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تقرر مسبقاً ما ستتميز به وتخطط له بإتقان وتنفذه بدقة ثم تستطيع أن تبيعه كمصدر  الحكومات الجادة هى الحكومات التى

 للدخل فى داخل وخارج البالد على السواء، هذه الحكومات يصبح لديها قدرة أكبر على رؤية المستقبل. 

وهى التى كانت  -Open Gov–فقد أصبح التغير فى شكل الحكومات سريعاً، فاليوم نرى ما يسمى بالحكومات المفتوحة 

 من وقت قريب أحد التوقعات لشكل الحكومات فى المستقبل، وها قد صار المستقبل حاضراً نعيشه. 

الحكومات المفتوحة ليست فحسب حكومات الكترونية، ولكنها حكومات تتبنى قيم العدالة االجتماعية نحو مجتمعاتها وتعمل 

سط وبعيد المدى( والتغيير السريع )المفاجئ والقوى قصير المدى( فى نفس متو االستراتيجي) ءالبطيعلى انتهاج التغيير 

الوقت، فبينما تفتح الباب للمشاركة فى بناء االستراتيجيات والمبادرات المركزة فى تغيير شكل المؤسسات أو زيادتها أو 

 وتعط ألرائهم قدر كبير من االهتمام، دمجها أو زيادة الالمركزية أو العودة للمركزية أحياناً، فهى تستمع لمواطنيها جيداً 

 وخاصة فى النقاط التى تكون حالة الحكومة بها لم تؤد المتوقع منها. 

الحكومات المفتوحة هى حكومات تراعى حجم الموارد الحكومية، وتسعى للتقليل من حجم الحكومة )من خالل مبادرات 

واإلدارة الجيدة للموارد البشرية(، كما أنها تسعى للتغيير السريع المفاجئ، فالمخاطرة فى  الهيكلة واإلصالح الحكومى

 الحكومات المفتوحة هى جزء مهم من صفاتها لكنها حتماً مخاطرة محسوبة مسبقاً. 

مواطنين لذلك هناك حاجة ماسة إلى استراتيجيات ومبادرات الحكومة المفتوحة أكثر من أى وقت مضى الستعادة ثقة ال

فى الحكومات وفى المجتمع على السواء، وقد صارت الدول تقر بشكل متزايد دور الحكومة المفتوحة كحافز للحوكمة 

الرشيدة والديمقراطية والنمو وهى مبادئ الحوكمة المفتوحة، إذ أن الشفافية والنزاهة والمساءلة والمشاركة تؤدى إلى 

 فى العديد من البلدان إلى نحو أفضل مما كانت عليه.  تدريجيواطنين بشكل تغيير العالقة بين مسئولى الحكومة والم

ومن منطلق هذا سوف أتطرق بالبحث لنموذج الحكومة المفتوحة ومدى جدواه وأثره على تعزيز الشفافية والنزاهة ودوره 

 كضمانة للحكم الرشيد ومشاركة المواطنين فى الشأن العام. 

كومات المفتوحة، تعريفها، بيان العناصر الرئيسية الستراتيجيات ومبادرات الحكومة سوف يتناول البحث دراسة الح

 المفتوحة، ثم دراسة أثر ومردود هذه الحكومات المفتوحة وجهودها لتحقيق النمو والتنمية. 
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 نظم الحوكمة ودورها فى تعزيز الشفافية والنزاهة

 دراسة الحكومات المفتوحة كمثال

 

يشهد العالم حالياً تغيرات سريعة مع تزايد الضغوط على الموارد، ووجود احتياجات أكثر تعقيداً لتقديم الخدمات، وتزايد 

ً بفعل وجود حيز مدنى متنام ودور نشط ونابض  أوضاع الهشاشة وتدفقات المهاجرين والنازحين، التى تفاقمت جميعا

 بالحيوية لوسائل التواصل االجتماعى. 

إذ تتعرض قدرة الحكومات على التصدى للتحديات الجديدة المتعلقة بالحوكمة لالستنزاف، فى حين تواصل توقعات 

  (1)قة بالحكومات. المواطنين من حكوماتهم فى االرتفاع، مما يسفر عن زيادة العجز فى الث

وهنا تتجلى أهمية التمييز بين الحكومة والحوكمة، فالحوكمة هو ما تقوم به الحكومة من أنشطة، وقد تتخذ الحكومة عدة 

أشكال، حكومة جغرافية )دولة قومية(، أو حكومة شركات )كيان تجارى(، أو حكومة اجتماعية سياسية )قبيلة أو أسرة(، 

الحكومات، لكن الحوكمة هى الممارسة الحركية لسلطة اإلرادة والسياسة، بالرغم أن الحكومة وهناك أنواع مختلفة من 

هى األداة التى تقوم بهذه الممارسة، كما يستخدم تجريدياً مصطلح الحكومة كمرادف لمصطلح الحوكمة كما هو الحال فى 

  (2)الشعار الكندى : "السالم والنظام والحكومة الجيدة" . 

 وكمة: مفهوم الح 

تعددت التعريفات المقدمة لهذا المصطلح، فالحوكمة نظام يتم بموجبه إخضاع نشاط الوحدات الحكومية إلى مجموعة من 

القوانين والنظم والقرارات التى تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز فى األداء عن طريق اختيار األساليب المناسبة والفعالة 

ية وضبط العالقات بين األطراف األساسية التى تؤثر فى األداء، وعرفته األوساط لتحقيق خطط وأهداف الوحدة الحكوم

 العلمية على أنه الحكم الرشيد الذى يتم تطبيقه عبر حزمة من القوانين والقواعد التى تؤدى إلى الشفافية وتطبيق القانون. 

د الوحدة والمؤسسة الحكومية ب اإلجراءات والسياسات التى تحدد األسلوب الذى فالحوكمة إذا هى منهج اإلدارة الذى يزوَّ

من خالله تدار العمليات بكفاءة، فالحوكمة تضع اإلطار التخاذ القرار األخالقى واإلجراءات األخالقية لإلدارة داخل 

الوحدة أو المؤسسة على أساس من الشفافية، والمحاسبة، واألدوار الواضحة المحددة للموظفين، وتؤكد على األداء 

 تخدمةً الرصد، واإلبالغ، والتطوير، وتحسين العمليات، وإجراءات العمل. مس

ويمكن أن نلخص معنى الحوكمة بأنها: مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التى تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز فى 

  (3)مية. األداء عن طريق اختيار األساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف المؤسسة الحكو

  :مبادئ الحوكمة 

يعتبر مصطلح الحكم الرشيد أو الحوكمة الرشيدة واحدًا من أهم المصطلحات التى حظيت باهتمام العديد من الجهات 

والمنظمات الدولية، وخاصة تلك العاملة فى مجال التنمية، وكذلك األوساط األكاديمية، وقد تعددت إسهامات المؤسسات 

 تحديد مبادئ الحوكمة الرشيدة، وفق المبادئ اآلتية:  الدولية والبحثية فى

اإلدارية، للجهات  -المالية  -السياسية -.المساءلة : من خالل وضع خطوط واضحة وفعَّالة لضمان المساءلة: القانونية1

للتدقيق الداخلى،  المختلفة المقدمة للخدمات فى القطاع الحكومى، والقطاع الخاص، والجمعيات األهلية، وإنشاء نظام فعَّال

فضال عن إنشاء نظام فعَّال إلقرار الذمة المالية بشأن الموظفين الحكوميين المعنيين، وفرض عقوبات مالئمة على حاالت 
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عدم االمتثال، وكذلك اتخاذ تدابير تلزم المؤسسات المالية بالتحقق من هوية العمالء، وتحديد هوية المالكين المنتفعين 

ى حسابات عالية القيمة، وكذلك إجراء فحص دقيق للحسابات التى يطلب فتَحها أفرادُ مكلفون بأداء لألموال المودعة ف

وظائف عامة مهمة، أو أقاربهم بهدف كشف المعامالت المشبوهة. واإلنصاف في حال عدم إتباع القواعد أو اإلجراءات 

خص استغل سلطته، وأساء استخدام الموارد الموضوعة. كما يجب تطبيق مبدأ المساءلة وفرض العقوبات في حق أى ش

 لغير الغرض المنشود، كما يستلزم أيضا وجود نظام قضائى عادل، وحاسم، وسريع فى الدولة. 

. المشاركة: تعتبر مشاركة المواطنين والمجتمع المدنى فاًعال أساسيًا فى عملية التنمية، لكونها تسهم فى دعم الحكم 2

، وتسهَّل التفاعل بين الدولة والمجتمع من خالل مشاركة المواطنين الفاعلين باإلسهام فى اتخاذ القرار، الديمقراطى

ومساءلة صانعى القرار. كما تتطلب المشاركةُ ضرورةَ قيام الدول بوضع وتنفيذ وترسيخ سياسات فعَّالة لمكافحة الفساد، 

وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العامة، والنزاهة والمساءلة،  وتعزز مشاركة المجتمع، وتجسد مبادئ سيادة القانون،

وتعزيز الشفافية فى عملية اتخاذ القرار، وتشجيع مشاركة األفراد فيها، وضمان تيسير حصول األفراد على المعلومات 

ك حماية األمن المتعلقة بالفساد ونشرها وتعميمها ولكن فى ضوء قيود معينة تضمن مراعاة حقوق وسمعة اآلخرين، وكذل

 العام أو النظام العام. 

. الشفافية: على القطاع العام أن يتمتع بقدر من الشفافية وسهولة التواصل مع مختلف األطراف ذات العالقة، بالصدق 3

ة واألمانة والدقة والشمول للمعلومات، وبأن تكون التقارير التى تعدها الوحدة عن أعمالها أمينة، وأن تقدم صورة متوازن

عن حالة األعمال، ونزاهة التقارير تعتمد على نزاهة أولئك الذين يعدونها، ويعرضونها، أْي تقدم صورة حقيقية لكل ما 

يحدث. واتخاذ تدابير تكفل تعزيز الشفافية فى إدارتها العامة من خالل اعتماد إجراءات تَُمكَُّن المواطنين من الحصول 

دارتها الحكومية، وعملية اتخاذ القرارات فيها، وكذلك القرارات والوثائق القانونية على معلومات دقيقة عن كيفية تنظيم إ

التى تهم العامة، وتبسيط اإلجراءات الالزمة لحصول المواطنين على تلك المعلومات، فَْضاًل عن نشر تقارير دورية عن 

ارية المناسبة لتعزيز الشفافية، والقيام بأنشطة مخاطر الفساد فى إدارتها العامة. وضرورة اتخاذ التدابير التشريعية واإلد

 إعالمية وبرامج توعية لمكافحة الفساد. 

. سيادة القانون: تتطلب الحوكمة الرشيدة أُُطًرا تشريعية وتنظيمية تضمن حماية كاملة لحقوق المواطنين والمقيمين على 4

مكتوبة صادرة وفقا ألحكام النظام األساسى للدولة " الدولة، وبأن تمارس الحكومة سلطتها وفق تشريعات قانونية عادلة 

الدستور " وضمان المساواة أمام القانون ضمن نظام قضائى مستقل، وتأمين العدالة بكفاءة ونزاهة، وينصرف مفهوم 

للمنظومة  -سواء كانوا أفرادًا، أو مؤسسات حكومية، أو مجتمعَا مدنيًّا  -احترام القانون إلى مدى امتثال كافة األطراف 

إلخ. واتخاذ تدابير تأديبية ضد الموظفين الحكوميين الذين يخالفون مدونات …القانونية من قوانين أو تشريعات أو لوائح 

السلوك الوظيفى، وينطبق ذلك أيًضا على مؤسسات القطاع الخاص فى حالة عدم االمتثال لقواعد وتدابير منع ومكافحة 

تدابير الالزمة لتجريم رشوة الموظفين الحكوميين الوطنيين واألجانب، وموظفى المؤسسات الفساد ، كما يلزم اتخاذ كافة ال

الدولية العامة وكذلك موظفى القطاع الخاص، واختالس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها سواء فى القطاع العام أو القطاع 

المشروع، وغسل العائدات اإلجرامية، وإخفاء الخاص، والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة استغالل الوظائف، واإلثراء غير 

مة، أو مواصلة االحتفاظ بها مع العلم بذلك، والمشاركة فى أى فعل من األفعال  الممتلكات المتأتية من األفعال المجرَّ

مة أو حتى الشروع فيها.    (4)المجرَّ

تحقيق مكاسب خاصة، وتتعدد صور الفساد  . مكافحة الفساد: يُعرف الفساد بأنه إساءة استخدام السلطة العامة من أجل5

لتشمل الرشوة، واالبتزاز، والمحاباة، واستغالل النفوذ، وغير ذلك من األفعال، ويتطلب الحد من الفساد وجود بيئة مواتية 

 سياسياً وقانونياً، وقدرات مؤسسية مالئمة، باإلضافة إلى تعزيز مشاركة وسائل اإلعالم ومنظمات المجتمع المدنى فى
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مكافحته؛ ومن ثمَّ يقصد بمكافحة الفساد تواجد نظام متكامل وفعَّال لمجابهة الفساد لدى كل فاعل من الفاعلين، ودرجة 

تطبيق مختلف الفاعلين لهذا النظام، ونشير هنا إلى أن الدول العربية عضو فى اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، تلك 

ا فيها اإللزام على أطرافها، وبعضها فيها الحث والنصح، وصوال إلى مكافحة ناجحة االتفاقية التى حوت نصوًصا، بعضه

 للفساد فى كافة أوجهه وضروبه، مما ينبغى معها االستفادة منها عند إجراء معالجة تشريعية فاعلة. 

المساواة، وطبقًا . العدالة: يُقصد بها درجة تقديم الحكومة، المجتمع المدنى، القطاع الخاص، للخدمات على قدم 6

لالحتياجات ومبدأ تكافؤ الفرص. بحيث يكون تعيين وترقية الموظفين الحكوميين بناًء على معايير الكفاءة، والجدارة 

ِّنهم من أداء وظائفهم بشكل صحيح، وترفع وعيهم بمخاطر الفساد  واإلنصاف، وأهمية وضع برامج تعليمية وتدريبية تمك 

ال عن النظر فى وضع معايير ومدونات سلوك للموظفين الحكوميين، ومكافأة وتكريم المالزمة ألداء وظائفهم، فض

المتميزين منهم، وكذلك داخل القطاع الخاص بشكل يضمن تحقيق األداء السليم والمشرف لتلك الوظائف. وضمان حق 

لين عن إحداث ذلك الكيانات أو األشخاص الذين أصابهم ضرر نتيجة لفعل فساد فى رفع دعوى قضائية ضد المسئو

 الضرر بغية الحصول على تعويض. 

 . االنضباط: أى إتباع السلوك األخالقى المناسب والصحيح. 7

. المسئولية االجتماعية: هى ثقافة االلتزام بالمسؤولية ضمن أولويات التخطيط االستراتيجى، وتوفير الدعم والمساندة 8

ة لمجتمعاتها، وتحقيق الرفاهة االجتماعية من خالل توفير العديد من الخدمات التامة من قبل الحكومة تجاه التنمية المستدام

العامة التى تهدف إلى المحافظة على مستوى متقدم من االستقرار االجتماعى واالقتصادى. ويشمل ذلك توفير البنية التحتية 

 وتطويرها، وتحقيق مجتمع متماسك تسوده القيم االجتماعية. 

 يتها: أهداف الحوكمة وغا 

تعتبر الوحدة الحكومية ذات حوكمة جيدة إذا امتلكت األطر التشريعية والتنظيمية واإلجرائية )التشريعات، الهياكل 

، التى تمكنها من األداء الجيد فى إدارة البرامج وتقديم الخدمات بكفاءة وفعالية من خالل اتخاذ …(التنظيمية، األنظمة، 

فقا للتشريعات النافذة بحيث تلبى توقعات األطراف ذات العالقة من الشفافية والنزاهة، القرارات واإلجراءات اإلدارية و

 والمساءلة. 

 وهدف الحوكمة وغايتها فى القطاع العام هو تعزيز ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها من خالل تحقيق األهداف اآلتية: 

ع العام، من خالل تحسين فعالية وكفاءة إدارة العمليات . زيادة نسبة رضا المواطن عن الخدمات التى يقدمها القطا1

واستغالل الموارد العامة وتوظيفها فى المجاالت التى تحقق العائد على المجتمع، وبما يؤدى إلى تحقيق األهداف 

 اإلستراتيجية. 

 ة. . تحقيق مبدأ المحاسبة والمساءلة للوحدات الحكومية وموظفيها وااللتزام بالقوانين واألنظم2

. تحقيق مبدأ النزاهة والعدل والشفافية فى استخدام السلطة وإدارة المال العام وموارد الدولة، والحد من استغالل السلطة 3

 العامة ألغراض خاصة، ومكافحة ومحاربة الفساد مهما كانت أشكاله وممارساته. 

 . تحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين. 4

 لكية العامة، مع مراعاة مصالح األطراف ذات العالقة. . تحقيق الحماية الالزمة للم5
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. العمل على تحقيق األهداف الوطنية اإلستراتيجية وتحقيق االستقرار المالى للوحدات الحكومية، واالستغالل األمثل 6

 للموارد المتاحة. 

المتابعة والتقييم بشكل . رفع مستوى قدرات الجهات الحكومية من خالل تعزيز وتطوير األداء المؤسسى عن طريق 7

 مستمر، وتنمية الوالء المؤسسى والشعور بالمسئولية نحو تحقيق األهداف اإلستراتيجية. 

 . إنشاء أنظمة فعالة إلدارة مخاطر العمل المؤسسى وتخفيف آثار المخاطر واألزمات المالية. 8

  :الحاجة إلى تعزيز الحوكمة على مستوى الدول العربية 

الدول العربية تأتى فى مراتب متأخرة فيما يتعلق بمستوى الحوكمة على الصعيد العالمى، وإضافة إلى حكومات غالبية 

ذلك تراجعت بمرور الزمن نظرة المجتمع إزاء فعالية الحكومة فى العديد من الدول العربية خاصة فى العقد األخير، 

جة مهنية الخدمة المدنية واستقالليتها، وجودة صياغة تحديداً فيما يتعلق بحجم الخدمات العامة المقدمة وجودتها، ودر

 السياسات وتطبيقها ونجاحها، ومصداقية الحكومة فى التزامها بهذه السياسات. 

وفى منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا تشكل الشفافية والحوكمة الرشيدة أحد مصادر القلق الرئيسية بشأن تخصيص 

وتوزيع الموارد، ويمثل الفساد مصدر القلق الرئيسى، حيث تذكر غالبية الشركات الخاصة واألجنبية فى منطقة الشرق 

)مسوح  –ونسبتها فاقت بكثير النسب فى أى منطقة أخرى بالعالم  –األوسط وشمال إفريقيا أنه ق طلب منها دفع رشاوى 

المنشآت التى أجراها البنك الدولى(، وإضافة إلى ذلك ينظر فى كثير من األحيان إلى المسئولين بهذه الدول على أنهم 

المؤسسات ذات العالقة. يتحيزون فى قراراتهم، أو عند تغيير القانون أو تطبيقه، لما يحقق منفعة عدد قليل من الشركات و
(5)  

  :مفهوم الحكومة المفتوحة 

يشير مصطلح الحكومة المفتوحة إلى الفكرة القائلة بأحقية الشعب فى اإلطالع على وثائق حكومة دولتهم واإلجراءات 

 كومته. التى تقوم بها، وبأحقيتهم فى مراقبة تصرفاتها، على األقل بما يجعل لدى هذا الشعب فكرة عامة عما تفعله ح

تتطور فكرة الحكومة المفتوحة باستمرار، فالفكرة تأثرت بالمبدأ األساسى لحركة "البرمجيات مفتوحة المصدر" حيث 

يدعم مبدأ هذه الحركة فكرة إتاحة شركات البرمجيات للجمهور حق التعديل والتغيير فى مصادر برمجياتها، للعمل على 

مبدأ على الحكومات للجمهور المشاركة فى اإلجراءات والقرارات الحكومية، تطويرها إلى األفضل. ويتيح تطبيق هذا ال

مما يجعلنا ننتقل إلى تعريف جديد للحكومة المفتوحة، فالمواطنون هنا لن يتمكنوا فقط من اإلطالع على معلومات ووثائق 

 وإجراءات وقرارات الحكومة، بل يشاركون أيضاً فى تشكيل هذه اإلجراءات والقرارات. 

تعنى الحكومة المفتوحة أيضاً تحسين االتصاالت وعمليات اإلدارة فى مختلف فروع ومستويات الحكومة، مما يعنى إتاحة 

  (6)المزيد من المشاركة الداخلية، والمزيد من المشاركة يقود إلى مستوى أعلى من الكفاءة والمسئولية. 

 

  :بداية الحكومة المفتوحة وتطورها 

من التعبيرات حديثة النشأة. وترجع بداية االستعمال الرسمى لهذا المصطلح   Open Governmentالحكومة المفتوحة 

م، حيث قام الرئيس األمريكى األسبق جورج بوش االبن بالتوقيع على "قانون االنفتاح يعزز فاعلية 2007إلى العام 

 الحكومة الوطنية"، الذى يحمل أيضاً مسمى "قانون الحكومة المفتوحة". 
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م، وافق الرئيس األمريكى السابق باراك أوباما 2009فى اليوم األول من فترته الرئاسية األولى، فى العشرين من يناير و

، ألجل تطبيق أعلى مستوى من الشفافية فى عمل الحكومات، وتقوم (OGI)على بدء تنفيذ مبادرة الحكومة المفتوحة 

ون شفافة وتشاركية وتعاونية، وتتضمن المبادرة إلزام جميع الجهات فلسفة هذه المبادرة على أن الحكومة ينبغى أن تك

  .الحكومية بإنشاء موقع الكترونى للحكومة المفتوحة، وأن تطلب من الجمهور تزويدها بأفكارهم ومقترحاتهم

لمى، من م، انطلقت مبادرة الحكومة المفتوحة إلى آفاق أوسع وأرحب، حيث بدأ تطبيقها على نطاق عا2011وفى العام 

" ويرجع الفضل فى ظهور هذه الشراكة إلى تعهد ثمانى دول بالعمل مع  (OGP) خالل إنشاء "شراكة الحكومة المفتوحة

المجتمع المدنى جنباً إلى جنب لمكافحة الفساد ورفع مستوى الشفافية، وتهدف الشراكة إلى تحسين مستوى حياة المواطنين 

ز ثقة الرأى العام فى الحكومات. ومن أجل ذلك، تعهدت الدول األعضاء فى الشراكة وعالقتهم بالحكومة، وصوالً إلى تعزي

بالعمل من خالل خطط عمل وطنية، لتحسين الوصول إلى المعلومات الحكومية والشفافية المالية ومشاركة المواطنين 

 والمساءلة. 

صدور قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم م، اكتسبت الشراكة دعماً كبيراً ب2012وفى الحادى والعشرين من ديسمبر 

( بشأن تعزيز الشفافية والمشاركة والمساءلة فى السياسات المالية العامة. ويشجع القرار الدول األعضاء على 218 /67)

لشفافية  تكثيف جهودها الرامية إلى تحقيق هذا الهدف، بطرق منها النظر فى تطبيق المبادئ التى حددتها المبادرة العالمية

م، اعتمدت منظمة 2014م. وفى العام 2012المالية العامة ومبادئها السامية المتعلقة بالشفافية والمشاركة والمساءلة لعام 

التعاون االقتصادى والتنمية "مبادئ إدارة الموازنة"، التى أقرت مبدأ المشاركة الشعبية المباشرة فى السياسة المالية. وفى 

 .الصادر عن صندوق النقد الدولى، والذى أقر المبدأ ذاته "قانون الممارسات الجيدة للشفافية الماليةم، نشر "2015العام 
(7)  

  :آليات تطبيق نموذج الحكومة المفتوحة 

تعد الحكومة المفتوحة فكرة رائعة وقابلة للنجاح فعالً، فقط لو نفذت بكفاءة وفاعلية، وعلى مثل هذه الحكومة أن تكون 

 مثالً وقدرة للحكومات األخرى والمواطنين بتطبيقها لمعايير الشفافية، لألسباب التالية: 

مة المفتوحة أو لشبكات الطاقة والتكنولوجيا الذكية، دون التطبيق األمثل لمعايير الشفافية لن يكون هناك وجود للحكو -1

ولن تتمكن الحكومة من تقديم خدمات فعالة ونافعة للمواطنين، كما يجب إتاحة البيانات العامة للمواطنين ليتمكنوا من 

 100أو حتى  50 أو 20اإلطالع عليها وتحليلها وإضافة معلوماتهم إليها، مع إمكانية استعادة البيانات القديمة بعد مرور 

 عام عليها. 

ولعل أول وأهم خطوة لوضع سياسة الحكومة المفتوحة هى وضع صيغ وبروتوكوالت رقمية مفتوحة الستخدامها فى 

 معالجة البيانات العامة، وفى عمليات التفاعل الرقمى وااللكترونى مع أية إدارة تابعة للحكومة. 

تجزأ من حياتنا، لذلك فإن الحكومة التى تصر على استخدام الصيغ أو لقد أصبحت التكنولوجيا الرقمية جزء ال ي -2

البروتوكوالت السرية والمنغلقة والتى ترفض االستعاضة عنها بالتكنولوجيا المتقدمة والتى توفر كل سبل تحقيق الشفافية 

ى مجال اإلعمال التجارية وضمانها، تكون قد تخلت عن جزء من واجبها فى حماية الحرية الفردية وتكافؤ الفرص سواء ف

 أو فى مجال التعليم أو أية مجاالت أخرى، حتى ولو فعلت ذلك بغرض خفض التكاليف. 

فالبيانات وحدها تقول الكثير، فال يفترض بأى مواطن أن يعتمد على كالم السياسيين إذا أراد تقييم مدى كفاءة برامج 

نحتاجه عن الحكومة بأنفسنا عبر االنترنت، فقط ببضع نقرات الحكومة، فاألفضل أن نكون قادرين على معرفة كل ما 
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على لوحة الكمبيوتر، وهذا هو أفضل ما يمكن للحكومة المفتوحة أن تقدمه للمواطنين، المهم هنا أن تكون البيانات 

 والمعلومات المقدمة صحيحة. 

ف يتم جمعها، وفيما تستغل، وما مدى صحتها تحديد البيانات التى يتم جمعها، كي –هذا يعنى أن مراجعة بيانات الحكومة 

يجب أن تتمتع بأولوية قصوى، وليس هناك شك بالطبع فى أن البحث عن البيانات الخاطئة وغير الدقيقة واكتشافها هو  –

 ً فى  دور الحكومة فى المقام األول، لكن هذا ال يمنع أن يكون للجمهور واألكاديميين والصحافة واإلعالم دوراً مهماً أيضا

 هذه المسألة. 

توفر الصيغ المفتوحة للبيانات الكثير من المال، مثال : إذا نشر التجار أسعار بضائعهم بشكل منفتح ستتمكن الجهات  -3

 الحكومية والشركات واألفراد من المقارنة بين العروض المختلفة الختيار أقل المنتجات سعراً وأفضلها جودة. 

ت المفتوحة استثماراً مربحاً للغاية، فبالمقارنة مع أنظمة معالجة الرعاية الصحية أو النقل تعتبر الصيغ والبروتوكوال -4

أو الطاقة أو التلوث أو التعليم أو المعاشات والتقاعد، نجد الصيغ والبروتوكوالت المفتوحة أسرع فى األداء، وأرخص 

وفى كل المجاالت، سيكون من السهل إضافة  تكلفة، وألن البرمجيات باختالف أنواعها أصبحت متاحة فى كل مكان،

  (8)الصيغ المفتوحة إليها، ومن ثم لن تكون هناك حاجة إلى شراء برمجيات جديدة. 

  :خصائص الحكومة المفتوحة 

نموذج الحكومة المفتوحة يحقق استخدام أكثر كفاءة للموارد العامة وتحسين تقديم الخدمات للمواطنين. كما أن آثار استخدام 

بيانات المفتوحة مهمة و مفيدة للتنمية المستدامة و ذات تأثير إيجابى على االبتكار، والشفافية والمساءلة والحكم القائم ال

على المشاركة والنمو االقتصادى. يمكن للبيانات المفتوحة الحكومية مساعدة الدول على تحسين برامج التنمية وتتبع التقدم، 

معونات والمساعدات الدولية. كما أن من بين فوائد البيانات المفتوحة هى تحسين الوصول ومنع الفساد وتحسين فعالية ال

 ومن خالل ذلك يمكن إجماالً تحديد خصائص الحكومة المفتوحة وسماتها فى اآلتى:  (9)إلى المعلومات العامة،

 ت. تجميع كافة األنشطة والخدمات المعلوماتية فى مواقع الحكومة الرسمية على االنترن -

 تحقيق سرعة التنسيق واإلنجاز بين كل الدوائر الحكومية.  -

 اتصال دائم ومستمر بالمواطنين يتسم بالسهولة والمرونة فى التعامل ومواكبة التقدم التكنولوجى.  -

 القدرة على تأمين كافة االحتياجات االستعالمية والخدمية للمواطنين.  -

  (10)المعامالت الحكومية.  تقليل االعتماد على العمل الورقى فى -

 كسر الحواجز الجغرافية بين المواطن والحكومة من جهة، وتحقيق قدر من الالمركزية من جهة أخرى.  -

 

 لحكومة المفتوحة كبديل: ا 

محض، مهما كان حجم الفوائد  ال ينبغى النظر إلى نموذج الحكومة المفتوحة على أنه عمل إجرائى ذو طابع إدارى

المتوخاة من تطبيقه على صعيد تعزيز الشفافية والمساءلة والديمقراطية، وتحسين استجابة وفعالية الحكومة فى تقديم 

الخدمات العامة للمواطنين، بل ينبغى أيضاً ربطه باألهداف التنموية العامة للدولة وبيان الفوائد الممكن توقعها من تطبيق 

 لحكومة المفتوحة فى مجاالت التنمية المختلفة. نموذج ا
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حيث يمكن لمبادئ الحكومة المفتوحة تسريع جهود القضاء على الفقر، عن طريق جعل المؤسسات التى تعمل على وضع 

 السياسات وإدارة الخدمات العامة أكثر شفافية وفعالية وأكثر قابلية للمساءلة، مسهمة بذلك فى منح المواطنين دوراً فى

ضمان إنفاق األموال العامة على أولويات المجتمع، ومن ثم تمكين الفقراء من االستفادة من الخدمات التى يحتاجون إليها 

 أكثر من غيرهم، كما أن للحكومة المفتوحة دوراً فى إتاحة فرص عمل جديدة بحيث تسهم فى القضاء على الفقر. 

 ً فى حماية المستهلك بفضل ضمان صالحية المنتجات ومساهمتها فى ويمكن للحكومة المفتوحة أن تؤدى دوراً حاسما

تحسين جودتها كلما أمكن، وأيضاً زيادة الشفافية فى المعلومات المتوفرة عن الخدمات والمنتجات بما يضمن للمواطنين 

 حصولهم على منتجات وخدمات أفضل. 

لى ضمان إنفاق الموارد المخصصة وفق األولويات كما أن تطبيق مبدأ الموازنة المفتوحة فى قطاع التعليم يساعد ع

 الصحيحة والعاجلة، وكذلك تحسين جودة الخدمات التعليمية. 

وتساعد الحكومات المفتوحة على توجيه السياسات العامة على الوجه الذى يضمن الحصول على الطاقة بأسعار معقولة 

وضع إطار للعمل المشترك والتعاون بين القطاعات مع  وموثوق بها ومستدامة، ويتطلب تحسين كفاءة استخدام الطاقة

آليات قوية تضمن الشفافية والمساءلة، بحيث تتجه الحكومة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى ضمن هذا اإلطار إلى 

 تقييم االحتياجات وخيارات وضع السياسات واالستراتيجيات الوطنية المفضية إلى كفاءة استخدام الطاقة. 

الحكومة المفتوحة على تهيئة الظروف التى تسمح بازدهار النشاط االقتصادى، وتسهم الشفافية والمساءلة فى  وتساعد

اإلدارة المالية العامة المؤسسات المالية واألجهزة التنظيمية على تعزيز االستقرار والنمو االقتصادى، كما تسهم الحكومة 

لريادة االجتماعية بما يحقق النمو االقتصادى المستدام بفضل إعادة استخدام المفتوحة فى دعم االبتكار فى مجال األعمال وا

البيانات الحكومية المفتوحة لتقديم منتجات وخدمات تجارية متجددة، كما يمكن تعزيز بيئة العمل اآلمنة للعمال بفضل 

 إتاحة قدر أكبر من الشفافية فى قوانين ولوائح العمل. 

توحة أن تساعد على تعزيز الصناعة واالبتكار والمساهمة فى تحسين البنية التحتية، فالشفافية ويمكن لمبادئ الحكومة المف

فى تخطيط وبناء البنية التحتية العامة تسهل رقابة المواطن، التى من شأنها أن تقلل من زمن البناء والتكاليف وتكشف 

توفير النفاذ الواسع إلى االنترنت يسهم فى ربط المجتمعات، مواطن االحتيال والهدر، كما أن تطوير البنية التحتية الرقمية و

وتدعيم الوصول إلى المعلومات والخدمات، ويقود إلى االبتكار واإلبداع وريادة األعمال، وبفضل سياسات العلم المفتوحة 

إضافة إلى ذلك، فإن تستطيع الحكومة تسخير الخبرة التى يتمتع بها المجتمع العلمى وتشجيع التعاون فى مجال األبحاث، 

للبيانات المفتوحة دوراً فى تعزيز االبتكار وإيجاد حلول وتطبيقات جديدة تستفيد من توافر البيانات بشكل مفتوح لتقديم 

 الحلول والخدمات المبتكرة للمواطنين. 

لمفتوحة وتقنيات تعزيز مع زيادة النمو العمرانى تتعاظم الحاجة إلى حكومة محلية فعالة، ومع استخدام أدوات الحكومة ا

الشفافية والمساءلة والمشاركة الشعبية، يمكن أن نلحظ تحسناً مباشراً فى حياة المواطنين، نظراً إلى أن العديد من الخدمات 

العامة المحورية تدار على المستوى المحلى، وتسهم زيادة الشفافية والمشاركة العامة ألفراد المجتمع فى وضع السياسات 

لقرارات فى تعزيز االستجابة ومساءلة الحكومة المحلية، وتتيح المشاركة فى إعداد الميزانية للمواطنين تحديد واتخاذ ا

أولويات اإلنفاق العام استجابة الحتياجات المجتمع وضمان مشاركة المواطنين مشاركة أوسع فى رصد وتقييم الخدمات 

 ، والطعام وغيرها. الصحية، والتعليم، واإلسكان، واألمن، وتوزيع المياه
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وتدعم اإلدارة الفعالة لألراضى والموارد النمو االقتصادى الحقيقى والملموس، وتساعد على حماية المجتمعات الضعيفة، 

والمحافظة على البيئة، فى حين يساعد االنفتاح المؤسسات الحكومية على التقييم الفعال لخيارات استخدام الموارد من 

 ، وحماية التنوع البيولوجى، والتوزيع العادل لعائدات استخراج الموارد. حيث التكلفة والفوائد

كما تسهم زيادة توفير المعلومات عن األنشطة الحكومية فى تمكين وتعميق المشاركة المدنية، وضمان عدم فساد الحكومة، 

ً ألعلى المعايير، وتسخير التكنولوجيا الجديدة لتعزيز الحكم، ً للحكومة  وتحقيق المساءلة وفقا وهذه جميعها تعد مرادفا

المفتوحة التى تهدف إلى تعزيز الشفافية، والمشاركة المدنية، بغية تعزيز سيادة القانون وبناء المؤسسات الفعالة القابلة 

  (11)للمساءلة. 

  :خاتمة 

اليات، والتى من بينها تشعب فى الختام يمكن القول أن القطاع العام فى غالبية الدول العربية يعانى من العديد من اإلشك

وحدات الجهاز اإلدارى للدولة، وتوسعها، والترهل اإلدارى، وتداخل االختصاصات بين الوحدات الحكومية وعدم وضوح 

المهام للمسئولين على مختلف المستويات، وعدم الفصل بين راسم السياسة، والمنظم، ومقدم الخدمة فى بعض القطاعات، 

 فية والمحاسبة. فضالً عن غياب الشفا

 ويمكن القول إن الوصول إلى نتائج جيدة فى مجال حوكمة القطاع العام فى هذه الدول يتطلب مراعاة الجوانب اآلتية: 

كلما ظهر أن هناك تداخل أدوار األجهزة أو عدم وضوح االختصاصات  الحاجة إلى إعادة هيكلة الجهاز اإلدارى -

 واألدوار الموكلة لكل جهاز، على اعتبار أن هذه األمور تؤدى إلى وجود تحدِّ فى الحوكمة. 

إيجاد آلية للفصل بين األدوار الرقابية والتشريعية والتنفيذية، وتأهيل كوادر بشرية قادرة على إدارة تلك األدوار  -

 الية. بفع

البحث في أبرز الممارسات الدولية الناجحة فى عملية الحوكمة ومبادئها األساسية، ليكون بمثابة أساس قوي  -

 ومتين ننطلق منه، خاصة نموذج الحكومة المفتوحة. 

 تبنى أفضل الطرق لقياس الحوكمة فى المؤسسات الحكومية والخاصة على السواء.  -

 اءات لتولى المناصب القيادية ودوائر صناعة واتخاذ القرار. إيجاد معايير وآليات الختيار الكف -

إشراك المؤسسات المعنية بالحوكمة من خالل إتاحة الفرصة لها لتقديم ما يعن لها من أفكار، ورؤى، ومقترحات  -

ُم فى وضع رؤية مكتملة.  تُْسه 
(12)  

لعام  ينبغى أالَّ يقتصر فقط على القطاع الحكومى وتجدر اإلشارة فى هذا الصدد إلى أن تحديد نطاق الحوكمة فى القطاع ا

أو الرسمى للدولة المتعارف عليه من وزارات وهيئات ومؤسسات عامة وغيرها من الوحدات الحكومية المستقلة بل يجب 

املة أن يمتد إلى قطاع ال يقل أهمية، أال وهو قطاع الشركات الحكومية المنبثقة عن إعمال فكرة خصخصة القطاع كتلك الع

فى مجاالت المياه والكهرباء، واالتصاالت والصرف الصحى والبيئة والطيران والبريد والنقل، وكذلك ال يمكن إغفال 

الصناديق الخاصة، كما يجب إخضاع كافة قطاعات الدولة لمبادئ الحوكمة الرشيدة، فالدولة كيان متكامل مترابط، ينبغى 

 ال فيها أو بينها. العمل عليه وتطويره كوحدة واحدة ال انفص
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