسيرية على بواّبتها المركزية  اليونان

التعليق بشكل منفصل على للتشاور ليّطلع عليها الجمهور. وهي تسمح للجمهور 

المقترحة في "غرفة مناقشة" افتراضية حيث يمكن لألفراد من  الفردية البنود

يقات الواردة الجمهور ولصانعي السياسات الردّ وإبداء التعليقات. وتُعرض التعل

لى البرلمان اليوناني، إلى جانب مشروع القانون وغيرها من خالل فترة التشاور ع

 لة.الموارد ذات الص

www.opengov.gr/home/category/consultations 

 

تُنشر مشاريع اللوائح الهامة على البوابة المركزية الهولندية للتشاور  هولندا

/www.internetconsultatie.nl ويمكن للجمهور أن ينشر تعليقاته على المشاريع ،

وموجزاً لتقييم األثر. وقد تّم التشجيع على استخدام الموقع الشبكي في السنوات 

األخيرة، وبات يُستخدم بوتيرة اكبر للتشاور حول وثائق سياسية توفر المعلومات 

 عن طبيعة المشكلة والحلول الممكنة.

/www.internetconsultatie.nl 

.  
 ، ممارسات أفضل في مجال اللوائح في االتحاد األوروبي(، [53] 2019المصدر: منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )

.en-i.org/10.1787/9789264311732https://do 

في بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، ال تجري المشاورات حول مشاريع القوانين على بوابة إلكترونية 

فحسب، إنما تقترن بأشكال أخرى من المشاورات غير الرسمية، والمجموعات االستشارية، والمشاورات 

(. [52]2018واجتماعات مادية عامة )منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، الرسمية مع شركاء اجتماعيين 

كذلك، تؤدي المجالس االقتصادية واالجتماعية دوراً حيوياً في التشاور مع شركاء اجتماعيين. وفي هذا الصدد، 

وقد عيّن ة اجتماعية واقتصادية، التشاور مع جهات فاعلعى لبنان إلى تعزيز دور مجلسه بحان الوقت أن يس

 (.[17]عضاء جدد في هذا المجلس )شعبة أهداف التنمية المستدامة، أ

 التغذية الراجعة من المواطنين وآليات تقديم الشكاوى

يشكل تمكين المواطنين ومؤسسات األعمال من تقديم الشكاوى ضد اإلدارة العامة طريقة أخرى إلشراك 

ً وسيلة للتفاعل معهم بصورة مباشرة وحّل  أصحاب المصلحة في تحسين السياسات والخدمات، وهي أيضا

قة باإلدارة العامة. وفي لبنان، ال يوجد حالياً مكتب لوسيط ثالمظالم الفردية، األمر الذي قد يؤدي إلى تحسين ال

، الذي ما زال ينتظر التنفيذ )يرد تنفيذ هذا القانون في 2015لعام  664الجمهورية، رغم اعتماد القانون رقم 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/MESN/
https://savjetovanja.gov.hr/
http://www.osale.ee/
http://www.osale.ee/
http://www.osale.ee/
http://eelnoud.valitsus.ee/main#v9VrpqB6
http://www.osale.ee/
http://www.opengov.gr/home/category/consultations
http://www.internetconsultatie.nl/
http://www.internetconsultatie.nl/
https://doi.org/10.1787/9789264311732-en


   63 
 

63 

OPEN GOVERNMENT SCAN OF LEBANON © OECD 2020 
      

تتلقى هيئة التفتيش المركزي شكاوى المواطنين، وتتمثل وظيفتها في تيجية الوطنية لمكافحة الفساد(. رااالست

 رصد أفعال اإلدارة العامة واقتراح التحسينات. 

وبإمكان أي مواطن "تقديم شكوى ضد دائرة في اإلدارة العامة فتُعرض على هيئة التفتيش المركزي، أو ضد 

يمكن تقديم الشكاوى شخصياً في مكتب الهيئة في بيروت، إنما يمكن  4هذه الدائرة". الموظفين والعاملين في

أيضاً تقديم الشكاوى بصفة مجهولة عبر الموقع الشبكي لهيئة التفتيش المركزي أو على التطبيق الجّوال الخاص 

ة العامة، تؤدي الهيئة بها. ومن خالل المعلومات والبيانات التي تجمعها الهيئة حول عمل أو سوء عمل اإلدار

دوراً حيوياً في إصالحات الحكومة المفتوحة سيما أنها تستطيع تقديم المشورة لإلدارة العامة بشأن اإلصالحات 

الواجب إجراؤها. وبهدف تمكين المواطنين وأصحاب مصلحة آخرين، مثل وسائل اإلعالم والمجتمع المدني، 

ً في إمكانية نشر البيانات عن ت، يمكن أن تبحث الهيئة ألإلصالحامن تأدية دور المراقبة والترويج  يضا

تحقيقاتها، كالبيانات المجّمعة عن الشكاوى، التي تلقي الضوء على المواضيع والمؤسسات المعنية. وتوخياً 

لتيسير عملية تقديم الشكاوى ومتابعتها، وتحسين جودة الخدمات العامة، يمكن أن تسّهل هيئة التفتيش المركزي 

ً التواصل المباشر بين المواطنين وإدارتهم. على سبيل المثال، إن البوابة الوطنية في المغرب، أ يضا

"chikaya.ma"  ( تمّكن المواطنين من تقديم الشكاوى مع تحديد 2018)التي تّم إطالقها في كانون الثاني/يناير

ية توفير الخدمات العامة. وبإمكان المنظمة المعنية، واالتصال باإلدارة وتقديم االقتراحات لتحسين عمل

ً المواطنين  عن مستوى رضاهم بعد معالجة القضية المطروحة. وتلتزم اإلدارة بمعالجة الشكاوى  التعبير أيضا

 ضمن المهل الزمنية المحددة.

وقد اتخذ مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية الخطوات األولى إلشراك أصحاب المصلحة في تحسين 

الخدمات العامة، وتمكينهم من توفير التغذية الراجعة. وأظهر المسح الذي أجرته منظمة التعاون والتنمية  جودة

ول بأهمية التفاعل على موقعه الشبكي، يتعلق األ 2019ي عام ية أن المكتب أجرى استطالعين للرأاالقتصاد

خدمات الرقمية. وهذه ل ترتيب أولوية الالقطاع الخاص باستخدام بطاقة هوية رقمية، والثاني حومع الجمهور و

شراك أصحاب المصلحة في تصميم السياسات والخدمات. غير أن القدرة على تعزيز ثقة خطوة هامة إل

المواطن تتوقف على حلقة التغذية الراجعة. لذا، قد يكون من المستحسن لمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية 

ي وكيفية استخدام هذه األخيرة لتحويل/توفير المعلومات ستطالعات الرألمعلومات عن نتيجة ااإلدارية توفير ا

 لعملية صنع السياسات.

 التوصيات:

  البحث في إمكانية إقامة شبكة ألصحاب المصلحة المعنيين بالحكومة المفتوحة، تجمع بين

 مستويات وفروع مختلفة من الحكومة ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في الترويج لمختلف

العناصر الواردة في خطة الحكومة المفتوحة في لبنان، بما في ذلك المجموعة المواضيعية المعنية 

 بالسالم التابعة للجنة أهداف التنمية المستدامة.

  اعتماد عملية شاملة وتعاونية في تصميم ونشر منصة المشاركة اإللكترونية لعملية التشاور حول

إدراج ن يبحث لبنان في إمكانية يمكن أحاب مصلحة مختلفين. مشاريع القوانين من خالل إشراك أص

ونية. قسم مخصص لعملية التشاور حول مشاريع القوانين في المنصة المقررة للمشاركة اإللكتر

ن تنظر أيضاً في إمكانية الجمع بين هذه الجهود وفرص المشاركة خارج واألهم أنه ينبغي للحكومة أ

 اإلنترنت.

  صحاب المصلحة وآليات الشكاوى من خالل تنمية التفاعل بين اإلدارة الراجعة من أتعزيز التغذية

المباشر مع المؤسسات ذات الصلة، وتسّهل  من شأن هكذا مبادرة أن تسمح االتصال والمواطنين.

معالجة الشكاوى والتواصل حول كل حالة على حدة، وأن توفر التغذية الراجعة المنتظمة. ويجب أن 

اعل قادراً أيضاً على توفير لمحة عامة عن المؤشرات واألرقام المتصلة بالشكاوى الواردة يكون التف

 التي تتم معالجتها.
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 الحظاتم

1 navigator.htm-toolkit-government-https://www.oecd.org/gov/open 

في أربعة بلدان أخرى، إنه إلزامي لبعض القوانين األساسية، وفي أربعة بلدان أخرى للقوانين األساسية  2

 بلداً في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية واالتحاد األوروبي. 34الرئيسية. وشملت البيانات 

 بلدان أخرى لبعض اللوائح الفرعية.في ثمانية بلدان أخرى، إنه إلزامي للوائح الفرعية الرئيسية وفي أربعة  3

4 .http://www.cib.gov.lb/website.htm 
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 الدولة المفتوحة -8الفصل 

التي ال تُطبّق على الذراع التنفيذي للدولة فحسب، إنما أيضاً على جميع  الحكومة المفتوحة هي ثقافة الحوكمة

مؤسسات الدولة. ورغم أن معظم مبادرات الحكومة المفتوحة في العالم ترّكز على السلطة التنفيذية، تصّمم 

الوطنية لقضاء المفتوح"، و"البرلمان المفتوح"، والحكومية حول "ا محددة ومبادرات   البلدان استراتيجيات  

ً إزاء الدولة المفتوحة.  وقّعت الفرعية المفتوحة" و"المؤسسات المستقلة المفتوحة"، أو تعتمد حتى نهجا

، وكانت كولومبيا البلد األّول الذي وضع 2016كوستاريكا مثالً اإلعالن األول إلنشاء الدولة المفتوحة عام 

(. فالدولة المفتوحة هي "حين تقوم [6]2019ادية، سياسة الدولة المفتوحة )منظمة التعاون والتنمية االقتص

جميع المؤسسات العامة في السلطة التنفيذية، والبرلمان والقضاء، والمؤسسات العامة المستقلة، وجميع 

مستويات الحكومة بمضافرة قواها والتعاون مع المجتمع المدني، واألوساط األكاديمية، واإلعالم والقطاع 

خطة اإلصالحات بحيث تصبح الحوكمة العامة أكثر شفافية، ومساءلة وتشاركية" الخاص لتصميم وتنفيذ 

(. لذا، توصي المنظمة بأن تسعى الدول إلى "الترويج لالنتقال [2]2016)منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، 

األطراف المعنية، تدريجياً من مفهوم الحكومة المفتوحة إلى مفهوم الدولة المفتوحة، مع اإلقرار بأدوار جميع 

 (.[2]2016وصالحياتها واستقاللها اإلجمالي" )منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، 

ً الجهود التي تبذلها البالد في  وفي لبنان، يوّجه رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية حاليا

ً على المستوى الوطني الفرعي. إصالح الحكومة المفتوحة. ويمكن إيجاد مبادرات الحكومة المفتوح ة أيضا

، اعتمدت بلديتا الشوير وجبيل بعض المبادرات لتعزيز مبادئ الشفافية، ومشاركة 10وكما يبيّنه الفصل 

 أصحاب المصلحة، والنزاهة والمساءلة. 

 البرلمان المفتوح:

كان الذي تُعتمد فيه التشريعات يضطلع البرلمان اللبناني أيضاً بدور حاسم في جهود الحكومة المفتوحة: فهو الم

الرئيسية المتصلة بمبادئ الحكومة المفتوحة، ويمكن أن يكون وسيلةً إلشراك أصحاب المصلحة في صنع 

السياسات والمداوالت التشريعية. بالفعل، إن االنفتاح األكبر للبرلمان قد يتيح ألصحاب المصلحة المشاركة 

(. ويوفّر اإلعالن [2]2016ة )منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، في عملية وضع القوانين ومساءلة الحكوم

من المبادئ التي يمكنها أن توّجه البرلمانات في تعزيز  ( مجموعةً 8.1بشأن االنفتاح البرلماني )أُنظر اإلطار 

 االنفتاح.

 اإلعالن بشأن االنفتاح البرلماني -8.1اإلطار

المجتمع المدني  ومفتوحة، وهي بمثابة دعوة توجهها منظماتُوضع هذا اإلعالن من خالل عملية شاملة 

، ويتضمن مبادئ يمكن أن تتبعها 2012عام  د البرلماني لمزيد من االنفتاح. تّم اعتماد اإلعالنلرصالمعنية با

 األجهزة التشريعية لتعزيز انفتاحها. وترد أدناه قائمة بهذه المبادئ: 

 الترويج لثقافة االنفتاح

 لملكية العامة للمعلومات البرلمانيةاإلقرار با .1

 االرتقاء بثقافة االنفتاح من خالل التشريع .2

 حماية ثقافة االنفتاح من خالل الرقابة .3

 تعزيز التربية المدنية .4

 إشراك المواطنين والمجتمع المدني .5
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 حماية مجتمع مدني مستقل .6

 تمكين الرصد البرلماني الفعال .7

 تبادل الممارسات الجيدة .8

 صاف القانونيضمان سبل االنت .9

 نشر المعلومات الكاملة .10

 توفير المعلومات في الوقت المناسب .11

 ضمان المعلومات الدقيقة .12

 جعل المعلومات البرلمانية شفافة

 اعتماد سياسات حول الشفافية البرلمانية .13

 توفير المعلومات عن أدوار ووظائف البرلمان .14

 توفير المعلومات عن أعضاء البرلمان .15

 موظفي البرلمان وإدارتهتوفير المعلومات عن  .16

 إبالغ المواطنين بشأن الخطة البرلمانية .17

 إشراك المواطنين في صياغة التشريعات .18

 نشر محاضر جلسات اللجنة .19

 تسجيل األصوات في البرلمان .20

 نشر محاضر الجلسات العامة .21

 نشر التقارير التي يضعها أو يقدمها البرلمان  .22

 توفير المعلومات عن الموازنة واإلنفاق .23

 عن الموجودات وضمان نزاهة األعضاء التصريح .24

 اإلفصاح عن المعلومات بشأن السلوك غير األخالقي وتضارب المصالح المحتمل .25

 توفير إمكانية الوصول إلى المعلومات السابقة .26

 تسهيل الوصول إلى المعلومات الخاصة بالبرلمان

 توفير قنوات متعددة للوصول إلى المعلومات .27

 إليهاضمان الوصول المادي  .28

 ضمان حصول اإلعالم عليها .29

 توفير البث والنقل المباشر وغّب الطلب .30

 تيسير الوصول إليها في كافة أنحاء البالد .31

 استخدام لغة بسيطة .32

 استخدام لغات وطنية أو لغات عمل متعددة .33

 منح الوصول المجاني إليها .34
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 تمكين اإلبالغ اإللكتروني عن المعلومات الخاصة بالبرلمان

 المعلومات بنسق  مفتوح ومنّظمتوفير  .35

 مان قابلية االستخدام التكنولوجيض .36

 حماية خصوصية المواطنين .37

 استخدام النسق غير المسجل الملكية وبرامجيات مفتوحة المصدر .38

 السماح بتحميل المعلومات إلعادة استخدامها .39

 صيانة المواقع الشبكية للبرلمان .40

 استخدام آليات بحث سهلة وثابتة .41

 المعلومات المتصلة ببعضهاالربط بين  .42

 تمكين استخدام خدمات التنبيه .43

 تيسير االتصال باالتجاهين .44

 www.openingparliament.org/declaration.، البرلماناإلعالن عن انفتاح [OpeningParliament.org (2014 [54 ،)المصدر:  

يتمتع لبنان بنظام أحادي المجلس حيث تُنتخب الجمعية الوطنية لوالية أربع سنوات باالقتراع العام. وجرت 

، بعد سنوات عديدة من الواليات الممدّدة سيما أن االضطرابات السياسية 2018االنتخابات النيابية األخيرة عام 

، 1989وبموجب اتفاق الطائف لعام موعدها. والتغييرات التشريعية كانت تحول دون تنظيم االنتخابات في 

الذي أنهى الحرب األهلية في لبنان، تُقسم المقاعد النيابية بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين. ونظراً إلى أن 

القوى السياسية الكبرى في البالد وفي البرلمان هي أيضاً جزء من الحكومة، ال تقوم أي معارضة في البرلمان، 

يعني أن وظيفته لجهة المساءلة التقليدية مقيّدة. على سبيل المثال، وفقاً للمقابالت التي أُجريت مع األمر الذي 

. وتُنشر األسئلة 2018واحدة فقط لتوجيه األسئلة إلى الحكومة عام  البرلمانيين، عقد البرلمان جلسةً 

نية، رغم أن التحديث األخير حصل واالستجوابات التي يطرحها البرلمانيون على الموقع الشبكي للجمعية الوط

 .2012عام 

 

شائعة في بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، وتقضي  ويشكل توجيه األسئلة إلى الحكومة ممارسةً 

إحدى وظائف البرلمان األساسية باالضطالع بدور الرقابة. ويمكن أن يبحث البرلمان اللبناني في إمكانية 

ً للمادة إضفاء الطابع المؤسسي ع من الالئحة الداخلية  1131لى هذه الممارسة على نحو أكثر انتظاماً، وفقا

بشكل استباقي  تواصل، من خالل فتح جلسات االستجواب هذه أمام أصحاب المصلحة. وبإمكانه ال2للبرلمان

ولعب دور اإلعالم، إلى المشاركة وسائل هذه الدورات ودعوة أصحاب المصلحة، مثل المجتمع المدني و بشأن

المراقب. كما أن جلسات البرلمان علنية، ما لم تقرر األغلبية عقدها بشكل مغلق، بناًء على طلب الحكومة أو 

 ، ترجمة غير رسمية(.51خمسة نّواب على األقل )المادة 

 

 من دون مناقشة 2019وتراجعت وظيفة الرقابة التي يضطلع بها البرلمان منذ اعتماد قانون الموازنة لعام 

. وقد صدر قانون  يسمح بإجراء هذا التغيير في 2017تقرير عام  -التقرير األخير لمراجعة حسابات الموازنة

، تشكل 6. وكما جرت مناقشته في الفصل 2017اإلجراءات، ولم تتم إتاحة تقرير مراجعة الحسابات لعام 

قصوى. ويمكن  تالي تتسم شفافيتها بأهمية  الموازنة أداةً رئيسية التخاذ القرارات بشأن أولويات السياسات، وبال

أن ينظر البرلمان في إمكانية مناقشة مشروع قانون الموازنة وتقرير مراجعة الحسابات في جلسات عامة، 

 وإتاحة جميع الوثائق ذات الصلة للجمهور.

قانون الحق في  (، يمكن أن يعّزز البرلمان[(11]2019وفقاً لالستنتاجات التي خلصت إليها مبادرة "غربال" )

الوصول إلى المعلومات من خالل تعيين موظف حكومي مسؤول عن الوصول إلى المعلومات، وتوفير 

التدريب والتوعية بشأن القانون وتداعياته على الموظفين واألعضاء المنتخبين. وقد تعكس هذه الجهود في 

http://www.openingparliament.org/declaration
http://www.openingparliament.org/declaration
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الناشطة )مثالً، األحكام الصادرة عن القضائية  تصاريحمجال الدولة المفتوحة الجهود الجارية إلدراج ال

المحاكم، والقرارات االستشارية والقضائية والتقارير السنوية( كجزء  من تنفيذ قانون الحق في الوصول إلى 

 المعلومات والبوابة اإللكترونية ذات الصلة.
 

نشر جميع القوانين التي تُ لوصول إلى المعلومات ذات الصلة. بالفعل، ويتخذ البرلمان الخطوات األولى لتوفير ا

ويتسم هذا األمر بصورة خاصة، سيما أن الحصول على القانون كما  3يعتمدها البرلمان على موقعه الشبكي.

هو منشور في الجريدة الرسمية مجاني. غير أنه ال يمكن البحث عن القوانين سوى بالسنة والدورة ، وليس 

موقعه الشبكي أكثر سهولة  فيبرلمان في إمكانية جعل هذا القسم وفقاً لعنوان القانون أو موضوعه. وقد ينظر ال

لالستخدام. ويضم الموقع الشبكي سمات  أخرى لتوفير المعلومات، مثل أسماء األعضاء في اللجان النيابية التي 

يتضمن الموقع . 2013لجلسات للمرة األخيرة عام وجرى تحديث محاضر ا pdf.4تُنشر في وثيقة واحدة بشكل 

ً بعض المعلومات عن االجتماعات القادمة للبرلمان. وقد يصبح هذا الموقع الشبكي مركزاً ال شبكي أيضا

للمعلومات المتعلقة بعمل البرلمان، من خالل تصميم أكثر سهولةً لالستخدام ومعلومات محدثة على نحو أكبر، 

 مثل المحاضر ومشاريع القوانين قيد النقاش.

 

ن إلحاطة الجمهور وحتى إلجراء مشاورات عامة ممارسةً شائعة في بلدان منظمة ويشكل نشر مشاريع القواني

على جميع  21/2012، يشترط التعميم رقم 7التعاون والتنمية االقتصادية. وكما جرت مناقشته في الفصل 

تغذية الكيانات العامة نشر مشاريع النصوص القانونية على المواقع الشبكية للحكومة، والتماس التشاور وال

الراجعة من أصحاب المصلحة. ونظراً إلى هذا السياق القانوني، قد يبحث البرلمان في إمكانية نشر مشاريع 

القوانين قبل مناقشتها في جلسات البرلمان، وفي دعوة أصحاب المصلحة إلى هذه النقاشات، األمر الذي يتسم 

 بناًء على دعوة فقط. بأهمية أكبر بعد سيما أن المشاركة في اجتماعات اللجان تتم

ويبذل البرلمانيون الجهود لمكافحة الفساد، بالشراكة مع مؤسسة وسستمنستر بهدف تعزيز انفتاح البرلمان. 

وتشمل هذه الجهود صياغة خطة استراتيجية للبرلمان، لم تتم المصادقة عليها بعد، واقتراحات  لتعديل بعض 

تيح قدراً أكبر من االنفتاح، والمشاركة ورقمنة الجمعية الوطنية. القواعد الواردة في الالئحة الداخلية بما ي

وبالتالي، يمكن أن يبني البرلمان على الدفع الحالي والتزام البالد بالحكومة المفتوحة من أجل االرتقاء بمبادراته 

ريين الخاصة بالحكومة المفتوحة. وقد يشكل مجموعة عمل غير رسمية من البرلمانيين والموظفين اإلدا

الملتزمين بمبادئ الحكومة المفتوحة من أجل بلورة خطة عمل تتضمن المبادرات الواجب اتخاذها، ونشر 

المفهوم في البرلمان وتنسيق الجهود مع الحكومة الوطنية. فقد اعتمد البرلمان في فرنسا والمغرب مثالً خطط 

 (.8.2)أُنظر اإلطار  وحيالخطط مصدر  عمل وطنية خاصة بهما بشأن انفتاح البرلمان، ويمكن أن تكون هذه

 خطط العمل الخاصة بالبرلمان بشأن الحكومة المفتوحة -8.2اإلطار 

 الجمعية الوطنية الفرنسية

اعتمدت فرنسا خطة العمل الوطنية بشأن انفتاح البرلمان ضمن إطار برنامج شراكة الحكومة المفتوحة في 

الفرنسية بتعزيز شفافية العملية التشريعية، ورفع مستوى  . والتزمت الجمعية الوطنية2015تموز/يوليو 

مشاركة المواطنين في عمل الجمعية الوطنية. وقد عملت هذه األخيرة بشكل طوعي مع الحكومة في هذه 

موعد اإلصالحات للفترة " 2017العملية. عالوةً على ذلك، أطلقت رئاسة الجمعية الوطنية في تموز/ يوليو 
عملية جرى تصميمها "لتحديث الجمعية من خالل جعلها أكثر شفافيةً، وكفاءةً وانفتاحاً "، وهي 2017-2022

 التزاماً مجمعاً في أربعة محاور: 17في عملياتها". وتضم خطة العمل البرلمانية الثانية المنبثقة عن هذه العملية 

نية جديدة: : تهدف مبادرة "من أجل جمعية وطالنهج الشامل إزاء إصالح الجمعية الوطنية .1

" إلى تحديث عمل الجمعية الوطنية على نحو شامل، من خالل 2022-2017اجتماعات اإلصالحات للفترة 

 تطبيق منهجية مفتوحة، وتشاركية وشفافة.

ً يبني الثقة بين الشفافية واالنفتاح .2 : يشكل رفع التقارير عن عمل الجمعية الوطنية مبدأ أساسيا

وتُعرض االلتزامات الضرورية الستعادة الروابط القوية بين المؤسسة  المواطنين وممثليهم المنتخبين.
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والمجتمع المدني، بما في ذلك النشر المفتوح المصدر لرموز مصادر الجمعية الوطنية أو نشر مجموعات 

 بيانات جديدة عن منصة البيانات المفتوحة.

تمكين المواطنين من المشاركة يعرض هذا القسم أربعة التزامات ترمي إلى مشاركة المواطنين:  .3

على نحو ناشط أكثر في عمل الجمعية العامة، إن كان خالل العمل أو باستخدام البيانات التي ينتجها وينشرها 

 )البيانات المفتوحة( من خالل تطوير مشاورات المواطنين مثالً.

عن لفت انتباه  : إن جهات فاعلة مؤسسية مختلفة مسؤولةاإلعالن بشكل أفضل عن عمل البرلمان .4

المواطنين إلى عمل البرلمان. ويتعين على أعضاء البرلمان والجمعية الوطنية أن يستغلّوا اإلمكانيات التي 

توفرها التكنولوجيا الرقمية لإلبالغ عن إجراءاتهم من خالل توفير التدريب في مجال استخدام تكنولوجيات 

 مؤسسة.جديدة، أو تنويع الوثائق الرقمية الصادرة عن ال

 

 (2020-2019خطة العمل الوطنية لمجلس النّواب في المغرب )

تمشياً مع المبادئ الواردة في الدستور، أطلق مجلس النّواب في المغرب عملية إصالحية لتحديث أساليب 

عمله، وضمان قدر أكبر من االنفتاح والتواصل مع المواطنين. وقّرر البرلمان المشاركة في عملية شراكة 

مة المفتوحة في المغرب، وأدرج التزامات عديدة في خطة العمل الخاصة بشراكة الحكومة المفتوحة. الحكو

 وهي تشمل:

 .تنفيذ األحكام الدستورية والتشريعية المتصلة بالمواطن والديموقراطية التشاركية 

 .إشراك المواطنين في العملية التشريعية 

 ب.االنفتاح على الجمهور، مع التركيز على الشبا 

 .التشاور مع المواطنين والمشاركة في تقييم السياسة 

 .إقامة شراكة مع المجتمع المدني واألوساط األكاديمية 

(، "الحكومة والبرلمان المفتوحان: فرنسا تجدّد انخراطها في إجراءات عامة شفافة وتعاونية" 2018المصدر: الحكومة الفرنسية )

 (.2020حزيران/يونيو  30)تّم الدخول إليه في 

 التوصيات:

  قد ينظر البرلمان في إمكانية إضفاء الطابع المؤسسي على ممارسة توجيه األسئلة إلى الحكومة

على نحٍو أكثر انتظاماً، والسماح بعقد جلسات استجواب من جانب المشاركين من أصحاب 

 اإلعالم.وسائل المصلحة، مثل المجتمع المدني و

  مناقشة مشروع قانون الموازنة وتقرير مراجعة الحسابات، وإتاحة قد ينظر البرلمان في إمكانية

 جميع الوثائق ذات الصلة للجمهور.

 تصميم أكثر سهولة لالستخدام ومعلومات رلمان موقعه الشبكي، بما في ذلك من خالل قد يحّدث الب

 أكثر حداثة تتعلق بالمحاضر ومشاريع القوانين قيد المناقشة.

 مكانية تشكيل مجموعة عمل غير رسمية للبرلمانيين والموظفين اإلداريين قد ينظر البرلمان في إ

يمكن أن تضع هذه المجموعة خطة عمل للمبادرات الواجب الملتزمين بمبادئ الحكومة المفتوحة. 

 اتخاذها، ونشر المفهوم في البرلمان وتنسيق الجهود مع الحكومة الوطنية.

 الوصول إلى المعلومات من خالل تعيين موظف مسؤول  قد يعّزز البرلمان تطبيق قانون الحق في

ً توفير التدريب والتوعية بشأن  عن الوصول إلى المعلومات. يمكن أن تشمل مهام هذا الدور أيضا

 القانون وتداعياته على الموظفين واألعضاء المنتخبين.
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 مالحظات

بكاملها أو إلى وزير في مسألة محددة" )المادة "يجوز لنائب واحد أو أكثر طلب توجيه األسئلة إلى الحكومة  1

 ، ترجمة غير رسمية(.131

  13/11/2003بتاريخ  52الالئحة الداخلية منشورة في الجريدة الرسمية رقم  2

www.lp.gov.lb/CustomPage.aspx?id=37&masterId=1 

3 www.lp.gov.lb/ViewLawYears.aspx 

4 f4bd6c560299.pdf-accd-43b0-3ae4-www.lp.gov.lb/Resources/Files/fea96655 

 

 
 

https://www.lp.gov.lb/CustomPage.aspx?id=37&masterId=1
https://www.lp.gov.lb/ViewLawYears.aspx
http://www.lp.gov.lb/Resources/Files/fea96655-3ae4-43b0-accd-f4bd6c560299.pdf
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 أداء لبنان وفقاً لمعايير األهلية الدنيا في شراكة الحكومة المفتوحة -9الفصل 

ة يبهدف االنضمام إلى شراكة الحكومة المفتوحة، تلتزم الحكومات بصون مبادئ الحكومة المفتوحة والشفاف

من خالل إقرار إعالن الحكومة المفتوحة. ويجب أن يستوفي األعضاء معايير األهلية وأن ينجحوا في اختبار 

شراكة الحكومة المفتوحة. وقبل تقديم خطة العمل األولى، يجب أن يحدّد األعضاء في شراكة الحكومة في قيم ال

 1المدني لقيام عملية مشاركة واضحة ومفتوحة. يعملوا مع المجتمعأن المفتوحة الدوائر الحكومية المسؤولة، و

 16صل من أ 12اكة الحكومة المفتوحة على ن إلى االنضمام إلى شرويجب أن يحصل األعضاء المتطلعو

من أجل االنضمام إلى الشراكة. وقد  2نقطة ممكنة، وفقاً لمعايير األهلية الدنيا في شراكة الحكومة المفتوحة،

 .9.1ى اآلن، كما يبّينه الجدول نقاط حت 8حصل لبنان على 

 متطلبات األهلية الدنيا في شراكة الحكومة المفتوحة: الوضع الحالي في لبنان -9.1الجدول 

الوضع الحالي                                                                                                   المعايير

 في لبنان

عالمة 

 لبنان

 شفافية الموازنة

 نقطتان في حال نشر اقتراح الموازنة التنفيذية 

 نقطتان في حال نشر تقرير مراجعة الحسابات 

لم يُنشر اقتراح 

الموازنة 

التنفيذية وتقرير 

مراجعة 

الحسابات في 

السنوات 

 األخيرة

 4صفر/

 الوصول إلى المعلومات

 4 نقاط لوضع القوانين الخاصة بالوصول إلى المعلومات 

 3 نقاط إلدراج حكم في الدستور يضمن الوصول إلى المعلومات 

 نقطة واحدة لوضع مشروع قانون الوصول إلى المعلومات قيد النظر 

اعتماد قانون 

الحق في 

الوصول إلى 

المعلومات رقم 

 2017عام  28

4/4 

 المتصلة بكبار الموظفين الحكوميين أو المنتخبين التصريحات

 4 تقديم التصريحات عن انون يطلب من الموظفين الرسميين نقاط لوضع ق

 الموجودات التي يمكن للجمهور الحصول عليها.

 ين تقديم التصريح عن الموجوداتنقطتان لوضع قانون يطلب من الرسمي 

تنّص التشريعات 

على أن 

التصريحات 

مطلوبة بموجب 

القانون إنما لم 

تُتح بعد 

 للجمهور. 

  

2/4 

)باالستناد إلى مؤشر الحريات المدنية لمؤشر الديموقراطية في وحدة  المواطنينمشاركة 

 االستخبارات االقتصادية(

 4  7.5نقاط للبلدان التي تسجل عالمة أكثر من 

 3  5نقاط للبلدان التي تسجل عالمة أكثر من 

  2.5نقطتان للبلدان التي تسجل عالمة أكثر من 

عالمة 

في  4.71/10

مؤشر الحريات 

مدنية لمؤشر ال

الديموقراطية في 

وحدة 

االستخبارات 

 االقتصادية

2/4 
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نقطة  12)يلزم   المجموع

للتأهل لالنضمام 

إلى شراكة 

الحكومة 

 المفتوحة(

8/16 

 

كما تّمت اإلشارة إليه أعاله، صادق لبنان على قانون الحق في الوصول إلى المعلومات في كانون األول/يناير 

. وأّما في ما يتعلق بشفافية الميزانية، فتُمنح نقطتان لنشر وثيقتين 4/4، األمر الذي يمنحه عالمة 2017

رير مراجعة الحسابات. وتستخدم هذه المعايير أساسيتين للموازنات المفتوحة: اقتراح الموازنة التنفيذية وتق

بلد. وتبيّن  100الذي تضعه شراكة الموازنة الدولية، وهو يغطي مؤشراً فرعياً من مؤشر الموازنة المفتوحة، 

األبحاث األخيرة أن لبنان لم يسّجل أي نقطة إذ لم ينشر النسخ األحدث عهداً القتراح الموازنة التنفيذية وتقرير 

 الحسابات.مراجعة 

، تّم اعتماد قانون بالمسؤولين المنتخبين أو بكبار المسؤولين الحكوميين وفي ما يتعلق بالتصريحات المتصلة

أيلول/سبتمبر  30محدّث بشأن التصريح عن الموجودات والمصالح ومكافحة اإلثراء غير المشروع في 

الحكوميين عن الموجودات؛ إنما وقت  ، الذي يحدّد النطاق والموجبات المتصلة بتصريح المسؤولين2020

 4صل ور. لذا، يسّجل لبنان نقطتين من أصياغة هذه الوثيقة، لم تكن التصريحات قد نُشرت أو أُتيحت للجمه

نقاط في هذه الفئة، ويجب أن يبحث في التصريح العام عن الموجودات وفي نظام  للتحقق من دقة التصريحات 

 .بهدف تعزيز فعالية هذا القانون

مرتبة البالد في وبالنسبة إلى العالمة التي سجلها لبنان في ما يخص مشاركة المواطنين، فهي تُعزى إلى 

المؤشر الفرعي للحريات المدنية ضمن مؤشر الديموقراطية لوحدة االستخبارات االقتصادية. فقد سجل لبنان 

طية لوحدة االستخبارات االقتصادية في هذا المؤشر للحريات المدنية ضمن مؤشر الديموقرا 4.71/10عالمة 

 في شراكة الحكومة المفتوحة. 2/4، ما يفضي إلى تسجيل عالمة 2019لعام 

 تقييم اختبار القيم في شراكة الحكومة المفتوحة

، يجب أن تنجح 2017أيلول/سبتمبر  20إثر قرار صادر عن اللجنة التوجيهية لشراكة الحكومة المفتوحة في 

االنضمام تقييم اختبار القيم، إضافةً إلى استيفاء معايير األهلية المذكورة آنفاً، قبل أن يُسمح لها البلدان أيضاً في 

عالمات أو أكثر في مؤشر  3شراكة الحكومة المفتوحة. والجتياز هذا االختبار، يجب أن تسجل البلدان  إلى

 (.V-Demواحد على األقل من مؤشرات قيم الديموقراطية )

o  :يقيس مدى ممارسة الحكومة للرقابة على حركة حركة دخول وخروج منظمات المجتمع المدني

 دخول منظمات المجتمع المدني إلى الحياة العامة وخروجها منها.

o  :قمع منظمات المجتمع المدنييقيس مدى محاولة الحكومة قمع منظمات المجتمع المدني. 

 

مؤشر عالمات في  3، ودخول منظمات المجتمع المدني وخروجهامؤشر عالمات في  3يسّجل لبنان حالياً 

، وبالتالي فهو قد نجح 2019عام  V-Dem survey معهد أجراه ، وفقاً لمسحقمع منظمات المجتمع المدني

 في اختبار القيم في شراكة الحكومة المفتوحة.

 التوصيات:

  اقتراحات الموازنة التنفيذية وتقارير تحسين عالمة شفافية الموازنة، والنظر في إمكانية نشر

 مراجعة الحسابات للسنوات األخيرة، ومواصلة نشرها كل سنة.

 

 والنظر وكبار المسؤولين الحكوميين المسؤولين المنتخبينصريحات تحسين العالمات المتصلة بت ،

 ريحات.في إمكانية اعتماد التصريح العلني عن الموجودات ووضع نظام للتحقق من دقة هذه التص
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  تحسين العالمة المتصلة بمشاركة المواطنين، ويمكن التركيز بشكل أكبر على تنفيذ اإلصالحات

الجارية للحكومة المفتوحة بهدف تحسين نتائج المؤشرات التي تقيس الحريات المدنية، وحركة 

  دخول وخروج منظمات المجتمع المدني، وقمعها.

 

 مالحظات:

1 /www.opengovpartnership.org 

2 www.opengovpartnership.org/eligibility 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.opengovpartnership.org/
http://www.opengovpartnership.org/eligibility
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 مسح الحكومة المفتوحة لبلديات لبنانية مختارة -10الفصل 

 مقدمة

اق الحالي الذي عبّر فيه لبنان عن اهتمامه بااللتزام بتوصية مجلس منظمة التعاون والتنمية االقتصادية إن السي

)المسّماة في ما يلي "التوصية"(، وباالنضمام إلى شراكة الحكومة  2017بشأن الحكومة المفتوحة لعام 

ن البلدي والمحلي. ومع مراعاة المفتوحة يوفر فرصة لتعزيز ثقافة جديدة للحوكمة المفتوحة على الصعيدي

التزام الحكومة الوطنية الترويج لمبادئ ومبادرات الحكومة المفتوحة، تّم اختيار بلديتين انخرطتا في الجهود 

المبذولة لتعزيز الشفافية، والنزاهة، والمساءلة ومشاركة أصحاب المصلحة لالنضمام إلى عملية المسح وبناء 

التنمية االقتصادية. وهاتان البلديتان هما بيبلوس )المعروفة محلياً باسم "جبيل"( القدرات مع منظمة التعاون و

عين سنديانة )المشار إليها في ما بعد باسم "الشوير"(. ويهدف هذا المسح إلى استعراض أطر  -والشوير

مواءمتها  السياسات المؤسساتية والممارسات والمبادرات في إطار الحكومة المفتوحة ضمن البلدية من أجل

مع معايير المنظمة، وزيادة تأثيرها ونشر أفضل الممارسات والدروس المستمدة من بلديات لبنانية أخرى. 

 كذلك، تشكل السلطات المحلية المفتوحة جزءاً هاماً من انتقال البالد من الحكومة المفتوحة إلى الدولة المفتوحة.

ناد إلى المسح الذي أجرته منظمة التعاون والتنمية االقتصادية وقد ُوضع المسح التالي للحكومة المفتوحة باالست

للحكومة المفتوحة في بيبلوس والشوير، وإلى مقابالت أُجريت مع رؤساء البلديات، وأعضاء المجالس البلدية، 

 .2019وشباط/فبراير  2019وإدارة البلدية والمجتمع المدني المحلي في أيلول/سبتمبر 

 التعاون والتنمية االقتصادية للحكومة المفتوحة على المستوى المحليإطار عمل منظمة 

تعّرف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية الحكومة المفتوحة بأنها "ثقافة الحوكمة التي تعزز مبادئ الشفافية، 

ون والنزاهة، والمساءلة ومشاركة أصحاب المصلحة في دعم الديموقراطية والنمو الشامل )منظمة التعا

(. وهذه المبادئ األربعة مترسخة في التوصية، ويمكن تعريفها على النحو [1]2017والتنمية االقتصادية، 

 التالي:

 تعني "اإلفصاح عن البيانات والمعلومات ذات الصلة عن الحكومة، وإمكانية الوصول الشفافية :

 (.[2]2016)منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، إليها الحقاً" 

 هي "المواءمة المتسقة بين القيم األخالقية المشتركة، والمبادئ والمعايير الضرورية لصون  النزاهة

المصالح العامة في القطاع العام وترتيب أولوياتها، وااللتزام بهذه القيم" )منظمة التعاون والتنمية 

 (.[55]2017االقتصادية، 

 المواطنين على القرارات التي تتخذها، وتقديم تعني "مسؤولية الحكومة وواجبها بإطالع  المساءلة

 (.[2]2016بيان بأنشطة الحكومة والمسؤولين فيها وبأدائهم )منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، 

 تعني "جميع السبل التي يمكن إشراك أصحاب المواطنين من خاللها في  مشاركة أصحاب المصلحة

 ما في ذلك: دورة السياسة وتصميم الخدمات وتقديمها، ب

o  :حيث تقوم الحكومة بإنتاج  إنه المستوى األول من المشاركة يتسم بعالقة باتجاه واحدالمعلومات

وتقديم المعلومات ألصحاب المصلحة. ويشمل هذا المستوى توفير المعلومات غّب الطلب 

 والتدابير "االستباقية" التي تتخذها الحكومة لنشر المعلومات.

o :متقدم أكثر من المشاركة يستوجب عالقة باالتجاهين حيث يوفّر أصحاب  إنه مستوى المشاورة

المصلحة التغذية الراجعة للحكومة وبالعكس. ويستند إلى التحديد المسبق للمسألة التي تُلتمس 

اآلراء بشأنها، ويتطلّب توفير المعلومات ذات الصلة، إضافةً إلى التغذية الراجعة عن نتائج 

 العملية.
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o :حين يُمنح أصحاب المصلحة الفرصة والموارد الضرورية )مثالً، المعلومات،  المشاركة

والبيانات واألدوات الرقمية( للتعاون خالل جميع مراحل دورة السياسة وتصميم الخدمات 

 (.[1]2017وتقديمها" )منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، 

مبادرات لقيام حوكمة أكثر شفافية ومساءلة وتشاركية. وتتّسم اإلدارات المحلية بأهمية محورية بالنسبة إلى ال

وتشكل واجهة التفاعل األساسية التي تمّكن المواطنين من التواصل مع السياسات والخدمات العامة، األمر 

الذي أفضى إلى والدة العديد من النُهج األكثر ابتكاراً إزاء الحكومة المفتوحة في المدن، أو المناطق أو 

وبما أن اإلدارات المحلية مسؤولة عن تقديم الخدمات العامة، مثل صيانة الطرقات، وخدمات المقاطعات. 

الصرف الصحي والشرطة، فهي تمثل العالقة المباشرة بين اإلدارات العامة والجمهور. وهذا ما أشار إليه 

 مي والسبيل قدماً":تقرير منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بعنوان "الحكومة المفتوحة: السياق العال

يحّفز ُقرب المواطنين من الدولة المشاركة، إنما يغيّر أيضاً نظرة المواطنين إلى الحكومة. لذا، ليس 
من المفاجئ أن شهدت المدن، والمناطق أو المقاطعات في العقود األخيرة مشاركة المواطنين. وترقى 

إلى الستينات والسبعينات. فقد ظهرت المطالبات بتعزيز مشاركة المواطنين في التخطيط المدني 
النهج المبتكرة والتفاعلية إلشراك المواطنين في صنع السياسات بموازاة الجهود التي بذلتها بلدان 
عديدة إلرساء الالمركزية بدءًا من السبعينات، وقضت بنقل السلطة، والمسؤولية والموارد من 

جل االستجابة على نحو أفضل إلى احتياجات الحكومة الوطنية إلى مستويات حكومية أدنى، من أ
 (.[2]2016المواطنين وطلباتهم )منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، 

تعزز المبادئ  وبهدف إنجاز إصالحات  ناجحة، يجب أن تعتمد السلطات المحلية أوالً ثقافة جديدة للحوكمة

األربعة للحكومة المفتوحة. وهذا يتطلّب إرادة سياسية قوية ومؤسسات قادرة ونهج متسق للحكومة كاملةً، 

فضالً عن الموارد البشرية، والمالية والفنية الضرورية وموقف  تطلعي لتشجيع االبتكار وتطبيق األدوات 

 الرقمية.

لمتصلة بالحكومة المفتوحة في بلديتي الشوير وبيبلوس ضمن سوف يقيّم هذا الفصل السياسات والمبادرات ا

الركائز الثالثة لتوصية منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشأن الحكومة المفتوحة وهي: البيئة المواتية، 

ً )الشكل   (. تتعلق الركيزة األولى باألطر االستراتيجية، والقانونية والتنظيمية؛10.1والتنفيذ والسبيل قدما

والموارد البشرية، والمالية والفنية؛ والتعّرف إلى الحكومة المفتوحة. وترّكز الركيزة الثانية على أطر التنفيذ 

الضرورية للقيام بالمبادرات والممارسات المتصلة بالحكومة المفتوحة، بما في ذلك آليات التنسيق في الحكومة، 

مات ومشاركة أصحاب المصلحة. وأّما الركيزة الثالثة والرصد والتقييم، واالتصاالت، والوصول إلى المعلو

ً للمستقبل في خطة الحكومة المفتوحة، واالبتكار في القطاع العام، وتضّم  فتتعلّق بالجوانب األكثر استشرافا

أدوات  رقمية وبيانات الحكومة المفتوحة وفكرة االنتقال إلى "دولة مفتوحة" حيث تعتمد جميع المؤسسات 

 ثقافة وممارسات الحكومة المفتوحة. -س فقط الحكومةولي -العامة
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 الركائز الثالثة: عشرة أحكام لحوكمة الحكومة المفتوحة -10.1الشكل   

  

 

 ، توصية المجلس بشأن الحكومة المفتوحة(، [1]2017المصدر: منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )
0438-LEGAL-https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD 

تعرض األقسام التالية السياق المتعلق بوالية البلديات في لبنان، والحالة الراهنة إلصالحات الالمركزية ولمحة 

 مبادئ الحكومة المفتوحة على الصعيد المحلي.عامة عن 

 سلطات البلديات في لبنان

 8لبنان دولة موّحدة وإدارته العامة منّظمة على ثالثة مستويات: اإلدارة المركزية، واإلدارة الالحصرية )

 (.10.2اتحاداً للبلديات( )الشكل  57بلدية و 1138قضاء( واإلدارة الالمركزية ) 26محافظات و

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0438
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 المستويات األعلى واألدنى في الحكومة في لبنان -10.2 الشكل

 

، إصالح الالمركزية في لبنان: الحالة الراهنة(، [56]2017المصدر: منظمة اإلبالغ الدولية عن الديموقراطية )
/play-of-state-the-lebanon-in-decentralisation-reforming-80-reporting.org/dri_publications/bp-https://democracy 

 اإلدارة المركزية

شمل اإلدارة المركزية الرئيس، ورئيس الوزراء، ومجلس الوزراء والوزراء، فضالً عن الوزارات ت

والمجالس المركزية التي تتمتع بسلطات إدارية. والسلطة التنفيذية مركزية كما أن اإلدارة العامة المركزية 

 تضطلع بدور رئيسي في الحوكمة في لبنان.

 اإلدارة الالحصرية

ري في بلدان عديدة حيث تقوم سلطة مركزية، لتخفيف العبء اإلداري للحكومة المركزية، يوجد نظام الحص

وتقريب عملية صنع القرارات من المواطنين في الشؤون االقتصادية، واالجتماعية، وفي مجال التعليم و/أو 

ت اإلدارية للدولة إلى الصحة. وتُقسم األراضي اللبنانية إلى وحدات  جغرافية تُسّمى المحافظات، وتمتد السلطا

ممثلي اإلدارة المركزية الذين يتمتعون بصالحية صنع القرارات في ما يتعلق بالشؤون المحلية. وهناك ثماني 

 الهرمل، بيروت، البقاع، جبل لبنان، النبطية، لبنان الشمالي والجنوب.-محافظات في لبنان: عكار، بعلبك

محافظة بيروت غير المقسمة إلى أقضية. وهي وحدات جغرافية قضاًء باستثناء  26وتُقسم المحافظات إلى 

 أصغر حجماً تُمنح فيها صالحية صنع القرارات بالنيابة عن الحكومة المركزية إلى القائمقامين.

وتشكل المحافظات واألقضية المستويين األعلى واألدنى من الحكومة المركزية على التوالي. بالتالي، هي 

سيما أنها تمثل الحكومة المركزية، وتشكل جزءاً ال يتجزأ من وزارة الداخلية والبلديات  ليست كيانات قانونية

والقرى )منظمة  1المسؤولة عن السياسات ذات الصلة بالمحافظات، واألقضية، والبلديات واتحادات البلديات

 (.[57]2015؛ المركز اللبناني للدراسات، [56]2017اإلبالغ الدولية عن الديموقراطية، 

 الالمركزية اإلدارية

اتحاداً للبلديات، حيث أن وثالثة  57بلدية و 1.138يقوم في لبنان مستوى المركزي واحد في اإلدارة يتألف من 

في المائة( من البلديات جزء  من اتحاد البلديات )المنظمة الدولية لإلبالغ عن الديموقراطية،  75أرباع )

لية بمناطق جغرافية وتتولى إدارتها مجالس منتخبة تتمتع بسلطات قانونية (. تُحدّد هذه الوحدات المح[56]2017

https://democracy-reporting.org/dri_publications/bp-80-reforming-decentralisation-in-lebanon-the-state-of-play/
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متصلة بشؤون المواطنين على الصعيد المحلي. والمواطنون اللبنانيون مسّجلون للتصويت في محّل منشأ 

أسرهم، ما يعني أن عديدين ال يصّوتون في محّل إقامتهم. ويشير هذا األمر إلى ضرورة وضع سياسات قوية 

مشاركة أصحاب المصلحة على المستوى البلدي بهدف تقريب المواطنين من الحكومة، ومنحهم فرصة التأثير ل

 على القرارات العامة المحلية.

ويتمتع المجلس المنتخب بسلطة صنع السياسات، في حين أن رئيس البلدية )الذي ينتخب أعضاء المجلس( 

( 1977من قانون البلديات ) 47وتحدّد المادة  2لتنفيذية.يضطلع بدور الرئيسي التنفيذي ويترأس السلطة ا

مجموعةً واسعة من مهام البلديات: "كل عمل ذي طابع أو منفعة عامة في النطاق البلدي، من اختصاص 

المجلس البلدي". غير أن النصوص التشريعية المتضاربة، والمعوقات اإلدارية والمالية، والرقابة الشديدة التي 

؛ [56]2017كومة المركزية تحدّ من استقاللية البلديات )المنظمة الدولية لإلبالغ عن الديموقراطية، تمارسها الح

(. وكما في بعض بلدان منظمة التعاون والتنمية [58]2019)المنظمة الدولية لإلبالغ عن الديموقراطية، 

؛ وطالء الطرقات بالقطران؛ االقتصادية، البلديات مسؤولة عن تقديم الخدمات العامة مثل تنظيف الطرقات

واإلنارة العامة؛ وإشارات الطرقات؛ والتخطيط المدني؛ وجوانب مختارة من الرعاية الصحية، والتعليم، 

والشؤون االجتماعية؛ وأحياناً النظام العام؛ وإدارة مياه الصرف الصحي وتصريف المياه )منظمة التعاون 

 (.[59]2016مات المحلية، والتنمية االقتصادية/المدن المتحدة والحكو

ويتأتى تمويل البلديات من الصندوق البلدي المستقل والضرائب المحلية. وهذا الصندوق هو نظام حكومي 

دولي للمنح ينقل الضرائب والرسوم من الحكومة المركزية إلى الحكومة المحلية. وتوّزع الحكومة المركزية 

من قانون البلديات تنّص على  87. فالمادة 1979لعام  1917م األموال باالستناد إلى صيغة محددة في المرسو

ما يلي "تودع أمانة في صندوق بلدي مستقل في وزارة الداخلية حاصالت العالوات المشتركة العائدة لجميع 

 في المائة باالستناد إلى السكان المسّجلين 60البلديات". ويُحتسب المبلغ المخصص لكل بلدية على النحو التالي: 

(. [60]2011في المائة باالستناد إلى اإليرادات المباشرة التي تّمت جبايتها في السنتين السابقتين )عطاهلل،  40و

في المائة تقريباً من إيرادات البلديات من الصندوق البلدي المستقل فيما يُجمع  36وفي المتوسط، تأتي نسبة 

 (.Mourad and Piron ،6201 [61]الباقي من الضرائب المحلية )

 الحالة الراهنة لالمركزية في لبنان

الذي حدّد "الالمركزية اإلدارية الواسعة النطاق"  1989لعام  3تّم إرساء أسس الالمركزية في اتفاق الطائف

من أجل "تعزيز التنمية المتكافئة" بين مختلف المناطق اللبنانية )المنظمة الدولية لإلبالغ عن الديموقراطية، 

، فارضاً إصالحاً شامالً في مجال الالمركزية. وقد 1990وأُدرج هذا االتفاق في الدستور عام  (.[56]2017

، إنما من دون جدوى. وكانت 1991قامت محاوالت عديدة العتماد إطار قانوني جديد لالمركزية منذ عام 

لداخلية والبلديات، ، الذي ناصره الوزير السابق ل2014آخر هذه المحاوالت مشروع قانون الالمركزية عام 

 (.10.1زياد بارود )اإلطار 
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 2014قانون الالمركزية اإلدارية لعام  -10.1اإلطار 

 األحكام التالية: 2014ن قانون الالمركزية اإلدارية لعام تضمّ 

ً للعمل، وإلغاء المستوى األدنى من  33"تقسيم لبنان إلى  .1 ً واسعا منطقة مع مجالس مناطقية تُمنح نطاقا

 الالحصرية )األقضية(.

ً والذي يعتمد على أغلبية  .2 تجري االنتخابات على قاعدة التمثيل النسبي عوضاً عن النظام القائم حاليا

 األصوات.

 تحسين الشفافية واالستخدام اإللزامي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والحكومة اإللكترونية. .3

 والرقابة المدنية على المستوى المحليإضفاء الطابع المؤسسي على آليات المشاركة  .4

 تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الحوكمة المحلية. .5

 اعتماد كوتا للنساء في القانون االنتخابي. .6

  نظام ضريبي ومالي مستدام" .7

 ، الوضع الراهن إصالح الالمركزية في لبنان:(، [56] 2017المصدر: المنظمة الدولية لإلبالغ عن الديموقراطية )
-of-state-the-lebanon-in-decentralisation-reforming-80-reporting.org/dri_publications/bp-https://democracy

/play 

يتضمن مشروع القانون اقتراحات  عديدة تعّزز مبادئ الحكومة المفتوحة وهي وكما هو مشار إليه أعاله، 

الشفافية، والنزاهة، والمساءلة ومشاركة المساهمين. كما أنه يعرض االبتكارات التي كان المجتمع المدني 

طابع المؤسسي اللبناني يدعو إليها منذ عدة سنوات في ما يتعلق بالحكومة الرقمية، وتعزيز الشفافية، وإضفاء ال

على مشاركة المجتمع المدني ورقابته، واإلصالحات االنتخابية ومستوى أعلى من االستقاللية اإلدارية 

والمالية. إنما ال يأتي على ذكر البلديات أو إطارها القانوني، أو النظام االنتخابي البلدي في ما يخّص قدرة 

 م يكن قد اعتُمد مشروع قانون الالمركزية اإلدارية. المقيمين على التصويت. ووقت صياغة هذا التقرير، ل

 مبادئ الحكومة المفتوحة على المستوى البلدي

إن مبادئ الحكومة المفتوحة التي تتمثل بالشفافية، والنزاهة، والمساءلة والمشاركة مترسخة، وإن ليس دائماً 

الناخبين أو األطراف المعنية في على حق  45. وتنّص المادة 1977بشكل صريح، في قانون البلديات لعام 

منه على  55الحصول على نسخ  من القرارات البلدية التي يمكن إطالع الجمهور عليها. كذلك، تنص المادة 

وجوب نشر قرارات المجلس البلدي السارية والتي تخدم المصلحة العامة على باب المقر البلدي. عالوةً على 

ى وجوب نشر القرارات ذات الطابع العام الصادرة عن رئيس السلطة من القانون عل 76ذلك، تنّص المادة 

ً بنوداً تتعارض مع  التنفيذية )رئيس البلدية( على باب المجلس البلدي. غير أن قانون البلديات يتضمن أيضا

 التي تنّص على أن جلسات المجلس البلدي تعقد بشكل سّري. 35مبادئ الحكومة المفتوحة، وال سيما المادة 

( من المؤسسات المركزية والبلديات نشر 2917مؤخراً، طلب قانون الحق في الوصول إلى المعلومات )و

جميع المستندات اإلدارية العامة )القرارات، والموازنات، والحسابات السنوية والمناقصات(، وإقامة مواقع 

مزيد من التفاصيل  3الفصل شبكية خاصة لهذه الغاية والردّ على طلبات الوصول إلى المعلومات. يرد في 

 عن حالة تنفيذ هذا القانون.

كذلك، فإن األطر القانونية والتنظيمية للحكومة المحلية في لبنان ال تشترط على السلطات المحلية العمل مع 

المواطنين أو التشاور معهم في عملية اتخاذ القرارات، ووضع السياسات العامة والتخطيط. غير أن المسح 

ذي أجرته المنظمة الدولية لإلبالغ عن الديموقراطية في لبنان يبيّن أن نصف اتحادات البلديات تُشرك األخير ال

(، رغم عدم توفّر المعلومات [58]2019سكانها في هذه العملية )المنظمة الدولية لإلبالغ عن الديموقراطية، 

https://democracy-reporting.org/dri_publications/bp-80-reforming-decentralisation-in-lebanon-the-state-of-play/
https://democracy-reporting.org/dri_publications/bp-80-reforming-decentralisation-in-lebanon-the-state-of-play/
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نانية لتعزيز الشفافية العديد من المشاريع عن المشاركة على مستوى البلديات. وتُنفّذ المنظمة مع الجمعية اللب

 التجريبية واألنشطة لبناء القدرات على المشاركة في البلديات في لبنان.

ويمكن تعزيز مبادئ الحكومة المفتوحة على المستوى البلدي من خالل التعديالت القانونية التي أُدخلت على 

من خالل الطلب إلى المجالس فتح جلساتها إلى العامة، قانون البلديات ومشروع قانون الالمركزية اإلدارية، 

ورفع السرية عن محاضر جلساتها وإلزامها بنشر القرارات الصادرة عنها. كذلك، من شأن إدخال التعديالت 

بحيث تصبح مشاركة أصحاب المصلحة إلزامية أن يضمن التشاور مع المواطنين وإشراكهم بصورة منتظمة 

 التخطيط، والبنية التحتية وغيرها من القرارات بشأن السياسات المحلية العامة.في القرارات المتصلة ب

 السياق العام

 بلدية بيبلوس

كيلومتراً تقريباً شمال بيروت على طول  40بيبلوس هي المدينة األكبر في محافظة جبل لبنان تقع على بعد 

بنيتها التي تشهد على بدايات الحضارة  الشاطئ. وتندرج على الئحة مواقع التراث العالمي لليونسكو بفضل

الفينيقية، كما أنها تشتهر بكونها إحدى اقدم المدن المأهولة باستمرار في العالم، إذ تضّم أدلّة على مجتمعات 

 عام على األقل. 8000قطنت الموقع طيلة 

المسلمين الشيعة. إنما سكان المدينة هم في الغالب من المسيحيين، معظمهم من الموارنة، إلى جانب أقلية من 

ال تتوفر البيانات عن التوزيع العمري للسكان. كذلك، تستضيف بيبلوس عدداً من الكليات المهنية التابعة 

للجامعة اللبنانية األمريكية، ويعتمد اقتصادها إلى حدّ كبير على السياحة بفضل مينائها القديم، واآلثار الفينيقية، 

اطئ والجبال المحيطة. ونظراً إلى قربها من بيروت، يتوّجه بعض سكانها يومياً والرومانية والصليبية، والشو

 إلى العاصمة للعمل.

 بلدية الشوير وعين السنديانة

كيلومتراً من بيروت. تضّم بلدتي ضهور  30الشوير هي بلدية في إقليم المتن في جبل لبنان تقع على مسافة 

بلغ  2019وعين السنديانة. ووفقاً للمقابالت التي أُجريت مع البلدية، فإن عدد سكانها حتى أيار/مايو  الشوير

نسمة خالل الفترة المتبقية من السنة. واألغلبية العظمى  4.500نسمة في ذروة موسم الصيف وحوالي  6.000

، إضافةً إلى عدد كبير من المهاجرين (10.1عاماً، الجدول  65و 20من سكان الشوير هم في سن العمل )ما بين 

في المائة من إجمالي عدد السكان، رغم أنه في ظل غياب أرقام دقيقة، تستثني تقديرات  30)تُقدّر بنسبة 

 إجمالي عدد السكان المهاجرين(، معظمهم من السوريين. 

 سكان الشوير حسب الفئة العمرية -10.1الجدول 

 عدد السكان المقيمين العمر

 700 العشرين من العمردون 

20-40 2.000 

40-65 2.000 

 300 65فوق 

 : تستثني هذه األرقام الالجئين والمغتربين.مالحظة

 2019: تقديرات بلدية الشوير، أيار/مايو المصدر

ويتمحور االقتصاد حول السياحة في موسم الصيف، والتجارة واألعمال المصرفية. وبالتالي، يعمل كثيرون 

في بيروت ويتوجهون إليها يومياً. الشوير ليست جزءاً من اتحاد  للبلديات: إنما يقوم تبادل غير رسمي بين 

 ن والفعاليات المحلية.رئيس بلدية الشوير والبلديات المجاورة حول قضايا مشتركة، مثل األم
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 البيئة المواتية

 إعداد استراتيجية الحكومة المفتوحة وإضفاء الطابع المؤسسي على الممارسات الجيدة

بهدف وضع إطار لجميع اإلصالحات المتصلة بالحكومة المفتوحة ومواءمة الجهود ذات الصلة في بلدية 

اد استراتيجية الحكومة المفتوحة. وفقاً للتعريف الوارد معّينة، توصي منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بإعد

في التوصية، فإن "استراتيجية الحكومة المفتوحة هي وثيقة تحدّد خطة الحكومة المفتوحة... ]و[ تتضمن 

المبادرات الرئيسية للحكومة المفتوحة، إضافةً إلى أهداف ومؤشرات قصيرة، ومتوسطة وطويلة األجل" 

(. ويمكن أن تساعد هذه االستراتيجية في ضمان أن تعّزز [1]2017تنمية االقتصادية، )منظمة التعاون وال

مبادرات الحكومة المفتوحة بعضها بعضاً، وأن تُنفّذ بطريقة تساهم في بلورة رؤية وأهداف مشتركة. ويجب 

 أن تضّم التزامات سياسية رفيعة المستوى، فضالً عن التزامات محددة وموّجهة إلى التنفيذ.

وفي حال ُوضعت استراتيجية الحكومة المفتوحة مع أصحاب مصلحة، يمكنها أن تؤثر على جميع وظائف  

الحكومة المحلية، وأن تحّسن العالقة بين الحكومة والمجتمع. وتُظهر بيانات منظمة التعاون والتنمية 

على المستويين الوطني  االقتصادية أنه رغم العديد من الممارسات الملحوظة في مجال الحكومة المفتوحة

ً ما ال يتوفّر نهج  متسق لتصميم وتنفيذ السياسات والمبادرات المتصلة بالحكومة  والوطني الفرعي، غالبا

 المفتوحة من خالل استراتيجية رسمية.

تجري مبادرات عديدة في إطار الحكومة المفتوحة في بيبلوس والشوير يمكن إدراجها  في هذه االستراتيجية. 

 أدناه. 10.2مناقشة هذه المبادرات بمزيد من التفصيل في هذا الفصل، كما يرد ملخص لها في اإلطار  وتتمّ 

 

 تلخيص مبادرات الحكومة المفتوحة في بيبلوس والشوير -10.2اإلطار 

 بيبلوس

 .اإلفصاح االستباقي عن المعلومات المتصلة بالموازنة 

 .جلسات منتظمة مفتوحة للجمهور مع رئيس البلدية 

  آلية يقدّم المواطنون من خاللها الشكاوى/االقتراحات من خالل تطبيق البلدية ووسائل التواصل

 االجتماعي الخاصة بها.

 .اإلبالغ العام الناشط عن أنشطة المجلس، والمبادرات والخطط البلدية عبر فايسبوك 

 .العمليات التشاركية المستخدمة إلعداد الخطط البلدية والتخطيط المدني 

 .مشاركة المواطنين في التخطيط لمختلف الفعاليات في المدينة 

  تحديث الموقع الشبكي للبلدية وتضمينه معلومات عن البلدية، واألخبار، والمشاريع، والتغطية

 اإلعالمية، والصور وأرقام االتصال.

 تطوير عملية حفظ البيانات 

 خالله على المعلومات عن أخبار  التطبيق الجوال "بلديتي" الذي يمكن أن يحصل المواطنون من

 البلدية والخدمات العامة، وأن يقدموا الشكاوى.

 .تنظيم دورات تدريبية وورش عمل مع منظمات المجتمع المدني حول الحكومة المفتوحة 

 .عملية شفافة في مجال المشتريات 
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 الشوير

 ظفي البلدية.توفير التدريب على الشفافية، والنزاهة وتكنولوجيا المعلومات لجميع مو 

 .اإلفصاح االستباقي عن المعلومات المتعلقة بالموازنة وقرارات المجلس 

 .جلسات يومية مفتوحة للجمهور مع رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي 

  آلية يقدّم المواطنون من خاللها الشكاوى/االقتراحات من خالل تطبيق البلدية ووسائل التواصل

 االجتماعي الخاصة بها.

 .عملية شفافة في مجال المشتريات 

 .العمليات التشاركية المستخدمة إلعداد الخطط البلدية والتخطيط المدني 

 .مشاركة المواطنين في تنظيم المهرجان السنوي للمغتربين 

 فايسبوك،  -اإلبالغ العام الناشط عن أنشطة المجلس ومبادراته، من خالل وسائل التواصل االجتماعي

 ر.وإنستغرام وتويت

  نشاط الجمهور على وسائل التواصل االجتماعي.تتبّع 

 .تطوير عملية حفظ البيانات 

 .إقامة نظام المعلومات الجغرافية 

  التطبيق الجوال "بلديتي" الذي يمكن أن يحصل المواطنون من خالله على المعلومات عن أخبار

 البلدية والخدمات العامة، وأن يقدموا الشكاوى.

: مقابالت مع رئيس البلدية، وأعضاء 2019المصدر: مسح منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للحكومة المفتوحة في الشوير لعام 

 المجلس البلدي، والموظفين اإلداريين والمجتمع المدني.

مستوى  وهذه جهود  هامة تكشف عن إرادة وقيادة سياسية قوية لالرتقاء بإصالحات الحكومة المفتوحة على

البلديات. وهي تشمل المبادئ األربعة للحكومة المفتوحة، وتضّم ممارسات  عديدة يمكن تطبيقها في أماكن 

أخرى في البالد. وفي الوقت الحاضر، تبقى هذه الممارسات الجيدة مجرد مبادرات  مبعثرة في مجال الحكومة 

س البلدية، فهي ليست مكّرسة في استراتيجية المفتوحة، وفي حين تشكل جزءاً من الرؤية االستراتيجية لرئي

 معّينة. بل هي تعتمد إلى حدّ كبير على االلتزام السياسي والقيادة لدى رئيس البلدية والمجلس البلدي الحاليين.

ويمكن أن تبحث كل من بلديتي بيبلوس والشوير في إمكانية وضع استراتيجيات خاصة بها للحكومة المفتوحة 

طابع المؤسسي على ممارساتها في هذا المجال، وبلورة رؤيتها، وتحديد أهداف واضحة من أجل إضفاء ال

وترسيخ مبادئ الحكومة المفتوحة في جميع مجاالت البلدية. وهذه هي الحال في عدد من بلدان منظمة التعاون 

وضع استراتيجية قد (. كذلك، فأن 10.3والتنمية االقتصادية، كما في مدينة إدمونتون في كندا )أُنظر اإلطار 

يساعد في قيام نهج طويل األجل وترسيخ ثقافة الحكومة المفتوحة في بيبلوس والشوير، بحيث يجتمع السكان 

ً في تنفيذ مبادرات الحكومة المفتوحة  وأصحاب المصلحة في كل بلدية حول الرؤية ذاتها. وقد يساعد أيضا

 زيز الديموقراطية وزيادة ثقة الناس بالحكومة.لتحقيق أهداف أوسع نطاقاً، مثل النمو الشامل، وتع

 

 ادرة المدينة المفتوحة، إدمونتون، كندابم -10.3اإلطار 

تشير مبادرة المدينة المفتوحة إلى كيفية ارتقاء مجلس المدينة في إدمونتون برؤية المدينة وأهدافها 

يصف رؤية المدينة وصوالً إلى عام االستراتيجية، كما هي محددة في القسم بعنوان "السبيل قدماً" الذي 
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. وتستند المبادرة إلى خمسة مبادئ )الشفافية، والمشاركة، والتعاون، واالبتكار والشمول(، وتتمحور 2040

 حول خمسة أهداف رئيسية:

 تتواءم ممارسات مدينة إدمونتون مع دعم االنفتاح، والشفافية واالتساق.الهدف األول: العناصر التأسيسية: 

: من خالل اعتماد نُهج مبتكرة وشاملة للمشاركة العامة، تولّد المدينة المشاركة المفتوحة الثاني: الهدف

الفرص التي تتيح لألشخاص التفاعل مع المدينة والتأثير عليها، وتنفيذ البرامج، والخدمات والسياسات العامة. 

 اشطة من خالل التعليم والتعاون.كذلك، تدعم المدينة بناء المجتمع المحلي والقيادة للمواطنية الن

سوف تعّزز المدينة جودة وكمية البيانات المتاحة من خالل برنامج البيانات : المفتوحة البيانات الهدف الثالث:

توفير البيانات، واستخدامها واالستعانة بمصادر خارجية للحصول عليها، سوف تعزز المفتوحة. ومن خالل 

 ص االقتصادية، وتشّجع االبتكار وتطلق العنان لقيم اجتماعية جديدة.المدينة الخدمات، وتحفّز الفر

يتم توفير المعلومات لمدينة إدمونتون بهدف تعزيز المشاركة والتعاون، : المفتوحة المعلومات الهدف الرابع:

 وزيادة المعرفة وبناء القدرات في المجتمع المحلي.

تعزيز المخازن الكبرى للبيانات عن المدينة والقدرات من خالل : المفتوحة التحليالت الهدف الخامس:

التحليلية الجديدة، تدعم التحليالت المفتوحة التطوير المستنير للسياسات وعملية صنع القرارات. كذلك، يتم 

 توفير األدوات والموارد للمواطنين والموظفين في المدينة لتمكينهم من التعامل مع هذه البيانات.

 مبادرة الحكومة المفتوحة، ،([62] 2017دمونتون )المصدر: مدينة إ
.www.edmonton.ca/city_government/documents/Open_City_Initiative.pdf 
 

والتنمية االقتصادية )منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، وكما تشير إليه التوصية الصادرة عن منظمة التعاون 

(، وكي تبلغ استراتيجية الحكومة المفتوحة طاقتها الكاملة، يجب أن توضع من خالل عملية شاملة [1]2017

تفضي إلى "قبولها" من جانب الجهات الفاعلة الرئيسية داخل الحكومة وخارجها. لذا، من الهام إشراك جميع 

مصلحة ذات الصلة، وبخاصة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني. وفي بلدان المنظمة، تشمل أصحاب ال

الجهات الفاعلة المؤسسات الحكومية، والمواطنين، ومجتمعات المهاجرين، والمجتمع المدني المنّظم، 

ولية ووحدة دعم والمؤسسات األكاديمية، واإلعالم/الصحافيين، والمجموعات المهنية المنظمة، والمنظمات الد

 (.[16]2019شراكة الحكومة المفتوحة )منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، 

 اإلطار المؤسساتي للحكومة المفتوحة 

يعتمد النجاح في تنفيذ ممارسات الحكومة المفتوحة وإعداد استراتيجية الحكومة المفتوحة على إطار مؤسساتي 

ة االقتصادية، تُظهر التحليالت قيمة البنى المخصصة لتنسيق مبادرات ميتن. ففي بلدان منظمة التعاون والتنمي

 (.[2]2016الحكومة المفتوحة من أجل ضمان اتساقها، وتكاملها وأهميتها )منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، 

ى جميع . فرئيس البلدية يشرف على المجلس وعل10.3توجد في بيبلوس بنية إدارية رسمية، كما يبّينه الشكل 

الدوائر اإلدارية فيها )األمانة، المالية، اإلدارة، الهندسة، الشرطة، الصحة، الثقافة والسياحة(. وأّما دائرة 

األمانة، فتشرف على الدائرة اإلعالمية فيما تشرف الدائرة الهندسية على الفرق المختلفة األخرى، مثل 

يات المتصلة بمبادئ الحكومة المفتوحة تتقاسمها األمانة، األشغال، وأعمال التنظيف والحدائق العامة. والمسؤول

ودوائر المالية، واإلدارة والسياحة بصورة خاصة. ويتولّى رئيس دائرة السياحة إدارة الموقع الشبكي للبلدية 

ان فيما تُعنى األمانة بوسائل التواصل االجتماعي والعالقات مع وسائل اإلعالم التقليدية. ويتواصل هذان الفريق

بصورة منتظمة مع دائرتي المالية واإلدارة إلطالع الجمهور عن أي أخبار جديدة ومعلومات بشأن الموازنة. 

، لم تكن أي جهة محددة مكلفة بإدارة طلبات الحصول على المعلومات، أو مسؤولة 2019وحتى أيلول/سبتمبر 

 عن مشاركة أصحاب المصلحة والمواطنين.

https://www.edmonton.ca/city_government/documents/Open_City_Initiative.pdf
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 مي لبلدية بيبلوسالهيكل التنظي -10.3الشكل 

 

 2019: بلدية بيبلوس، أيلول/سبتمبر المصدر

نطاق الممارسات التشاركية:  -10.5هيكلية إدارية رسمية، كما هو محدد في الشكل  تقوم في بلدية الشوير

مستويات مشاركة أصحاب المصلحة. باعتباره الرئيس التنفيذي للمجلس، يشرف رئيس البلدية على رؤساء 

فإن رئيس الدائرة دائرة الشرطة، ودائرة اإلعالم، ودائرة اإلدارة ودائرة المالية. ونظراً إلى أنها بلدية صغيرة، 

اإلدارية مسؤول  أيضاً عن القضايا المتصلة بالحكومة المفتوحة، مثل الوصول إلى المعلومات، بما في ذلك 

اإلجابة على طلبات الوصول إلى المعلومات ومشاركة المواطنين. كما أن التنسيق األفقي لبعض قضايا 

مل مع رئيس اإلدارة بشأن الجهود في مجال الحكومة المفتوحة مترسخ جداً: فرئيس دائرة اإلعالم يع

 االتصاالت العامة، وينسقان أيضاً مع الدائرة المالية في ما يخص نشر المعلومات عن الموازنة.
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 الهيكل التنظيمي لبلدية الشوير -10.4الشكل 

 

 2019: بلدية الشوير، أيار/مايو المصدر

االقتصادية، هناك مكتب مسؤول عن المشاركة ينّسق في بعض البلديات في بلدان منظمة التعاون والتنمية 

جميع المبادرات في مجال المشاركة، ويضع وثيقةً شاملة لتحديد ميزات هذه المبادرات، ويوفّر الحوافز 

للمسؤولين الحكوميين من أجل تنظيم األنشطة، وللمواطنين من أجل المشاركة فيها )منظمة التعاون والتنمية 

(. ويمكن أن تنظر بيبلوس في إمكانية إقامة مثل هذا المكتب، أو مكتب للحكومة المفتوحة [2]2016االقتصادية، 

ذات مسؤوليات أوسع بقليل، مثل الردّ على طلبات الوصول إلى المعلومات. وبالنسبة إلى بلدية صغيرة بحجم 

ومبادئ مشاركة أصحاب بلدية الشوير، يقضي االقتراح المعدّل بأن تقوم البلدية بتحديد أهداف، وميزات 

المصلحة في استراتيجيتها للحكومة المفتوحة، مع تحديد الجهة المسؤولة عن التنفيذ والرصد. وهذا قد يضمن 

بأن تكون مسؤوليات الحكومة المفتوحة جزءاً من المهام/االختصاصات الرسمية لألدوار المحددة داخل 

 اإلدارة.

التنمية االقتصادية سؤاالً إلى البلديتين لمعرفة ما إذا كان يحصل ووّجه المسح الذي أجرته منظمة التعاون و

أي تبادل بينهما وبين بلديات أخرى حول ممارسات الحكومة المفتوحة، وما إذا كانتا تنّسقان أو تتعاونان مع 

نهما بلديات أخرى حول قضايا الحكومة المفتوحة. وفي الحالتين، أشارت كل من بلديتي بيبلوس والشوير إلى أ

ال تتعاونان بعد مع بلديات  لبنانية أخرى حول هذه القضايا؛ غير أن المقابالت مع أعضاء رئيسيين في البلديتين 

أشارت إلى رغبة في تعزيز هذا النوع من التبادالت. بالفعل، إن إقامة شبكة من البلديات للحكومة المفتوحة قد 
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الّطالع على الممارسات الجيدة، وتقاسم الموارد في يمّكن بلديتي بيبلوس والشوير وبلديات أخرى من ا

المبادرات ذات الصلة. وبإمكان مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية، باعتبارها الوزارة الوطنية التي 

 تقود خطة الحكومة المفتوحة، أن يساعد في تحفيز إنشاء مثل شبكة التنسيق هذه.

 الموارد البشرية والمالية

ير االستراتيجيات والمبادرات الخاصة بالحكومة المفتوحة على توفّر موارد بشرية مدّربة جيدة يتوقف تأث

(. وبالتالي، فإن توصية المنظمة بشأن الحكومة [34]2019وأموال كافية )منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، 

الحكوميين... بالموارد البشرية، المفتوحة تدعو الحكومات إلى تنفيذ اإلصالحات من خالل "تزويد المسؤولين 

والمالية والفنية المناسبة، مع الترويج في الوقت ذاته لثقافة تنظيمية داعمة" )منظمة التعاون والتنمية 

(. على سبيل المثال، تتطلّب االتصاالت العامة الجيدة المهارات الفنية الستخدام قنوات  [1]2017االقتصادية، 

عن فهم استراتيجي لكيفية استخدام االتصاالت من أجل تعزيز مشاركة أصحاب مختلفة ولغة واضحة، فضالً 

المصلحة. كذلك، يستوجب التفاعل مع المواطنين مهارات  في مجال التفاوض أو الوساطة. ويتطلّب تنفيذ قانون 

ظفين التدريب على ما يستتبع هذا القانون. ويتعين على المو 2017الحق في الوصول إلى المعلومات لعام 

ً أن يكونوا على إدراك وعلم بالمنافع التي قد تتأتى عن استراتيجية الحكومة المفتوحة  الحكوميين أيضا

 والمبادرات المتصلة بها.

 الموارد البشرية

إن توصية المنظمة بشأن القيادة والقدرات في الخدمة العامة تشدّد على أهمية المهارات لتحويل الرؤى السياسية 

(. وأّما تقرير [34]2019عة الجودة تحّسن حياة المواطنين )منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، إلى خدمات رفي

المنظمة بعنوان "المهارات لخدمة مدنية رفيعة الجودة"، فقد أدرج إطاراً جديداً للمهارات التي يحتاجها 

(. وتتعلق إحدى الركائز األربعة [33]2017الموظفون الحكوميون اليوم )منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، 

المحددة في هذا التقرير بتقديم الخدمات ومشاركة المواطنين، وهما مجاالن يتسمان بأهمية خاصة بالنسبة إلى 

 الحكومة المحلية. ويلّخص التقرير المهارات على النحو التالي: 

 بما في ذلك المهنيين ذوي : هي اللبنات التقليدية في مهارات الخدمة والمشاركةالمهارات المهنية ،

الخبرة في العالقات العامة، واالتصاالت، والتسويق، واالستشارة، والتيسير، وتقديم الخدمات، وحّل 

 النزاعات، وتنمية المجتمع المحلي والتواصل معه.

 استخدام مهارات المشاركة لتحقيق النتائج المحددة من أجل توفير تدخالت  :المهارات االستراتيجية

مستهدفة بشكل أفضل مثالً، أو الدفع إلى اعتماد سلوك عام باتجاه تحقيق النتائج المتوخاة، مثل عادات 

 أكل صحية أكثر أو الحدّ من التدخين.

 :تطبيق مهارات االبتكار على المشاركة من أجل توسيع نطاق األدوات بحدّ  المهارات االبتكارية

مشترك مثالً، ووضع النماذج، ووسائل التواصل ذاتها وإعادة تصميمها من خالل اإلنتاج ال

االجتماعي، واالستعانة بمصادر خارجية، وجوائز التحدي، واإلثنوغرافيا، والبحوث والبيانات في 

مجال الرأي، والعالمة التجارية، واألفكار السلوكية، وبيئات الخدمات الرقمية وتحليل بيانات 

 المستخدم.

من الخطوات لتوفير التدريب لجميع الموظفين، وليس فقط للمسؤولين عن المهام لقد اتخذت بلدية الشوير عدداً 

المتصلة بالحكومة المفتوحة في مجال الشفافية، والنزاهة، والذكاء العاطفي والتفاعل مع المواطنين، فضالً 

جريت مع الموظفين عن القدرات الفنية الستخدام النظام الجديد لتكنولوجيا المعلومات. ووفقاً للمقابالت التي أُ 

اإلداريين، كان هدف هذه األنشطة في مجال بناء القدرات ضمان الجودة ذاتها في الخدمات المقدمة للجميع، 

من دون أي تمييز. كذلك، وفّر مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية التدريب للبلدية حول تنفيذ قانون 

تدريب في بيبلوس وقت صياغة هذه الوثيقة في أوائل عام الحق في الوصول إلى المعلومات. وجرى هذا ال

، إنما سوف يُشّجع هذا االتجاه. وقد يكون التدريب في البلديتين، وبخاصة في ما يتعلق بمهارات االبتكار 2020

 الواردة أعاله والمتصلة بتنفيذ مبادرات الحكومة المفتوحة، مفيداً لتعزيز قدرات البلدية على إشراك المواطنين

 بشكل أوثق في صنع قراراتها، ومشاريعها وتصميم الخدمات العامة وتقديمها.
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 الموارد المالية

يشير المسح الذي أجرته منظمة التعاون والتنمية االقتصادية إلى أن التمويل غير الكافي يمثل أحد التحديات 

والمبادرات المتصلة بالحكومة األهم التي يواجهها كل من بلدية بيبلوس والشوير على صعيد تنفيذ السياسات 

ً على غياب توزيع واضح للمسؤوليات بين مستويات  المفتوحة. والمجيبون من بيبلوس ألقوا الضوء أيضا

 الحوكمة فيما أقّر مجيبون في الشوير بغياب شرط اإلصالحات المتصلة بالحكومة المفتوحة.

مجلس البلدي والموظفين اإلداريين في البلديتين، ال ووفقاً للمقابالت التي أُجريت مع رئيس البلدية، وأعضاء ال

يمكن دائماً التنبؤ بتمويل المشروع من الحكومة المركزية، وغالباً ما تتوقف المشاريع نتيجةً لذلك. ويتماشى 

هذا األمر مع االستنتاجات التي خلصت إليها تقارير عديدة توضح أن التحويالت من الصندوق البلدي المستقل 

ي أغلب األحيان من سنة إلى أخرى، وال تُنفّذ حسب جدول محدّد، ما يعني أن البلديات ال تعرف كيف تتأخر ف

؛ المنظمة الدولية لإلبالغ Mourad and Piron،2016[61][؛ 60]Atallah ،2011سوف تتلقى أموال إضافية )

 (.[56]2017[؛ 63]2018عن الديموقراطية، 

 

وير من الحكومة المركزية من خالل الصندوق البلدي المستقل، في حين %( موازنة بلدية الش35ويأتي ثلث )

 Mourad% الباقية تأتي من الضرائب البلدية، وهي هيكلية تمويل مشتركة في البلديات اللبنانية )65أن نسبة الـ

and Piron ،2016[61]كامل. إنما (. والبلدية مسؤولة عن األموال المتصلة بالمشاريع التي تنفّذها البلدية بال

حين تقوم الحكومة المركزية بتنسيق المشاريع، تتّم محاسبة المستوى األعلى، بما في ذلك بالنسبة إلى عملية 

المشتريات. وفي هذه الحاالت األخيرة، تقدم الحكومة المركزية المعلومات للبلدية، التي تؤدي دوراً في مجال 

هذه الترتيبات لتقاسم السلطة تحدّ من قدرة البلديات على  الرصد. وقد أشارت المقابالت التي أجريت إلى أن

التحّكم بشكل كامل بسياساتها في مجال الحكومة المفتوحة في ما يخص شفافية الموازنة ومشاركة أصحاب 

 المصلحة في صنع القرارات المتصلة بالموازنة.

ً تنفيذ مبادئ الحكومة المفتوحة من خالل مبادرات  يمكن إطالقها بفضل هبات  وتحاول بلدية الشوير أيضا

عينية. وأظهرت المقابالت التي أُجريت مع أعضاء المجلس أن نهجهم االستباقي في البحث عن الهبات يتضمن 

ى الترويج لمشروع  محدد، والتواصل مع أفراد ومؤسسات أعمال ميسورين في مجتمعاتهم للحصول عل

دعمهم، وفي حال تلقي الهبات، اتباع إجراءات الشفافية في التصريح. على سبيل المثال، ورداً على هذه 

الدعوة، قد تهب شركة إسمنت محلية مادة اإلسمنت لتشييد بناء جديد. وتتبع البلدية مجموعة غير رسمية من 

ً مفصالً عن  القواعد لضمان الشفافية مع مواطنيها والحكومة المركزية في ما يخصّ  الهبات. وتوفّر وصفا

الهبة، بما في ذلك طبيعتها وكلفتها، على الموقع الشبكي للبلدية وحساباتها على وسائل التواصل االجتماعي، 

ً قانونياً، ويمكن أن تنظر البلدية في  وبخاصة صفحتها على فايسبوك. غير أن هذه الممارسة ليست متطلبا

 م في استراتيجية الحكومة المفتوحة.إمكانية إدراجها من بين األحكا

وتتعاون بلدية الشوير أيضاً مع منظمات المجتمع المدني وتسعى إلى إشراك المواطنين لتنفيذ بعض مشاريعها. 

ويتبع هذا النهج بعض االتجاهات القائمة في بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية من أجل االبتكار في 

لتشارك في اإلنتاج، بالعودة المباشرة إلى المستخدمين األفراد والمواطنين في تخطيط تقديم الخدمات من خالل ا

، حين أرادت 2017(. مثالً، في عام 2011الخدمات العامة وتنفيذها )منظمة التعاون والتنمية االجتماعية، 

عين العام والمدني من البلدية إقامة مركز للمساعدة الطبية بكلفة متدنية في الشوير، أقامت شراكة بين القطا

جهة ومنظمات المجلس المدني من جهة أخرى وأشركت المواطنين في عملية التنفيذ. وبعد الطلب والحصول 

على إذن من وزارة الصحة، أنشأت البلدية عيادة جديدة للرعاية األولية بدعم من منظمتين في المجتمع المدني 

. كما قامت البلدية ومنظمات المجتمع المدني بتمويل فاعلتين في مجال الصحة ومتطوعين من المواطنين

صيانة المبنى واإلمدادات، فيما تدفع منظمات المجتمع المدني أجور ممرضتين ويتطّوع ستة مواطنين يقطنون 

في البلدية كأطباء. وبّينت هذه الشراكة بين القطاعين العام والمدني لتقديم الخدمات العامة، أن الشوير تنفّذ 

بعض الممارسات التشاركية المتقدمة، ويمكن توسيعها إلى مجاالت  أخرى من تقديم الخدمات ضمن أصالً 

 اختصاصاتها. وقد تكون مصدر وحي لبيبلوس وبلديات أخرى. 
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  التوصيات:

  التشارك في إعداد استراتيجية الحكومة المفتوحة لبلديتي بيبلوس والشوير مع أصحاب المصلحة

رئيس البلدية والممثلين المنتخبين، مع المواطنين ومنظمات المجتمع المدني . بإمكان ذات الصلة

وغيرهم من أصحاب المصلحة ذات الصلة، أن يحدّدوا األولويات في مجاالت الشفافية، والنزاهة، 

والمساءلة ومشاركة أصحاب المصلحة. ويمكن أن تضّم هذه االستراتيجية رؤيةً، وأهداف ومبادرات 

اذها، فضالً عن مجموعة من قياسات الرصد والتقييم التي قد تتيح تقييم األثر. ويمكن من الواجب اتخ

أن يساعد إعداد استراتيجية الحكومة المفتوحة في تكريس ثقافة االنفتاح الحالية للبلدية، بما يضمن 

 ذاتها. بالتالي استدامتها. وقد يساعد أيضاً في ضمان أن يتقاسم المواطنون وأصحاب المصلحة الرؤية

 تعزيز التبادل مع البلديات اللبنانية لتبادل الممارسات الجيدة في مجال جهود الحكومة المفتوحة .

يمكن أن يساعد إقامة روابط أقوى في تمكين انتشار الممارسات والمبادرات الجيدة المتصلة بالحكومة 

ة لشؤون التنمية اإلدارية في المفتوحة في لبنان، وتقاسم الموارد. ويمكن أن يساعد مكتب وزير الدول

 إقامة وتنسيق هكذا شبكة.

  توفير التدريب وأنشطة بناء القدرات لتعزيز المهارات المطلوبة لتنفيذ مبادرات الحكومة المفتوحة

. في بيبلوس، قد يُشّجع تدريب جميع الموظفين، كالتدريب الذي نُّظم في الشوير، يتناول في البلديتين

والذكاء العاطفي والتفاعل مع المواطنين، فضالً عن القدرات الفنية لضمان أن الشفافية، والنزاهة 

يتمتع جميع الموظفين بالقدرات ذاتها الستخدام نظام تكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل 

االجتماعي. كما أن التدريب في البلديتين لتعزيز التوعية ومعرفة كيفية تنفيذ قانون الحق في الوصول 

معلومات قد يكون مفيداً. ويمكن ان تغطي أنشطة بناء القدرات الموجهة إلى الموظفين الرئيسيين إلى ال

المسؤولين عن أنشطة الحكومة المفتوحة مواضيع مثل التشارك في اإلعداد، ووضع النماذج، 

، واالستعانة بمصادر خارجية، وجوائز التحدي، واإلثنوغرافيا، والبحوث والبيانات في مجال الرأي

ورؤى الجمهور، والعالمة التجارية، واألفكار السلوكية، وبيئات الخدمات الرقمية وتحليل بيانات 

 المستخدم. ويمكن أن يعزز هذا التدريب نطاق وجودة مبادرات الحكومة المفتوحة في البلديات.

 ،في بيبلوس، إسناد المسؤوليات إلى فرٍد أو مكتب لمعالجة طلبات الوصول إلى المعلومات 

. ال يوجد حالياً أي فرد أو مكتب مسؤول بصورة خاصة ولمشاركة أصحاب المصلحة والمواطنين

عن هذه الوظائف الهامة في الحكومة المفتوحة. ونظراً إلى حجم البلدية، من المرجح أن شخصاً 

لبلدية واحداً لن يكفي. غير أن فرداً أو مكتباً يضطلع بهذه المسؤولية قد يساعد في ضمان أن تنفّذ ا

قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، وتجري مبادرات منتظرة ومجدية في مجال مشاركة 

أصحاب المصلحة والمواطنين بحيث يسترشد بها عمل البلدية. وهذا قد يؤدي إلى سياسات أفضل 

 ويعزز العالقة بين ممثلي البلدية واإلدارة ومواطنيها.

 ن العام والمدني وتوسيع نطاقها للتشارك في تقديم مواصلة استخدام الشراكات بين القطاعي

. إن المركز الصحي الخدمات العامة في الشوير، والبحث في إمكانية القيام باألمر ذاته في بيبلوس

الجديد المتدني الكلفة في الشوير، والذي تّم إنشاؤه مع منظمات المجتمع المدني وتجري إدارته 

ن قدرات البلدية على استخدام طرق مبتكرة لتقديم خدمات عامة بمساعدة األطباء المتطوعين، يبيّ 

على نحو أفضل وأكثر شموالً. ويمكن توسيع هذا النهج بحيث يشمل مجاالت  أخرى من تقديم 

 الخدمات، ويشكل مصدر وحي لبلدية بيبلوس وبلديات أخرى.

 أطر التنفيذ

التي تمثل الطرق التي تُنفّذ من خاللها مبادئ الحكومة  تتعلق الركيزة الثانية في الحكومة المفتوحة بأطر التنفيذ

المفتوحة. وتستتبعها السياسات المتصلة بالشفافية والحصول على المعلومات، واستراتيجيات االتصاالت 

 العامة، وعمليات مشاركة أصحاب المصلحة، ونظم الرصد والتقييم.
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 السياسات المتصلة بالشفافية والحصول على المعلومات

ً للحكومة المفتوحة على المستويين المحلي يش ً هاما كل الحق في الوصول إلى معلومات عن الحكومة أساسا

( تكرس مبدأ الشفافية إلى حدّ ما. 1977من قانون البلديات ) 76و 55، و45والمركزي على السواء. فالمواد 

( والذي ينطبق 2017اُقّر مؤخراً  )وقد تعّزز هذا المبدأ في ظل قانون الحق في الوصول إلى المعلومات الذي 

% فقط من المعلومات 1أيضاً على البلديات. ورغم أن هذه الصكوك القانونية قائمة، فإن البلديات اللبنانية تنشر 

% من اتحادات البلديات يؤيد قانون الحق في الوصول إلى 12عن قراراتها المتصلة بالموازنة، وأقل من 

 .2017أجرته المنظمة الدولية لإلبالغ عن الديموقراطية عام المعلومات، وفق المسح الذي 

وفي بيبلوس، تُنشر الموازنات على تطبيق "بلديتي" للمقيمين، وعلى صفحة فايسبوك الخاصة بالبلدية. وفي 

على األقل، حين  1982، يقوم تقليد طويل من الشفافية في البلدية، حيث تُنشر الموازنات علناً منذ عام الشوير

، األمر الذي يولّد PDF تولّى الرئيس الحالي للدائرة المالية منصبه. غير أن الموزانة في البلديتين تُنشر بنسق 

ظمة التعاون والتنمية االقتصادية أن تُنشر صعوبات لجهة التحليل. ومن الممارسات الشائعة في بلدان من

في توصية  7قابلة للتحميل. ويحدد البند  Excelكأن تكون مثالً وثيقة  -الموازنة بنسق البيانات المفتوحة

المنظمة بشأن الحكومة المفتوحة أن النسق يجب أن يكون "مجانياً، ومتاحاً بنسق مفتوح وغير مسجل الملكية 

إيجاده، وفهمه، واستخدامه وإعادة استخدامه، ويُنشر من خالل نهج متعدد القنوات، يُمنح ومقروء آلياً، يسهل 

(. وتوفر أغلبية بلدان [1]2017األولوية بالتشاور مع أصحاب المصلحة" )منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، 

تنفيذية على المستوى الوطني منها اقتراح الموازنة ال 24( الموازنة المصادق عليها فيما توفّر 28المنظمة )

(. ويمكن أن تبحث كّل من بلديتي [40]2019بنسق البيانات المفتوحة )منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، 

بيبلوس والشوير في إمكانية أن يتمكن المواطنون ومؤسسات األعمال من الوصول إليها على نحو أسهل 

 لمفتوحة. والبحث فيها من خالل نشرها بنسق البيانات ا

وغالباً ما تكون الموازنات وثائق طويلة ومعقدة من الناحية الفنية. ومن خالل شرح الموازنات ببساطة ووضوح 

واإلبالغ عنها، ستتمكن الحكومة من تحسين فهمها من جانب المواطنين ومؤسسات األعمال للموازنة. وفي 

شر الحكومات دليل المواطن، غالباً ما يُسّمى موازنة العديد من بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، تن

بلداً في المنظمة يعدّ دليل  23، كان 2018المواطن، لشرح هدف الموازنة وتأثيرها بلغة مبّسطة. وحتى عام 

ً لنتائج مسح المنظمة [40]2019المواطن، بشكل أو بآخر )منظمة التعاون والتنمية االقتصادية،  (. ووفقا

جراءات المتصلة بالموازنة، فهي غالباً ما تُنشر في ما يخّص الموازنة المصادق عليها واقتراح للممارسات واإل

ً دليل المواطن للموازنة  14الموازنة التنفيذية ) بلداً في المنظمة لكّل منها(. ونشرت الحكومة اللبنانية أيضا

األعمال من الوصول بشكل  (. ولكي يتمكن المواطنون ومؤسساتBissat،2019[64]) 2019و 2018عامي 

أكبر إلى الموازنة، قد تبحث بلدية الشوير في إمكانية إعداد دليل المواطن للموازنة المصادق عليها. وقد 

وضعت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية الخطوط التوجيهية ذات الصلة للمساعدة في هذا الخصوص: 

 (. Petrie and Shields ،2010 [65]وكيف؟" ) "إعداد دليل المواطن إلى الموازنة: لماذا؟ متى

مثاالً عن ماهية دليل المواطن، حيث نشرت الحكومة تقسيماً بسيطاً  2018وتشكل موازنة المملكة المتحدة لعام 

(. وكل عام حين يقدم المقيمون في المملكة [66]2018أمراً يجب أن تعرفه" )حكومة المملكة المتحدة،  24"لـ

ً يفّصل الطريقة التي أُنفقت فيها أموال المتحدة إقرارات ً دائريا هم الضريبية، يتلقون أيضاً جدوالً ومخططا

ضرائبهم. ويتلقى كل مقيم هذه المستندات بشكل تلقائي. وعلى المستوى المحلي، تنشر مدينة بروكسل كل عام 

يفية تعزيز ممارساتها في دليالً بصرياً للموازنة السنوية، يمكن أن يشكل مصدر وحي لبلدية الشوير حول ك

 (.[67]2019مجال شفافية الموازنة )مدينة بروكسل، 

في نشر  2010وتتمثل ممارسة هامة أخرى في مجال الحكومة المفتوحة متبعة في بلدية الشوير منذ عام 

محضر قرارات المجلس في ما يتعلق بمبنى البلدية، وموقعها الشبكي وصفحتها على فايسبوك. وقد سمحت 

الصفحة األخيرة بتبادل المعلومات بحيث تصبح أكثر فعالية، سيما أن المواطنين سألوا عن التبرير المنطقي  هذه

لبعض قرارات المجلس المنشورة على المنصة، بما يتيح إطالق حوار أّولي. لم تكن هذه المعلومات منشورة 

 .2020في بيبلوس وقت صياغة هذا التقرير في أوائل عام 

س في البلديتين بنشر المعلومات عن المشاريع الجارية في البلدية وعن حالة إنجازها، فضالً عن ويقوم المجل

الخطط واالستراتيجية البلدية. وحرصاً على أن تتواصل هذه الممارسة، بإمكان البلديتين ترسيخ النهج إزاء 
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القرارات في المجلس أو تقديم  نشر المعلومات عن المشاريع، وبالتالي عن كيفية مشاركة المواطنين في اتخاذ

 التغذية الراجعة/الشكاوى بشأنها، ضمن استراتيجيات الحكومة المفتوحة الخاصة بكل منهما.

في بلدية الشوير، حيث أن شخصاً محدداً في اإلدارة مسؤول عن طلبات الحصول على المعلومات، استجابت 

مناقشته في القسم السابق، يمكن أن تسند بيبلوس البلدية إلى هذه الطلبات في الوقت المناسب. وكما جرت 

المسؤوليات عن طلبات الحصول على المعلومات إلى فرد  أو مكتب في البلدية لضمان أن تتم معالجة هذه 

 الطلبات على نحو  سريع واالستجابة لها.

ً في خطة الحكومة المفتوح ً للمقابالت وأخيراً، تشكل الشفافية في المشتريات العامة عنصراً رئيسيا ة. ووفقا

التي أُجريت مع المجلس وأعضاء المجتمع المدني، تُعتبر عملية المشتريات في بلدية الشوير شفافة. وبالنسبة 

دوالر أمريكي، تتصل البلدية بمتعهدين أو ثالثة  5.000إلى المشاريع المحلية الصغيرة التي تكون كلفتها دون 

لومات ال تُنشر. ثم تُعرض المناقصة على صفحة البلدية على اإلنترنت متعهدين لتقديم عروض بيد أن هذه المع

يوماً. ويمكن أن يحضر الجمهور إلى مقر البلدية في يوم فّض  30وأمام مبنى البلدية، وتكون مفتوحة لمدة 

ي العروض ومناقشتها من جانب رئيس البلدية والمجلس. وتبادر البلدية إلى اختيار العرض األرخص ثمناً الذ

 يستوفي المواصفات الفنية المطلوبة في المشروع.

 استراتيجيات االتصاالت العامة

( باعتبارها [1]2017تحدّد توصية منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، 

المساءلة. غير أن  ركيزةً أساسية في خطة الحكومة المفتوحة التي تعّزز الشفافية، وتتيح المشاركة وتضمن

% من االلتزامات الواردة في خطط العمل الخاصة بشراكة الحكومة المفتوحة في العالم تتصل 2أقل من 

 (.[2]2016باإلعالم واالتصاالت )منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، 

بشكل تحديث الموقع  وقد عيّنت بلدية بيبلوس رئيساً لدائرة الصحافة واإلعالم مسؤوالً عن االتصاالت العامة

الشبكي للبلدية، وإدارة العالقات مع وسائل اإلعالم التقليدية )التلفزيون، والراديو والصحف(، وإدارة النشاط 

على حساب البلدية على فايسبوك وتغطية األحداث. فالنشاط يومي على فايسبوك ورئيس دائرة اإلعالم يعّزز 

 الردّ على تعليقات المواطنين على المعلومات التي تُنشر.االتصاالت باالتجاهين من خالل التفاعل و

وفي بلدية الشوير، تستخدم البلدية حمالت االتصاالت واألدوات الرقمية بشكل قوي واستراتيجي لتعزيز مبادئ 

مسؤولة عن  الحكومة المفتوحة واالتصاالت باالتجاهين مع المواطنين. ورئيسة دائرة اإلعالم في الشوير

الجهود في مجال االتصاالت العامة. وتشمل مسؤولياتها تحديث الموقع الشبكي للبلدية وحساباتها على وسائل 

التواصل االجتماعي، وتغطية األحداث، والتنسيق مع وسائل اإلعالم الرئيسية )التلفزيون، والراديو 

 والصحف(.

البلديتين من خالل إعداد استراتيجية لإلبالغ عن ويمكن تعزيز الجهود في مجال االتصاالت العامة في 

مبادرات الحكومة المفتوحة. وينبغي تشجيع الممارسات الجيدة القائمة، مثل حمالت التوعية ونشر المعلومات 

األساسية في النشرات والوثائق الرسمية، على الموقع الشبكي للبلدية ووسائل التواصل االجتماعي. بالفعل، إن 

لممارسات الجيدة في استراتيجية االتصاالت العامة كجزء  من استراتيجية شاملة للحكومة المفتوحة ترسيخ هذه ا

 يمكن أن يساعد في ضمان أن تصبح منهجية، وأن تدعم أهدافاً أوسع نطاقاً.

كما أن صفحات بلديتي بيبلوس والشوير على فايسبوك ناشطة بصورة خاصة. وتنشر البلديتان آخر المعلومات 

قرارات المجلس والفعاليات االجتماعية، وخاصة الصور وأشرطة الفيديو. وتبث بلدية الشوير أيضاً عن 

 االجتماعات مباشرةً عبر االنترنت.

بعض القياسات المتصلة بالمشاركة في وسائل التواصل االجتماعي لغرض تحليلها، في  وقدّمت بلدية الشوير

، كان الخبر المتوسط المنشور 2019حين لم تكن هذه القياسات متوفرة في بلدية بيبلوس. وحتى شباط/فبراير 

"أحب"  مشاهدة كما أن متوسط عدد تعليقات 68.000مشاهدة، والنشاط المتوسط المنشور  98.000يتلقى 

(. وتشكل فايسبوك قناة هامة لالتصال نظراً إلى انتشاره 10.2)الجدول  346التي تتلقاه صفحة جديدة يبلغ 

تعليق "أحب"، األمر  8.800، حصلت صفحة بلدية الشوير على 2019الواسع في لبنان. وحتى أيار/مايو 

والزائرين والسكان في بالد االنتشار، سيما  الذي يشير إلى أن البلدية تستقطب أيضاً نسبة كبيرة من المغتربين،
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شخص باقي أيام  1500شخص فقط خالل أشهر الذروة في الصيف وحوالي  5.000أن عدد السكان يبلغ 

 السنة.

 آراء حول فايسبوك في بلدية الشوير -10.2الجدول 

 المتوسط في الشهر 

الدخول إلى الخبر 

 المنشور
98000 

التفاعل مع الخبر 

 المنشور
68000 

تعليقات "أحب" على 

 صفحة جديدة
346 

 2019المصدر: بلدية الشوير، شباط/فبراير 

ً بالعمل على تويتر، رغم أنه كان لديها  ً فقط على هذه المنصة في  33وبدأت بلدية الشوير أيضا متابعا

%( مقارنةً 10لتويتر ). إنما هذا ليس باألمر المفاجئ نظراً إلى معدل التغلغل المتدني 2019سبتمبر/أيلول 

ً على Mideastmedia.org ،2020 [46]%( في لبنان )78بفايسبوك ) (. كما أن بلدية الشوير ناشطة أيضا

 .2019متابعاً حتى مايو/أيار  1.575منشوراً و 443إنستغرام مع 

تودّ المجالس تحقيقه وإضافةً إلى هذه التدابير في مجال االتصاالت العامة، يمكن تحديد األهداف الشاملة لما 

من خالل اتصاالتها. ويقترح دليل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بعنوان "التواصل بشأن الحكومة 

( تحديد أهداف خاصة تكون محددة، وقابلة للقياس، [68]2019المفتوحة" )منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، 

لى سبيل المثال، يمكن أن يتمثل أحد األهداف في التشجيع على وقابلة للتحقيق، وذات الصلة ومحددة الوقت. ع

إحداث تغيير ثقافي لصالح مبادئ الحكومة المفتوحة. ويمكن أن تشمل مؤشرات األداء األساسية المتصلة بهذا 

الهدف زيادةً في عدد المواطنين الذين ينضمون إلى مبادرة محددة في مجال المشاركة، وزيادة في عدد 

التي تستخدم منصات البيانات المفتوحة. ويشرح الدليل أيضاً لماذا وكيف تُحدّد المقاصد والمحطات المؤسسات 

 األساسية والمسؤوليات، والتعّرف إلى الجمهور ووضع الرسائل األساسية. 

بقنوات االتصال األخرى، إن رئيس دائرة اإلعالم في بيبلوس مسؤول عن البيانات الصحافية وفي ما يتعلق 

ارة العالقات مع الصحافيين في التلفزيون، والراديو الصحف لضمان التغطية. ويتضمن الموقع الشبكي وإد

للبلدية قسماً لألخبار يلقي الضوء على جزء  من هذه التغطية، في حين أن نشاط بلدية الشوير للعمل مع مصادر 

الصحف للتواصل بشأن مبادرات الحكومة إعالم تقليدية محدود  نوعاً ما. وال يُستخدم الراديو، والتلفزيون و

المفتوحة، األمر الذي يثير مسألة هامة تتعلق بالفجوة الرقمية. ووفقاً للمقابالت التي أُجريت مع رئيس دائرة 

اإلعالم في البلدية، يسود مستوى عال  من اليقين بأن األغلبية العظمى من السكان المقيمين في الشوير، إن لم 

م حسابات على فايسبوك وواتساب. وحتى لو كان هذا صحيحاً، فهو ال يعني بالضرورة أن يكن جميعهم، لديه

الجميع هم مستخدمون ناشطون للمنصة. كما أن نهجاً متنوعاً إزاء االتصاالت العامة قد يساعد في التخفيف 

 من فجوة رقمية محتملة، ويضمن الوصول إلى جمهور أوسع وإشراكه.

صاالت الرقمية، يمكن أن تبحث بلدية الشوير في إمكانية وضع اللمسات األخيرة ولجهة أدوات  أخرى لالت

على صيانة موقعها الشبكي واستخدامه لتبادل المعلومات ذات الصلة على نحو استباقي. ويمكن أن يشكل 

ى في الموقع الشبكي لبلدية بيبلوس مصدر وحي. وبالنسبة إلى البلديتين، قد تتمثل أداة تواصل رئيسية أخر

النشرة اإلخبارية للمواطن، وهي طريقة فعالة ليبقى السكان المقيمين على اطالع على أنشطة البلدية، 

ومشاريعها وآخر التطورات المتعلقة بها بصورة مباشرة، والحدّ من الحاجة إلى طلب المعلومات. فمدينة 

غرام، سيما أن عدداً متزايداُ من األشخاص برشلونة مثالً توفّر أيضاً نشرتها اإلخبارية عبر تطبيق الرسائل، تل

 (.10.4يستخدمون هواتفهم الخلوية إليجاد المعلومات وتلقيها )أُنظر اإلطار 
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 النشرة اإلخبارية للمواطن في برشلونة -10.4اإلطار 

أو عبر  تدعو مدينة برشلونة مواطنيها إلى االشتراك في نشرتها اإلخبارية المنظمة، إما عبر البريد اإللكتروني

 تلغرام. ويرد أدناه مقتطف من الموقع الشبكي للمدينة:

 أبقوا على اّطالع على ما يحصل في برشلونة

في حال أردتم البقاء على اطالع على كّل ما يحصل في المدينة، يمكنكم الحصول على المعلومات التي تهّمكم 

 مباشرة عبر البريد اإللكتروني.

تالية وسوف تحصلون على محتوى محدّث يتناسب مع أفضلياتكم، أكانت يتوجب عليكم فقط ملء الحقول ال

تتصل بمنطقتكم أو بموضوع محدّد. وفي حال تبدّلت اهتماماتكم، يمكنكم أن تلغوا اشتراككم بسهولة من خالل 

 استخدام أي من رسائل البريد اإللكتروني التي وصلتكم.

 

 

 هل لديكم قناة تلغرام؟

يمكنكم متابعة قناة تلغرام للبقاء على اّطالع على كل ما يجري في برشلونة. عليكم أن تطبعوا فقط عبارة 

@bcnajuntament  في التطبيق، أو النقر على الرابط التاليt.me/bcnajuntament. 

http://e-"، (، "البقاء على اّطالع على ما يجري في برشلونة[69] 2020: مدينة برشلونة، )المصدر

bcn.cat/newsletter/en/landings/alta 

 

 عمليات مشاركة أصحاب المصلحة

يرد في التوصية الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، كما 

المشاركة إلى نطاق الممارسات التشاركية التي تتراوح بين المعلومات والعمل، حيث (، يشير مفهوم [1]2017

نطاق الممارسات التشاركية: مستويات  -10.5تزداد مشاركة المواطنين وتأثيرهم عند كل مستوى )الشكل 

 مشاركة أصحاب المصلحة(.

http://e-bcn.cat/newsletter/en/landings/alta
http://e-bcn.cat/newsletter/en/landings/alta
http://e-bcn.cat/newsletter/en/landings/alta
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 ةنطاق الممارسات التشاركية: مستويات مشاركة أصحاب المصلح -10.5الشكل 

 

 الحكومة المفتوحة: السياق العالمي والسبيل قدماً (، [2]2016: منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )المصدر
.en-https://dx.doi.org/10.1787/9789264268104 

عن الممارسات الجيدة في المستوى األول من المشاركة، أي  تتعدّد األمثلة في بلديتي بيبلوس والشوير

المعلومات. بالفعل، تتبادل البلديتان بشكل استباقي المعلومات وتعتمدان نهج اتصاالت باالتجاهين، كما ورد 

وصفه في األقسام السابقة. والعنصر الرئيسي الذي قد تبحث بلديتا بيبلوس والشوير في إمكانية تحسينه هو 

جلسات المجلس البلدي. فمن الشائع في السلطات المحلية في بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية حضور 

فتح الجلسات للجمهور، األمر الذي يسمح للمواطنين والصحافة متابعة القرارات البلدية عن كثب )منظمة 

( على 1977من قانون البلديات ) 35(. إنما في لبنان، تنص المادة [16]2019التعاون والتنمية االقتصادية، 

"أن جلسات المجلس البلدي تكون سريةً". وهناك طريقة ممكنة للتصدي لهذا التحدي، سيما أن المادة ذاتها 

تضيف "أن رئيس البلدية يكون مخّوالً دعوة أي موظف أو أي شخص إلى جلسات المجلس البلدي واإلصغاء 

نشر محاضر الجلسات أو بثها، فهو يتيح لرئيس البلدية إمكانية إليه". وفي حين يمنع القانون المجالس من 

 توسيع الدعوة إلى جميع السكان المقيمين لحضور اجتماعات المجلس شخصياً.

وفي ما يتعلق بالمشاورة، تقوم العديد من الممارسات الجيدة في البلديتين، مثل الجلسات المفتوحة للعامة 

بالبلدية، والبنية التحتية والتخطيط المدني، وهي ممارسة شائعة في والمشاورات بشأن المشاريع الخاصة 

البلديات في بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية. وبهدف تقريب المواطنين من المجلس، يعقد رئيس بلدية 

 بيبلوس جلسات منتظمة مفتوحة للعامة رغم أن أيام وساعات انعقادها غير محددة، وهذا ال يشمل أعضاء

 12صباحاً إلى الساعة  9المجلس البلدي. وفي الشوير، يعقد رئيس البلدية جلسات  مفتوحة كل يوم من الساعة 

ساعات يومياً في البلدية حيث يجتمعون مع المواطنين.  3ليالً، ويمضي أعضاء المجلس البلدي ساعتين إلى 

ً للمقابالت التي أُجريت مع رئيس البلدية، وأعضاء المجلس  البلدي والمواطنين في البلديتين، يتوجه ووفقا

 السكان المقيمون كل يوم إلى البلدية خالل هذه الفترة لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا. 

ً مع أصحاب المصلحة من خالل المزج بين هذه الجلسات المفتوحة،  وفي الشوير، يعمل المجلس أيضا

كون المواطنون قادرين على نشر تعقيباتهم. وتستهدف واجتماعات البلدية والمنشورات على فايسبوك حيث ي

ً المواطنين، إنما يمكن أن يتسع نطاقها لتشمل جهات  فاعلة أخرى مثل منظمات المجتمع  المشاورات حاليا

المدني، والنقابات، والشركات الخاصة، واإلعالم/الصحافيين ومجموعات األقليات، من قبيل المجموعة 

سوريين. إضافةً إلى ذلك، لكي يعرف أصحاب المصلحة كيف تسترشد قرارات المجلس الكبيرة من المهجرين ال

بمدخالتهم أو كيف تنفّذ، يمكن إقامة حلقة من التغذية الراجعة بين المواطنين والبلدية وترسيخها في استراتيجية 

 الحكومة المفتوحة.

https://dx.doi.org/10.1787/9789264268104-en
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صلة بمشاركة أصحاب المصلحة والمواطنين وقد حدّدت بلدية بيبلوس أربعة تحديات أمام تنفيذ المبادرات المت

من خالل المسح الذي أجرته منظمة التعاون والتنمية االقتصادية: التمويل غير الكافي، والحوافز غير الكافية 

لينفذ الموظفون الحكوميون مبادرات  متصلة بمشاركة أصحاب المصلحة، واهتمام غير كاف  من جانب 

ع األطراف المهتمة على نحو  كاف  على فرص المشاركة. وقد ألقت هذه المواطنين في المشاركة وعدم إطال

التحديات بعض الضوء على المبادرات المحدودة التي تتخذها البلدية في مجال مشاركة أصحاب المصلحة 

والمواطنين حتى اآلن، سيما أنها اقتصرت إلى حدّ بعيد على تبادل المعلومات والمشاورات باتجاه واحد، من 

 محاوالت اعتماد نهج أكثر ابتكاراً أو المشاركة باالتجاهين. دون

وفي الشوير، تّم تحديد تحديين أمام مشاركة أصحاب المصلحة والمواطنين: عدم توفر المعلومات المالئمة في 

صفوف الموظفين عن مختلف عمليات المشاركة، والتمويل غير الكافي. وفي إطار التعاون مع بلدية الشوير، 

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ورشة عمل لبناء القدرات لمدة ثالثة أيام حول الممارسات المبتكرة  أقامت

، مع أحد األقران من بلجيكا وخبيرين في الميدان من بلجيكا 2019في مجال مشاركة المواطنين في أيار/مايو 

لدي، والموظفون اإلداريون والمجتمع وبولندا. وحضر ورشة العمل رئيس البلدية، واألعضاء في المجلس الب

المدني. ووفّرت ورشة العمل هذه مقدمة للمشاركة على نحو أوسع ورّكزت بالعمق على المداوالت، وتطرقت 

بالتالي إلى تحديد السبيل إلشراك المجموعات التمثيلية للمواطنين في عملية تيسير التعلم والمداوالت من أجل 

ت مستنيرة. إنما لم تتم معالجة أشكال عديدة أخرى من مشاركة أصحاب السماح للمواطنين وضع توصيا

 المصلحة والمواطنين بالعمق.

، يمكن أن تساعد في تشجيع البلدية على 2020وسوف تُعقد ورشة عمل أخرى مماثلة في بلدية بيبلوس عام 

بر لالستعانة بالممارسات تحديد سبيل لتحفيز األعضاء في المجلس البلدي والموظفين الحكوميين على نحو أك

 في مجال مشاركة أصحاب المصلحة والمواطنين لتحسين السياسات وتعزيز العالقة مع السكان.

وإضافةً إلى بناء القدرات، يمكن أن تستفيد البلديتان من التدريب على أشكال مختلفة من مشاركة أصحاب 

تماماً على المستوى المحلي. بالفعل، ينص مشروع المصلحة، مثل إعداد الموازنة التشاركية، وهو أمر ينطبق 

إعداد الموازنة التشاركية على أن "الموازنة التشاركية هي عملية ديموقراطية يقّرر فيها أفراد المجتمع كيف 

ينفقون جزءاً من الموازنة العامة. ويعطي الناس سلطة فعلية على األموال الفعلية". )مشروع الموازنة 

وانتشرت منذ  1989(. انطلقت الموازنة التشاركية في بورتو أليغري، البرازيل، عام [70]2020التشاركية، 

(. إنها طريقة تتيح [70]2020مدينة من حول العالم )مشروع الموازنة التشاركية،  3.000ذلك الحين في 

ب المواطنين. للمواطنين ممارسة الديموقراطية ومكافحة الفساد سيما أنها تسمح المراقبة والرصد من جان

أنه يمكن للموازنة والمؤسسات التشاركية أن تحّسن  2019كذلك، كشفت دراسة أجراها البنك الدولي عام 

 Peixoto, Touchton and)الميزانيات الحكومية سيما أنها تزيد استعداد المواطنين على دفع الضرائب )

Wampler ،2019[71]ية في العالم لجهة خصائصها، فهي تتّبع (. وفي حين تختلف ممارسة الموازنة التشارك

 عادة مجموعة من الخطوات، وفق مشروع الموازنة التشاركية:

 : لجنة توجيهية تمثل المجتمع المحلي، وتعدّ القواعد وخطة المشاركة.تصميم المشروع" .1

: من خالل االجتماعات واألدوات االلكترونية، يتبادل السكان المقيمون األفكار العصف الذهني .2

 المتصلة بالمشاريع ويناقشونها.

 : يحّول "مندوبو الموازنة" المتطوعون األفكار إلى اقتراحات مجدية.وضع االقتراحات .3

: يصّوت السكان المقيمون على االقتراحات التي تخدم احتياجات المجتمع المحلي على التصويت .4

 النحو األكبر. 

تقوم الحكومة أو المؤسسة بتمويل وتنفيذ األفكار الرابحة". )مشروع  :تمويل المشاريع الرابحة .5

 (.[70]2020الموازنة التشاركية، 

يمكن أن تستفيد بلديتا بيبلوس والشوير من االطالع بشكل أكبر على عمليات الموازنة التشاركية من خالل 

ا كما يشير إليه القسم السابق، ونظراً برنامج تدريب متكيف مع الموازنة التشاركية في البلديات الصغيرة. إنم
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إلى أن نسبة صغيرة فقط من موازنة البلدية تُجمع مباشرة من خالل الضرائب، وعدم موثوقية التمويل على 

المستوى الوطني، يمكن أن تشكل الموازنة التشاركية خياراً أوضح في حال تحّول مشروع قانون الالمركزية 

قانون، بحيث يمنح البلديات استقالليةً أكبر في التصرف بأموالها. وقد يساعد  الذي تجري مناقشته حالياً إلى

 مشروع القانون هذا أيضاً في المساهمة في حّل مسألة التمويل غير الكافي لمشاركة أصحاب المصلحة.

ة وبهدف التصدي لهذه التحديات التي تواجهها البلديات، فإن إعداد ميثاق للمشاركة يكّرس مبادئ مشارك

المواطنين، وأهدافها وإجراءاتها في بلديتي بيبلوس والشوير قد يساعد في ضمان ترسيخ هذه الممارسات. 

ويمكن أن ينشئ هذا الميثاق إجراًء لتوفير التغذية الراجعة بشكل منهجي للمشاركين في المشاورات. وهي 

في إعداد هذا الميثاق مع المواطنين، ممارسة شائعة في بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية أن تشارك 

والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة. وفي ظل غياب أي متطلب قانوني في لبنان يلزم الحكومة، على أي 

مستوى، التشاور مع المواطنين أو إشراكهم في صنع سياساتها واتخاذ قراراتها، قد يشكل إعداد هذا الميثاق 

حيث يكون مصدر وحي تحتذي به بلديات أخرى. على سبيل المثال، إن طريقةً إلنشاء مثل هذا االلتزام، ب

ميثاق ليون يساعد في إقامة مجموعة مشتركة من المبادئ، واألهداف ورؤية، تحدّد حقوق وموجبات البلدية 

 (.10.5والمواطنين )اإلطار 

 

 مثل عن ميثاق للمشاركة -10.5اإلطار 

 ميثاق ليون للمشاركة

، يحدّد مبادئ المدينة، وأهدافها، والجهات الفاعلة فيها، 2003ثاق المشاركة عام وضعت ليون الكبرى مي

 والتزاماتها، ومشاريعها التجريبية، وجهودها في مجال الرصد والتقييم.

 المبادئ

  أكثر تشاركية هي في صميم استراتيجية التنمية المستدامة وإنشاء ثقافة  إقامة ديموقراطيةالغاية: إن

قوية. ويهدف الميثاق إلى تجديد الديموقراطية المحلية، وتعزيز شرعية الممثلين المنتخبين، وتطوير 

الروابط االجتماعية، وإعادة النقاش العام، وتيسير حرية التعبير، وتشجيع إسماع صوت من ال صوت 

 يف السياسة مع الطلبات االجتماعية.لهم وتكي

  :يجب أن تتيح المشاورة فهماً أفضل لإلجراءات العامة، بما يثري المشاريع ويسّهل تنفيذها الكفاءة

 وملكيتها.

 :بالنسبة إلى التشاور حول المشاريع ذات االهتمام المحلي، سوف يولى مبدأ التبعية اهتماماً  التبعية

 متميزاً.

  :ما من أسلوب "واحد يناسب الجميع" للتشاور. وبالتالي، سيكون من األساسي تكييف قابلية التكيّف

استراتيجيات التشاور وفقاً للمشاريع، والجهات الفاعلة، واألقاليم، والقيود التنظيمية، والفنية والمالية. 

 كما أن تبادل الخبرات سوف يسمح ببناء هندسة للتشاور.

  :جزء من عملية تدرجية، والصارمة، إنما هو عةً من اإلجراءات ثابتة ال يحدّد الميثاق مجموالتدّرج

ومرنة ومفتوحة. كما أنه جزء من عملية دائمة ومستدامة. وتُبنى الديموقراطية المحلية بفضل تقدمها 

 ونجاحاتها، إنما أيضاً بالخبرة المستمدة من حاالت الفشل واإلحباط.

، المشاركةميثاق (، [72]2003المصدر: ليون الكبرى )
.http://www.adels.org/ressources/chartes/grand_lyon_charte_participation.pdf 

عمل، في البلديتين. ويمكن أيضاً تعزيز المستوى الثالث من مشاركة أصحاب المصلحة، وهو االنخراط في ال

وال تتضمن المشاورات كما تجري حالياً موجباً إلطالع المواطنين على النتيجة النهائية، وتتجه إلى أن تكون 

من األعلى إلى األدنى. وبالتالي، فإن توفير فرص أكبر للمواطنين للتأثير على عملية صنع القرارات من خالل 

http://www.adels.org/ressources/chartes/grand_lyon_charte_participation.pdf
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القرارات، حيث هناك تقاسم متوازن للقوة بين صانعي القرارات  أساليب التشارك في وضع السياسات واتخاذ

وأصحاب المصلحة، قد يحّسن جودة المدخالت التي تتلقاها البلديات من أصحاب المصلحة ويضمن أن تأتي 

 المعلومات من مجموعة واسعة من الخلفيات االجتماعية واالقتصادية.

ن في البلدية ليتمكنوا من توفير توصيات مستنيرة بشأن وقد يتمثل ذلك في توليد الفرص لألشخاص العاديي

قضايا السياسات والمشاريع. والعمليات التداولية مناسبة جداً لتحقيق هذا الهدف سيما أنها مصّممة الختيار 

مجموعة تمثيلية من األشخاص، وتوفير الوقت والموارد لهم ليحصلوا على مزيد  من المعلومات ويوازنوا بين 

وانب في مسألة محددة، وإعداد توصيات ملموسة ضمن القيود لما هو مجد  بالنسبة إلى سلطة عامة جميع الج

( )اإلطار Gerwin،2018[75][؛ 74]Chwalisz،2017؛ [73]2020)منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، 

لمذكورة آنفاً في هذا القسم، (. غير أن العمليات التداولية ليست الخيار الوحيد، بل أن الموازنة التشاركية ا10.6

 هي أيضاً مثل عن هذا االنخراط في العمل.

 

 

 

 

 

 مثل عن العمليات التشاركية إلشراك المواطنين بصورة مباشرة في صنع القرارات العامة -10.6اإلطار 

 غدانسك: ثالث هيئات للمواطنين بشأن التخفيف من وطأة الفيضانات، وتلوث الهواء واالنخراط في العمل

 المدني

، فّوضت مدينة غدانسك ثالث هيئات تداولية للمواطنين تقديم توصيات ملزمة حول 2016منذ تموز/يوليو 

قضايا هامة مثل كيفية الوقاية من الفيضانات، وكيفية تحسين جودة الهواء في المدينة وكيفية جعل المدينة أكثر 

املة األفراد في مجموعة المثليين. وتم اختيار شموالً، على أن ترّكز على االنخراط في العمل المدني ومع

شخصاً في كل مرة، بصورة عشوائية من خالل عملية سحب بالقرعة،  60حوالي  -المشاركين في كل لجنة

 مقسمة بطريقة تمثل المدينة لجهة التركيبة السكانية والجغرافيا.

وع على األقل، امتدت على أسابيع وقد انعقدت كل هيئة ما بين أربع وست مرات خالل فترات نهاية األسب

عديدة، بحيث يتسنى لها الوقت التعلّم، واإلصغاء إلى الخبراء، واالّطالع على جميع المعلومات ذات الصلة، 

والتحدث إلى أفراد عائالتهم، وأصدقائهم وزمالئهم، والتمكن من التداول مع بعضهم البعض قبل إعداد 

، ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات إلى عرض مواقفهم أمام التوصيات. وتّمت دعوة أصحاب المصلحة

 الهيئة.

 تتضمن األمثلة عن األسئلة التي بحثت فيها الهيئة بشأن الوقاية من الفيضانات:

  ما الذي يجب القيام به لتحسين احتجاز مياه األمطار فيTricity Landscape Park؟ 

 مين المتأثرين باألمطار الغزيرة؟كيف يتعين على المدينة أن تدعم السكان المقي 

 لدى بناء خّزان جديد، هل يجب أالّ نعمد إلى ملئه جزئياً بالمياه؟ 

% على األقل من الدعم من المشاركين أصبحت توصيات رسميةً صادرة 80وجميع االقتراحات التي تلقّت 

 و.يور 30.000عن الهيئات، ينفّذها رئيس البلدية. وقد كلّفت كل هيئة ما يقارب 

، المنظم الرئيسي لهيئات المواطنين، فإن المكّونات الرئيسية للنجاح هي العملية Marcin Gerwinووفقاً للسيد 

 المصممة جيداً، والثقة بالناس، ودعوة أفضل الخبراء حول الموضوع واالستعداد لتنفيذ التوصيات.
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  https://medium.com/@gdansk/civic, ”Residents DecideCivic Panel. “, )[1](2016City of Gdansk-:المصدر

: How the Poles Are Making Democracy “Solutions ,)[2](2017Gazivoda  ;e844590e88ec-decide-residents-panel

-making-are-poles-the-how-https://guests.blogactiv.eu/2017/11/20/solutions, Work Again in Gdansk”

Designing the Process of Delivering Recommendations , )[3](2018 ; Gerwingdansk/-in-again-work-democracy

-https://urbact.eu/sites/default/files/delivering_recommendations_, by the Citizens’ Assembly

.attachment_to_gdansk_case.pdf 
 

 نظم الرصد والتقييم

يتمثل الجانب الرئيسي النهائي في أطر تنفيذ الحكومة المفتوحة بنظم الرصد والتقييم. وهذه النظم أساسية 

إلعداد سياسات سليمة ومتينة، وضمان أن تحقق الغايات واألهداف المتوخاة منها، والمساعدة في تحديد 

ي التوصية الصادرة عن منظمة التعاون ف 5التحديات المعنية، وتوفير الحلول الممكنة لتجاوزها. ويحدد البند 

والتنمية االقتصادية ثالثة جوانب ضرورية لوضع وتنفيذ آليات الرصد، والتقييم والتعلّم لالستراتيجيات 

 والمبادرات المتصلة بالحكومة المفتوحة: 

"تحديد الجهات الفاعلة المؤسسية الواجب أن تكون مسؤولة عن جمع ونشر المعلومات والبيانات  .1

 لمحدثة والموثوقة بنسق  مفتوح.ا

وضع مؤشرات قابلة للمقارنة لقياس العمليات، والنواتج، والنتائج واآلثار بالتعاون مع أصحاب  .2

 المصلحة.

تحفيز ثقافة الرصد، والتقييم والتعلّم في صفوف الموظفين الحكوميين من خالل زيادة قدرتهم  .3

اب المصلحة ذات الصلة )منظمة التعاون على إجراء عمليات لهذه الغايات بالتعاون مع أصح

 (.[1]2017والتنمية االقتصادية، 

الرصد والتقييم مكّمالن لبعضهما رغم أنهما ممارستان متمايزتان ذات ديناميكية وأهداف مختلفة. ويشير رصد 

السياسات إلى إجراء متواصل للجمع المنهجي للبيانات حول مؤشرات محددة تسمح لصانعي السياسات 

حاب المصلحة الحصول على المعلومات المتعلقة بالعملية وإنجازات المبادرات الجارية في مجال وأص

(. بالفعل، الرصد [2]2016السياسات و/أو استخدام األموال المخصصة )منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، 

اء، ويمكن أن يساعد في تحديد هام للتخطيط واتخاذ القرارات العملية سيما أنه يوفّر األدلة على إدارة األد

المشاكل، وحاالت التأخير أو الصعوبات المتصلة بالتنفيذ. ويمكن أن يساعد أيضاً في تعزيز المساءلة في ما 

يتعلق باستخدام الموارد، ونواتج مبادرة معينة في السياسة، أو كفاءة وفعالية عمليات اإلدارة الداخلية )منظمة 

 (.[1]2017ية، التعاون والتنمية االقتصاد

وأّما تقييم السياسات فيشير إلى التقييم المنظم والمستقل لتصميم، وتنفيذ و/أو نتائج مبادرة مكتملة، جارية أو 

مستقبلية في مجال السياسات. ويقضي الهدف بتحديد مالءمة أهداف السياسات واستكمالها وتقييم األبعاد 

يتها، وتأثيرها او استدامتها )منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، المختلفة في سياسة محددة، مثل كفاءتها، وفعال

أن يتعلموا ويفهموا لماذا وكيف  ( يسمح لصانعي السياسات1(. ويحقق التقييم ثالث غايات رئيسية: )[2]2016

ط ( يسمح باتخاذ قرارات استراتيجية من خالل اإلضاءة على الرواب2كانت سياسة ما ناجحة أو غير ناجحة؛ )

( يعّزز المساءلة سيما أنه يزّود أصحاب المصلحة بمعلومات متعلقة بما إذا 3القائمة بين القرارات والنتائج؛ و)

كانت جهود الحكومة تفضي إلى النتائج المتوخاة أو ال تفضي إليها )منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، 

م برصد مبادرات الحكومة المفتوحة فيما % من دول المنظمة تقو86(. وعلى المستوى الوطني، [1]2017

 (.[79]2017% منها تعمل على تقييمها )منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، 59

إنما هذا قد يتطلب من البلدية  ويمكن إنشاء نظم الرصد والتقييم لكل من األطر التنفيذية المحددة في هذا القسم.

تحديد جهة فاعلة مؤسساتية أو فرد في اإلدارة تُسند إليه مسؤولية جمع ونشر المعلومات المحدثة والموثوقة 

بنسق  مفتوح. وقد يتطلّب أيضاً وضع مؤشرات قابلة للمقارنة لقياس العمليات، والنواتج، والنتائج واآلثار 

ً لنجاح هذه التوصيات، من األساسي تعزيز ثقافة الرصد، والتقييم بالتعاون مع أصحاب المصلحة. و توخيا

https://medium.com/@gdansk/civic-panel-residents-decide-e844590e88ec
https://medium.com/@gdansk/civic-panel-residents-decide-e844590e88ec
https://guests.blogactiv.eu/2017/11/20/solutions-how-the-poles-are-making-democracy-work-again-in-gdansk/
https://guests.blogactiv.eu/2017/11/20/solutions-how-the-poles-are-making-democracy-work-again-in-gdansk/
https://urbact.eu/sites/default/files/delivering_recommendations_-attachment_to_gdansk_case.pdf
https://urbact.eu/sites/default/files/delivering_recommendations_-attachment_to_gdansk_case.pdf
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والتعلم في صفوف الموظفين الحكوميين. وفور المباشرة بالرصد، قد تنظر البلدية في إمكانية تقييم مبادراتها 

 المتصلة بالحكومة المفتوحة لتقييم كيفية تحسين الحوكمة المفتوحة لنتائج السياسات وآثارها.

ى سبيل المثال، قد يشكل قياس مدى استخدام المواطنين لحقوقهم في الوصول إلى المعلومات أحد السبل عل

في أستراليا )اإلطار  New South Walesلتتبّع الشفافية. ويبرز مثال على كيفية تنفيذ هذه العملية في والية 

نتظار والردود هو مثال على كيفية (. بالفعل، إن قياس عدد طلبات الوصول إلى المعلومات، ووقت اال10.7

رصد وتقييم عملية تنفيذ قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، رغم أن عدداً كبيراً من الطلبات ال يعني 

بالضرورة توفّر مستوى عال  من الشفافية، كما أن ورود عدد قليل من الطلبات ال يعني أن المعلومات تُتاح 

 على نحو استباقي.

 

 مثل عن الحرية في رصد المعلومات -10.7اإلطار 

 New South Wales لوحة المتابعة في والية

، يتم رصد المقاييس المتصلة باستخدام حقوق الوصول إلى األسترالية New South Walesفي والية 

بسهولة مع . وتشكل ولوحة المتابعة تمثيالً بصرياً للبيانات، بما يسّهل تتبع التقدم 2014المعلومات منذ عام 

 مرور الزمن. وتتضمن لوحة المتابعة القياسات التالية:

 .عدد الطلبات الرسمية حسب نوع مقدم الطلب 

 .الطلبات الرسمية الواردة لكل فرد 

  النسبة المئوية من القرارات بشأن الطلبات الرسمية التي منح فيها إذن الوصول إلى المعلومات بشكل

 كامل أو جزئي.

 ن القرارات بشأن الطلبات الرسمية التي ُرفض فيها إذن الوصول إلى المعلومات النسبة المئوية م

 بشكل تام.

 .النسبة المئوية من القرارات المتخذة ضمن المهل الزمنية القانونية 

  النسبة المئوية من الطلبات التي تخضع لمراجعة مفّوض المعلومات/وسيط الجمهورية في الوالية

 القضائية المعنية.

. 
" 2018New South Wales Information and Privacy Commission  ،Release of inaugural dashboard)[4](در: المص

and metrics on the public’s use of FOI laws", 
.laws-foi-use-publics-metrics-and-dashboard-inaugural-www.ipc.nsw.gov.au/news/release 

 

ً بقياس انخراطها في وسائل التواصل االجتماعي، وهو  وفي ما يتعلق باالتصاالت، تقوم بلدية الشوير حاليا

عنصر حاسم األهمية لفهم أثر هذه الوسائل. وقد تعتمد بلدية بيبلوس هذه الممارسة أيضاً. ويمكن أن تنظر 

ال البلديتان في إمكانية جمع مزيد من البيانات المنهجية عن اتصاالتها باالتجاهين لتحديد النسبة المئوية من انتق

 المعلومات باتجاه واحد في إطار اتصاالتها والنسبة المئوية من الحوار باالتجاهين مع المواطنين. 

وبالنسبة إلى مشاركة أصحاب المصلحة، فإن جمع القياسات بشأن عدد المشاركين ومستوى المدخالت في 

مشاورة معّينة، فضالً عن التركيبة السكانية للمشاركين، قد يساعد البلديات في تكوين فهم أفضل لألصوات 

ذل جهود مستهدفة ترمي إلى الوصول التي تُسمع وتلك التي ال تُسمع ، بما يلقي الضوء على الحاجة المحتملة لب

إلى فئات محددة من السكان. وهذا قد يسمح أيضاً للبلديات بتوفير شرعية أكبر للقرارات المتخذة، حيث يمكن 

إقامة رابط مع درجة تمثيل المدخالت الواردة من المواطنين. وإضافةً إلى رصد العملية، من الهام أيضاً رصد 

http://www.ipc.nsw.gov.au/news/release-inaugural-dashboard-and-metrics-publics-use-foi-laws
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اركة أصحاب المصلحة بشأن األهداف المتوخاة، مثل تحسين سياسة أو مشروع، نتائج وآثار المبادرات لمش

 أو زيادة الثقة بالحكومة. 

 التوصيات:

 تنّص التوصية على أنه يمكن نشر البيانات بنسق  نشر الموازنة بنسٍق مفتوح على مستوى البلدية .

يجاده، وفهمه، واستخدامه "مجاني، متاح بنسق  مفتوح وغير مسجل الملكية ومقروء آلياً، يسهل إ

وإعادة استخدامه، يُنشر من خالل نهج متعدد القنوات، يُمنح األولوية بالتشاور مع أصحاب المصلحة" 

(. وفي حال الموازنة، يمكن أن تنشر كل بلدية ملف [1]2017)منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، 

Excel  البحث بسهولة في الموازنة وإجراء قابل للتحميل يسمح للمواطنين ومؤسسات األعمال

 الحسابات، ويعّزز قدراً أكبر من مساءلة البلدية.

  إعداد دليل المواطن إلى الموازنة يُرسل تلقائياً إلى جميع السكان المقيمين عبر البريد اإللكتروني

ئيسية إن تحويل العناصر الر .أو وسائل التواصل االجتماعي، ويكون متاحاً بشكل نشرة في البلدية

في الموازنات إلى رسوم بيانية وتفسيرات يسهل فهمها على الجميع قد يساعد في ضمان إمكانية 

وصول المواطنين، وأصحاب المصلحة ومؤسسات األعمال إلى الموازنة. ومن خالل إرسالها بشكل 

)مثل واتساب أو  إلى السكان المقيمين عبر البريد اإللكتروني أو وسائل التواصل االجتماعيتلقائي 

تلغرام مثالً(، ستكون البلدية تتقاسم المعلومات بشكل استباقي عوضاً عن انتظار أن يتوافد المواطنون 

إلى مبنى البلدية أو إلى موقعها على االنترنت/صفحتها على فايسبوك بحثاً عن المعلومات. وتالفياً 

على االنترنت، يمكن أن تبحث بلديتا  ألي فجوة رقمية، وبما أن المواطنين ليسوا جميعهم ناشطين

 بيبلوس والشوير في إعداد دليل المواطن إلى الموازنة يكون متاحاً بشكل نشرة في مبنى البلدية.

 تشير األدلّة إلى أن دمج استراتيجية االتصاالت العامة في استراتيجية الحكومة المفتوحة الشاملة .

ات جيدة عن مبادراتها في مجال الحكومة المفتوحة وتقيس اإلدارة الحالية في البلديتين توفّر معلوم

مستويات االنخراط فيها، إنما يمكن تعزيز هذه الممارسات من خالل وضع استراتيجية رسمية. كما 

أن إدراج هذه الممارسات في استراتيجية للحكومة المفتوحة قد يساعد في إضفاء الطابع المنهجي 

 عليها.

 ي عن المشاريع المحلية )مثالً، منشآت رياضية الداخلية، الموازنة، نشر المعلومات بشكل منهج

ً في حاالت متخصصة. ويمكن أن تعدّ  .إلخ( ممارسة تبادل المعلومات في البلديتين تحصل حاليا

البلدية مجموعةً من الخطوط التوجيهية تضمن نشر جميع المعلومات لكل  مشروع محلي على موقعها 

على وسائل التواصل االجتماعي، مع تفصيل المعلومات التي ينبغي تقاسمها  اإللكتروني أو صفحاتها

 مع الجمهور.

 إن لجوء توسيع نطاق االتصاالت إلى ما بعد وسائل التواصل االجتماعي وتطوير رؤى الجمهور .

البلدية إلى وسائل التواصل االجتماعي، وبخاصة على فايسبوك، ممتاز ويولّد مستويات عالية من 

راط في العمل وقيام حوار باالتجاهين. وبالتالي، فإن استخدام أشكال أخرى من االتصال قد االنخ

يسمح لها بتوسيع نطاق تواصلها. ومن الهام أيضاً تحديث الموقع اإللكتروني بشكل منتظم. وتتمثل 

اد نشرة وسيلة اتصال أخرى، شائعة االستخدام في بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، في إعد

إخبارية للمواطن يّطلع من خاللها بشكل مباشر على األخبار والمعلومات الخاصة بالبلدية، عبر 

البريد االلكتروني أو الرسائل على وسائل التواصل االجتماعي. في الشوير، من شأن وضع 

أن تصل  استراتيجية لإلعالم لزيادة جمهور التلفزيون، والراديو والصحف قد يساعد أيضاً في ضمان

ً إلى السكان غير الناشطين على االنترنت. وفي البلديتين، إن إجراء التحليالت لرؤى  البلدية أيضا

الجمهور قد يساعد البلديات في تكوين فهم  أفضل ألنواع السكان المقيمين الذين تحاول الوصول إليهم 

ً يساعد بلديت ي بيبلوس والشوير في من خالل قنوات االتصاالت بهدف وضع نهج  أكثر استهدافا

الوصول إلى عدد أكبر من السكان ورفع مستوى مشاركة أصحاب المصلحة والمواطنين. كما أن 

 فهم حوافز الجمهور، وتصوراته وتوقعاته عامل أساسي في قيام اتصاالت عامة فعالة واستراتيجية.
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 لمصلحة والمواطنينإعداد ميثاق لالنفتاح والمشاركة يتضمن خطوطاً توجيهية لمشاركة أصحاب ا .

نظراً إلى عدم توفر أي خطوط توجيهية، أو لوائح أو قوانين في الوقت الحالي تتعلق بمشاركة 

المواطن وانخراطه في العمل في لبنان، فإن إعداد هكذا ميثاق، كما هو شائع في بلدان منظمة التعاون 

لممارسات الجيدة التي تُطبق في والتنمية االقتصادية، قد يساعد في إضفاء الطابع المؤسسي على ا

الوقت الحاضر في بيبلوس والشوير. ويمكن أن تحدد الخطوط التوجيهية المبادئ واألهداف المتصلة 

بإشراك المواطنين على نحو أكبر في وضع السياسات، وأن تنشئ األساليب لمشاركة المواطنين. 

ع كيفية مشاركة األشخاص في كذلك، يمكنها أن تضمن رصد وتقييم مشاركة المواطنين، وتتبّ 

المداوالت والمشاورات حول كل مسألة، وتمثيلهم في المجتمع األوسع نطاقاً. ويمكن أن تحدد الخطوط 

التوجيهية المؤشرات التي تساعد في قياس نتائج وأثر المبادرات المتصلة بمشاركة أصحاب المصلحة 

 والمواطنين في مجال السياسات والخدمات.

 ع المؤسسي على مشاركة أصحاب المصلحة والمواطنين في مشاريع البنية التحتية إضفاء الطاب

. بهدف ترسيخ ممارسة البلدية بعقد جلسات  واجتماعات علنية تتعلق بمشاريع البنية والتخطيط المدني

التحتية والتخطيط المدني، يمكن إعداد خطوط توجيهية في إطار ميثاق االنفتاح والمشاركة تعّزز هذه 

لممارسات، وتحدّد مثالً الحاالت التي تكون فيها هذه الممارسات ضرورية. وإذا اختارت البلدية عدم ا

إعداد ميثاق، عندها سيكون من المفيد إعداد خطوط توجيهية لمشاركة أصحاب المصلحة والمواطنين 

 مترسخة في استراتيجية الحكومة المفتوحة، قد تشكل مثالً تحتذي به بلديات أخرى.

 يمكن أن  .داد خطوط توجيهية للرصد والتقييم لمبادرات الحكومة المفتوحة على مستوى البلديةإع

تفّصل هذه الخطوط التوجيهية متطلبات الرصد والتقييم المحددة في استراتيجية الحكومة المفتوحة 

شر في كل بلدية. ويمكنها أن تحدّد الجهة المؤسسية أو الفرد في البلدية المسؤول عن جمع ون

المعلومات والبيانات المحدثة والموثوقة بنسق  مفتوح. كذلك، قد يستتبع هذه الخطوط التوجيهية وضع 

مؤشرات ينبغي استخدامها لقياس العمليات، والنواتج، والنتائج واألثر. على سبيل المثال، بالنسبة إلى 

وتركيبتهم السكانية مشاركة أصحاب المصلحة والمواطنين، يمكن أن تتضمن رصد عدد المشاركين، 

وحلقة التغذية الراجعة؛ وبالنسبة إلى الشفافية والوصول إلى المعلومات، قد تتضمن قياسات عن 

 طلبات الوصول إلى المعلومات. 

 ً  السبيل قدما

يشير السبيل قدماً إلى كيفية توسيع نطاق خطة الحكومة المفتوحة إلى أبعد من األطر، والمؤسسات والمبادرات 

المتصلة بالبيئة التمكينية وأطر التنفيذ المحددة في القسمين السابقين. وهو يشير أيضاً إلى االبتكار في القطاع 

واالنتقال إلى مفهوم "الدولة المفتوحة" )منظمة التعاون العام، واألدوات الرقمية وبيانات الحكومة المفتوحة، 

(. ففي بلديتي بيبلوس والشوير، هناك اآلن عدد من المبادرات في [1]2017[؛ 2]2016والتنمية االقتصادية، 

هذا االتجاه. فقد كانت البلديتان استباقيتين في اإلفصاح عن المعلومات مثل المعلومات عن إدارة الضرائب 

ات، ونشر محاضر اجتماعات المجلس البلدي )في الشوير( وغيرها من المعلومات بشكل رقمي منذ والموازن

 .2002عام 

وللبلديتين تطبيق جّوال باسم "بلديتي"، حيث يمكن للمواطنين الوصول إلى المعلومات، والخدمات العامة 

وزير الدولة لشؤون التنمية  وتقديم الشكاوى. ففي الشوير، يجري تطوير نظام رقمي للحفظ بدعم من مكتب

، ويتضمن  ً للمعلومات الجغرافية متاح  طبقة مترابطة من البيانات تسمح باتخاذ  70اإلدارية. كما أن نظاما

قرارات أكثر استناداً إلى التحليالت في ما يتعلق بمسائل مثل التخطيط والبنية التحتية الجديدة. إضافةً إلى ذلك، 

ة على فايسبوك، وتُستخدم وسائل التواصل االجتماعي لتوفير المعلومات عن تُبث قرارات المجلس مباشر

الفعاليات االجتماعية، والقرارات المتخذة والردود على شكاوى المواطنين. ويمكن أن تنظر بلدية بيبلوس في 

ارات إمكانية اتخاذ مبادرات مماثلة في مجال الحفظ الرقمي، وإنشاء نظام للمعلومات الجغرافية وبث قر

 المجلس مباشرة على وسائل التواصل االجتماعي.

وقد تتمثل الخطوات المقبلة في البلديتين بالبحث في كيفية إدراج مزيد من الفرص للتشاور والمشاركة في 

وظائف التطبيق، أو االستعانة بتطبيق  آخر لهذه األغراض. وبعض األمثلة عن بلدان منظمة التعاون والتنمية 
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دام برشلونة لمنصة الديموقراطية ، واستخApptivismاالقتصادية تضّم المشاورات التفاعلية على منصة 

. وقد أثبتت Consul، والمنصة المفتوحة المصدر في مدريد Decidimالتشاركية المجانية والمفتوحة المصدر 

هذه المنصة األخيرة، كيف أن األشكال االلكترونية والتداولية من المشاركة يمكنها أن تعمل بشكل جيد مع 

ة استُكملت بمرصد المدينة الذي تّم افتتاحه مؤخراً. كما أن العمليات بعضها، سيما أن المنصة االلكتروني

التداولية المحددة في القسم السابق هي أمثلة أيضاً عن أساليب عمل أكثر تقدماً. وتقرير المنظمة بعنوان: 

اون "مشاركة المواطن المبتكرة والمؤسسات الديموقراطية الجديدة: ركوب الموجة التداولية" )منظمة التع

دراسة حالة من حول  300( يغطي هذا النهج بعمق  أكبر، ويحلّل أكثر من [73]2017والتنمية االقتصادية، 

العالم لفهم مبادئ الممارسة الجيدة على نحو  أفضل، وكيف يمكن ترسيخ هذه العمليات في دورة السياسة. 

على عدّة أدوات منظمة التعاون والتنمية ويمكن االّطالع على أمثلة أخرى عن آليات مبتكرة لمشاركة المواطن 

 (.[81]2020االقتصادية ومتصفح دراسة الحالة بشأن الحكومة المفتوحة )منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، 

 أمثلة عن اآلليات المبتكرة لمشاركة المواطن -10.8اإلطار 

 تمثيالً  لمشاركة اكثر Apptivismحكومة جرسي: الدردشات التفاعلية على منصة 

، أجرت حكومة جرسي ست مشاورات إلكترونية مع محادثات 2018وشباط/فبراير  2017بين حزيران/يونيو 

تفاعلية لتقييم الرأي العام. وتحاكي الدردشات التفاعلية المحادثة مع مستخدمين بشريين، فتُطرح األسئلة بطريقة 

نهجهم بأنه "متمحور  Apptivismركون لمنصة تقليدية أكثر مّما عبر مسح تقليدي. ويصف المؤسسون المشا

حول اإلنسان"، عبر تطبيق مبادئ سهلة، وجذّابة واجتماعية وحسنة التوقيت مع مراعاة المواطنين وصانعي 

 السياسات. وشملت المواضيع: 

 .رسم مالمح مستقبلنا: البيئة والمجتمع المحلي بالنيابة عن دائرة رئيس الوزراء 

 :المجتمع المحلي الذي يعيش في جرسي بالنيابة عن دائرة رئيس الوزراء. رسم مالمح مستقبلنا 

 .استعراض منافع األمومة واألبّوة بالنيابة عن دائرة الضمان االجتماعي 

  استعراض نظام الضرائب الشخصية، بما في ذلك معاملة الرجال والنساء، بالنيابة عن دائرة ضريبة

 الدخل.

 في المجتمع المحلي بالنيابة عن شرطة والية جرسي. مسح لتصّورات الشرطة والسالمة 

 .استعراض قانون الطالق بالنيابة عن دائرة الشؤون المجتمعية والدستورية 

 لمحة عامة عن النتائج الرئيسية في المحادثات الستة

 996- .متوسط عدد المجيبين في كل دردشة، وهو الرقم األعلى في المشاورات بين الدوائر 

 3.270-  المستخدمون الفريدون لمنصةApptivism ؛ إعادة إشراكهم الفوري كل مرة تُطلق فيها

 دردشة جديدة.

 54.1%- .النسبة المئوية من المستخدمين الذين "دردشوا" حول أكثر من موضوع واحد 

 33- .متوسط عمر المستخدم 

 57%- .النسبة المئوية للمجيبين من النساء 

 2100- الرفيعة الجودة التي وردت وتقترح تحسينات على السياسات والخدمات. اإلجابات النصية 

تلقّت الدردشات على منصة ردوداً أكثر من معظم المشاورات التي أجرتها الدوائر، في حين تطلّبت وقتاً أقل 

من الموظفين في حكومة جرسي. كما أن الدردشات تلقّت عدداً من اإلجابات يمكن مقارنته بالردود على مسوح 

يلية بشكل كامل. وأّما األشخاص الذين سابقة اجرتها الوحدة اإلحصائية في حكومة جرسي، إنما لم تكن تمث
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في المائة من السكان في جرسي ناشط  87ليس لديهم حساب على فايسبوك فلم يتمكنوا من المشاركة، رغم أن 

 على فايسبوك، ولن تكون هذه مشكلة في الدردشات المستقبلية التي لن تتطلب واجهة فايسبوك.

% من المستخدمين 54.1عة في الفترات بين المشاورات )وكانت معدالت إعادة االنخراط في العمل مرتف

استكملوا أكثر من دردشة واحدة(، ومن خالل استخدام المنصة والنهج ذاتها، بات هناك اليوم قاعدة واسعة من 

شخصاً( يمكن إعادة إشراكهم بسهولة، وهذه ليست ميزة في المشاورات التقليدية القائمة  3.270المستخدمين )

أن رسائل البريد االلكتروني المرسلة من الحكومات Mailchim أو االنترنت. ومقارنةً بذلك، يقدّر على الورق 

 % من معدل نقر بالمتوسط.2.76والمنظمات التي ال تبغي الربح تتلقى 

أجزاء من السكان غير الممثلين عادةً على نحو  كاف  في النهج التقليدية  Apptivismوقد أشركت منصة 

عاماً فيما  33وال سيما لجهة الشباب والنساء. وبلغ متوسط عمر المجيبين في الدردشات الستة  للمشاورات،

% من المجيبين من النساء. ولم يُسأل المشاركون عن أي بيانات تتعلق بوضعهم االجتماعي 57كان 

و غير ممثلين واالقتصادي أو بأصلهم العرقي، ولذا من غير الممكن تحليل ما إذا كان المجيبون ممثلين أ

 للسكان األوسع نطاقاً في هذا الصدد. 

" ,With political apps, civic chatbots and digital forums(، [82]2018؛ غير سياسي )2018المصدر: حكومة جرسي، 

"citizens are speaking out ،-forums-digital-chatbots-civic-apps-https://apolitical.co/solution_article/political, 

/speaking-citizens 

 

 لمشاركة المواطنين Decidimحكومة برشلونة: منصة 

الكتاالنية، هي بمثابة برنامج معلوماتي مجاني ومفتوح ، التي تعني "دعونا نقرر اآلن" باللغة Decidimمنصة 

 المصدر للديموقراطية التشاركية، مزّود بمساحات وأدوات عديدة للمشاركة.

 المشاركة فضاءات

هناك أربعة فضاءات للمشاركة حيث يكون األعضاء قادرين على صياغة اقتراحاتهم، واتخاذ القرارات معاً: 

نتديات والمشاورات. على سبيل المثال، يمكن إطالق مبادرة للمواطنين من أجل المبادرات، والعمليات، والم

الحصول على تعديل لالئحة )المبادرة(؛ أو موازنة تشاركية، تصويت أو مشاورة لتحديد هدف طويل األجل 

 )العملية(؛ أو جمعية عامة لتجّمع العّمال )أغورا(؛ أو استفتاء حول موضوع محدد )المشاورة(.

 المشاركة أدوات

ً أدوات للمشاركة، وهي الوظائف التي تسمح التفاعل بين المنصة وفضاءات المشاركة.  توفّر المنصة أيضا

وتقترح منصة أدوات مختلفة: االجتماعات، والمؤتمرات، والدعوات لتقديم األفكار، وإيداع االقتراحات، 

د المشروع، والتصويت، والصفحات والمسوح واالستبيانات، والمناقشات والمداوالت، والنتائج، ورص

 والنشرات اإلخبارية.

ً ثالثة أنواع مختلفة من المشاركين في المنصة: الزائرون، واألعضاء المسّجلون واألعضاء  وهناك أيضا

المتحقق منهم. ويمكن أن يرى الزائرون المحتوى على المنصة من دون تسجيل، كما يمكن أن يساهم األعضاء 

، فيما يستفيد األعضاء المتحقق منهم من مستوى أعلى من المشاركة، يترافق بقدرات  المسجلون في المنصة

إضافية على الدفاع عن اقتراحاتهم، وتوقيع العرائض والتصويت في المشاورات. ويكون األفراد قادرين على 

هي أكثر من  Decidimالتسجيل، إّما كأفراد أو كأعضاء في جمعية أو منظمة. ويعتبر المطّورون أن منصة 

 منصة مفتوحة المصدر، بل أنها تشكل مجتمعاً حقيقياً.

 ، “Comment fonctionne Decidim"? (،[83]،2018المصدر: السياسة المفتوحة المصدر )
. da7f86805527-decidim-fonctionne-politics/comment-source-https://medium.com/open 

 حكومة مدريد: الجمع بين الممارسات االلكترونية والتداولية

التي تنطلق من األسفل إلى األعلى ويوجهها المواطن توفّر منصةً إلكترونية مفتوحة  Decide Madridمبادرة 

التي يعدّها المواطنون والنظر فيها. وقد جذبت هذه العملية األشخاص العاديين، إنما واجهت لتوليد االقتراحات 

https://apolitical.co/solution_article/political-apps-civic-chatbots-digital-forums-citizens-speaking/
https://apolitical.co/solution_article/political-apps-civic-chatbots-digital-forums-citizens-speaking/
https://medium.com/open-source-politics/comment-fonctionne-decidim-da7f86805527
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صعوبة في جعل مساهماتهم جوهرية بما يكفي للعمل عليها كما كان متوخى، ولم تتمكن من عرض مساهماتهم 

 على استفتاء عام حين تكون جوهرية.

اسمها أشكال أخرى من المشاركة االلكترونية "المفتوحة". كذلك، واجهت المنصة العديد من المشاكل التي تتق

فاألصوات األعلى واألكثر تواتراً هي التي تسيطر، وال تنبثق االقتراحات من مجموعة واسعة من المصادر 

وال تحظى بمستوى كاف  من البحث، بما يؤدي إلى توصيات ال تستند إلى معلومات جيدة. وتتمثل مشكلة أيضاً 

لصعب الحصول على العدد المطلوب من التوقيعات على أي اقتراح معيّن، األمر الذي يعني أنه في أنه من ا

 يصبح من األهم توفّر الوقت والموارد إلطالق حملة جيدة.

 newDemocracy و Participa Labوللمساعدة في التصدّي لهذه المشكلة، قام مجلس المدينة، بمساندة 

Foundationمقيماً مختاراً بطريقة عشوائية.  49طنين، ُسّمي مرصد المدينة، يتضمن ، بتصميم مجلس للموا

يجتمع هؤالء األشخاص ثماني مرات خالل العام لالطالع على االقتراحات في العمق، والتداول بشأن 

المقايضات والتمكن من التوصل إلى حكم علني على االقتراحات. وسوف يُعطى المجلس الحرية في البحث 

، والحصول على مزيد من المعلومات للمساعدة في Decide Madridحات المعروضة على منصة في االقترا

 تحسين أو إثبات االقتراحات التي يختارون التركيز عليها. 

ويتخذ األعضاء في مجلس المواطنين قراراً جماعياً إلجراء استفتاء. وفيما يفتح الناخب ورقة االقتراع الخاصة 

ر من صفحة واحدة على منافع ومساوئ كل اقتراح، يصيغه المواطنون في المجلس به، يّطلع بموجب تقري

 باعتبارهم مصدراً جديراً بالثقة لمساعدتهم في اتخاذ قرارهم المدروس في نهاية المطاف.

ParticipaLab (2019 [84] ،)s Citizen Council: Advice on Process ’The City of Madridو newDemocracyالمصدر: 

Design ،-Council-City-03/Madrid-prado.es/sites/default/files/multimedia/documentos/2019-www.medialab

.Advice.pdf-ocessPr-E2%80%93% 

 منصة دراسة الحالة في إطار الحكومة المفتوحة ومتصفح عّدة األدوات لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية.

 دراسة الحالة في إطار الحكومة المفتوحة ومتصفح عدّة األدوات لمنظمة التعاون والتنمية االقتصاديةيرد في 

في الحكومة المفتوحة من البلدان األعضاء وغير األعضاء في مثل  عن الممارسات المبتكرة  100أكثر من 

 المنظمة.

 

http://www.medialab-prado.es/sites/default/files/multimedia/documentos/2019-03/Madrid-City-Council-%E2%80%93-Process-Advice.pdf
http://www.medialab-prado.es/sites/default/files/multimedia/documentos/2019-03/Madrid-City-Council-%E2%80%93-Process-Advice.pdf
http://www.medialab-prado.es/sites/default/files/multimedia/documentos/2019-03/Madrid-City-Council-%E2%80%93-Process-Advice.pdf
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 (، متصفح عدة األدوات للحكومة المفتوحة، [81] 2020) منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةالمصدر: 
./government-opsi.org/guide/open-https://oecd 

 التوصيات:

  اعتماد ممارسات متطورة في مجال مشاركة المواطنين تُشرك أصحاب المصلحة بصورة مباشرة أكثر

.  تعتمد بلديتا بيبلوس والشوير في الوقت الحالي ممارسات  جيدة في مجال امةصنع القرارات الع في

ويمكن أن تتمثل الخطوات المقبلة المحتملة في تنفيذ عمليات أكثر تطوراً لجهة المعلومات والمشاورات. 

األمر الذي يعني إشراك أصحاب المصلحة بصورة مباشرة أكثر كشركاء في صنع  -مشاركة المواطنين

السياسات والقرارات العامة. وهذا قد يتخذ شكل عمليات تداولية أو أدوات متطورة للمشاركة االلكترونية 

 ثالً.م

 يمكن لبلديتي بيبلوس والشوير توسيع نطاق وظيفة التطبيقات الجّوالة إلتاحة مشاركة أكبر للمواطنين .

تنفيذ التوصية المتصلة بالمشاركة المتطورة للمواطن من خالل توسيع وظيفة التطبيق الجّوال لتضّم قدرة 

خطى القدرة على تقديم الشكاوى. المواطنين على المشاركة في المشاورات )وهي عملية باتجاهين(، تت

ويتمثل خيار آخر في استخدام إحدى المنصات المجانية المفتوحة المصدر المتاحة لهذا الغرض على 

 االنترنت.

  ،مواصلة  عملية حفظ البيانات بالتنسيق مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية في الشوير

. ويمكن أن تضمن البلديتان أن تكون ظام المعلومات الجغرافيةوالبدء بها في بيبلوس، إلى جانب إعداد ن

ً لتوصية منظمة التعاون والتنمية  البيانات بنسق  مفتوح بما يسّهل تحميلها، والبحث فيها وتقاسمها، وفقا

 (.[1]2017االقتصادية بشأن الحكومة المفتوحة )منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، 

 اً للدولة المفتوحة، البحث في إمكانية إقامة آلية يمكن من خاللها للبلديتين بهدف دعم خطة أوسع نطاق

. يمكن أن تتخذ هذه التعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية وتقاسم الممارسات الجيدة

اآللية شكل لجنة مختلطة تضم ممثلين عن جميع مستويات الحكومة، بما في ذلك على المستوى المحلي 

الوطني. كذلك، يمكن أن تجمع المجموعة بشكل أفقي بين أصحاب المصلحة الحكوميين وغير الحكوميين و

 في الوزارات والقطاعات.

 مالحظات

 أحياناً االتحادات البلديةديات تُدعى لاتحادات الب 1

https://oecd-opsi.org/guide/open-government/
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التنفيذية في حين أن بلدية بيروت تشكل استثناًء. فإن محافظ بيروت الذي تّعينه الحكومة يترأس السلطة  2

رئيس بلدية بيروت مسؤول عن وضع السياسات إلى جانب األعضاء في المجلس البلدي. ومن منظور قانوني، 

يتمتع رئيس بلدية بيروت بالسلطات ذاتها التي يتمتع بها أعضاء المجلس، إنما في الممارسة، إنه قائد المجلس 

 (.[56]2017الغ عن الديموقراطية، المنتخب والناطق باسمه )المنظمة الدولية لإلب

أنهى اتفاق الطائف الحرب األهلية في لبنان. وقد جرت المفاوضات بشأنه في الطائف، في المملكة العربية  3

. يمكن إيجاد النص 1989تشرين الثاني/نوفمبر  4، وصادق عليه البرلمان اللبناني في 1989السعودية عام 

 الكامل على هذا الرابط:

www.un.int/lebanon/sites/www.un.int/files/Lebanon/the_taif_agreement_english_version

.pdf_. 
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