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الثقة في المؤسسات العامة هي المفتاح لازدهار المجتمع المدني، ولكن في العديد من البلدان، الثقة مفقودة وفرص المشاركة في صنع القرارات الحكومية غائبة. لمعالجة هذا الأمر، يعمل المركز الدولي لقوانين المجتمع المدني مع الشركاء في جميع أنحاء العالم لتطوير وإصلاح القوانين والسياسات بحيث تتيح مشاركة أكبر للمجتمع المدني على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية.يدعم المركز الدولي لقوانين المجتمع المدني الجهود الرامية إلى تنفيذ المبادرات الجديدة بطريقة شمولية بحيث يمكن لجميع الناس المشاركة بشكل فعال. يتعاون المركز الدولي لقوانين المجتمع المدني مع الشركاء المحليين لضمان الإلمام بالمعايير الدولية وفهمها.من خلال العمل معاً، أحرز المجتمع المدني والحكومات في جميع أنحاء العالم تقدماً في توسيع فرص المشاركة العامة الهادفة، إلا أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به.
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تشير "عملية صنع القرار" إلى تطوير واعتماد وتنفيذ وتقييم وإعادة صياغة وثيقة سياسات أو استراتيجية أو قانون أو لائحة على المستوى الوطني أو الإقليمي أو المحلي، أو أي عملية يتم فيها اتخاذ قرار يكون له أو لجزء منه أثر على الجمهور، من قبل سلطة عامة مخولة سلطة القيام بذلك.• المشاركة العامة هي عملية وليست حدثاً أو اجتماعاً واحداً ولكن يمكن أن تكون أي عملية، على الرغم من عدم اتباع نفس مجموعة الأنشطة دائماً• يجب أن تؤدي المشاركة العامة إلى اتخاذ إجراء أو قرار بحيث يكون للمساهمات العامة أهمية فعلية• المشاركة العادلة تعني أن جميع أصحاب المصلحة يمكنهم الوصول إلى العملية• المشاركة الهادفة تعني أن المساهمات العامة تنطوي على إمكانات حقيقية للتأثير على النتائجالعلاقات العامة / المعلومات العامة: • الهدف هو توفير المعلومات للجمهور أو شرح سبب اتخاذ القرار. 
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تنظم المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحق في المشاركة في الشؤون العامة، وكان هناك تفسير واسع للحق في المشاركة في الشؤون العامة، بما في ذلك: مباشرة عن طريق التصويت في الاستفتاءات أو أن يُنتخب أو بصورة محتملة من خلال المشاركة من خلال وسائل أخرى للديمقراطية المباشرة؛من خلال ممثلين يتم اختيارهم بحرية ويتم انتخابهم وفقًا للالتزامات والمعايير الدولية للانتخابات؛من خلال العمليات التشاورية؛من خلال النقاش والحوار بشكل فردي ومع الآخرين؛من خلال إنشاء المنظمات والانضمام إليها، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والنقابات والأحزاب السياسية؛من خلال المساواة في إتاحة فرص الوصول إلى وظائف الخدمة العامة، بما في ذلك تقلُّد الوظائف العامة.تجدر الإشارة إلى أن معظم الدساتير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشير إلى الحق في المشاركة العامة وأكدته في الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004.
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البيئة التمكينية: تقتضي من الدول أن تهيئ وتحافظ على بيئة تُحترم فيها جميع حقوق الإنسان احتراماً كاملاً ويتمتع بها جميع الأفراد، ولا سيما الحق في المساواة وعدم التمييز والحق في حرية الرأي والتعبير والحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. ينبغي أن يكون الوصول إلى المعلومات مكفولاً أيضًا.السلامة: تقتضي حماية حياة جميع الأفراد وسلامتهم الجسدية وحرياتهم وأمنهم وخصوصيتهم، ويشمل ذلك الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، في جميع الأوقات.المساواة: ينبغي حماية الحق في المساواة وعدم التمييز وتنفيذه لضمان الشمولية في ممارسة الحق في المشاركة في الشؤون العامة.التمكين: يقتضي دعم وتشجيع الأفراد وتمكينهم وتزويدهم بالمعرفة والقدرة على المطالبة بحقوقهم في المشاركة وممارستها. ينبغي على الدول أن تشجع ذلك من خلال برامج التربية المدنية على جميع المستويات.الانفتاح: يقتضي تعزيز الشفافية في جميع جوانب عمليات صنع القرار ومساءلة السلطات العامة.سبل الانتصاف: تقتضي من الدول ضمان الوصول إلى العدالة وتوفير سبل انتصاف فعالة عند انتهاك الحق في المشاركة.
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يمكن أن تأخذ المشاركة العامة في صنع القرار أشكالاً مختلفة، بما في ذلك:(أ) توفير المعلومات – علاقة أحادية الاتجاه تتدفق فيها المعلومات في اتجاه واحد، من الحكومة إلى المواطنين. تقوم الحكومة بإعلام المواطنين بقراراتها ومبادراتها على النحو الذي تراه مناسباً، أو يقوم المواطنون باستخراج المعلومات بمبادرة منهم. على سبيل المثال وصول الجمهور إلى الوثائق ذات الأهمية العامة والجريدة الرسمية وصفحات الإنترنت الحكومية. مصادر المعلومات المتنوعة، سواء خارج شبكة الإنترنت أو على شبكة الإنترنت، إلى الوثائق الرئيسية ودون قيود على تحليل هذه المعلومات وإعادة استخدامها. استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإنشاء مساحات وفرص للجمهور للمشاركة بشكل هادف في مجموعة متنوعة من الأنشطة، على سبيل المثال تقديم الاقتراحات التشريعية والسياساتية والتعليق عليها والتصويت عليها.(ب) التشاور – تسعى الحكومة للحصول على آراء المواطنين في عملية تشكيل السياسة العامة. إنها علاقة ذات اتجاهين تقوم فيها الحكومة بتحديد المشاركين من أجل تلقي الآراء السليمة. تكفل الحكومة تزويد المواطنين بالمعلومات ذات الصلة بشكل مسبق. على سبيل المثال التعليقات على مشاريع القوانين. استخدام الأدوات، مثل الاجتماعات والجلسات العامة ومجموعات التركيز والمسوحات والاستبيانات والأدوات الرقمية. تقديم تعليقات على نتيجة المشاورات: أفضل الممارسات والاعتبارات العامة الأخرى لتعزيز التشاور مع الجمهور- توفير جميع الوثائق اللازمة مسبقاً. - توفير الوقت الكافي.- تقديم ملاحظات على المعلومات الواردة أثناء عملية التشاور.- توفير سبل الانتصاف في حالة عدم الامتثال.(ج) الحوار – هذه عملية منظمة وطويلة الأمد وموجهة نحو النتائج تستند إلى المصلحة المشتركة في تبادل الآراء بين السلطات العامة والأفراد والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني ككل. على سبيل المثال إنشاء منصات دائمة – جلسات عامة منتظمة أو منتديات عامة أو مجالس استشارية أو هياكل مماثلة.(د) المشاركة الفعالة – درجة أعلى من العلاقة ذات الاتجاهين التي يشارك فيها المواطنون بشكل فعال في تشكيل السياسات العامة، مثل العضوية في مجموعات العمل أو اللجان المكلفة بإعداد مشروع قانون. يمكن أن تقوم السلطات العامة باعتماد معايير وعمليات شفافة فيما يتعلق بتمثيل الأفراد والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني؛ إنشاء أنواع مختلفة من الشراكات التي تشمل السلطات العامة والمنظمات غير الحكومية وممثلي المجتمع المدني في مراحل مختلفة من عملية صنع القرار، والتي يمكن أن تشمل الشراكات المتعلقة بتنفيذ القرارات.
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إدارة الشؤون العامة هي مفهوم واسع يغطي جميع جوانب الإدارة العامة وصياغة وتنفيذ السياسات على المستويات الدولية والوطنية والإقليمية والمحلية. يمكن أن تتم المشاركة المباشرة في إدارة الشؤون العامة في سياقات مختلفة وباستخدام مجموعة متنوعة من الآليات أو الأدوات، مثل:يمكن أن تشمل المشاورات العامة مجموعة من الأدوات والآليات بما في ذلك:• فتح الجلسات العامة أو جلسات اللجان لضمان إجراء مناقشات أثناء اتخاذ القرار.• آليات تقديم الاستفسارات والمقترحات.• استراتيجيات التقييم المشترك.• التشاور عبر الإنترنت (مثل المنصات الإلكترونية) أو الاجتماعات الشخصية (مثل مجموعات التركيز، اللجان، المناقشات العامة، ندوات الخبراء، وما إلى ذلك).• آليات لمتابعة التقدم المحرز مثل استطلاعات الرأي أو المسوحات أو الاستبيانات عبر الإنترنت لمعرفة اهتمامات ومقترحات أصحاب المصلحة.المشاركة المباشرة – أمثلة (سواء خارج شبكة الإنترنت أو على شبكة الإنترنت): (التجمعات الشعبية)- نقاش عام وحوار مع الممثلين- التنظيم الذاتي، الجمعيات، التجمعات، وما إلى ذلك
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http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/strategic-foresight-for-the-covid-19-crisis-and-beyond-using-futures-thinking-to-design-better-public-policies-c3448fa5/





https://www.ohchr.org/Documents/Issues/FAssociation/Checklist.pdf

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/FAssociation/Checklist.pdf
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* ملاحظة: يمكن أن يتم أيضاً اتخاذ هذه الخطوات من قبل الحكومات المحلية والإقليمية.أمثلة:أطلقت مدينة شيكاغو (الولايات المتحدة الأمريكية) فريق عمل للتعافي من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وحشدت خبراء من القطاع وقادة الحكومات الإقليمية والشركاء المجتمعيين وصناع السياسات، تمحورت حول خمس لجان أساسية.تعمل مدينة برشلونة (أسبانيا) على ميثاق مدينة مع أصحاب المصلحة من القطاعات الاجتماعية والثقافية والرياضية، بالإضافة إلى الأحزاب السياسية، للتفكير في كيفية الاستجابة للأزمة على أفضل وجه.
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وفقاً لمسح تم إجراؤه مؤخراً شمل 47 مدينة عالمية كبرى:94٪ منها أعلنت أنها تشارك أصحاب المصلحة في عملية وضع خطط التعافي83٪ منها أوضحت أن العديد من أصحاب المصلحة هم شركاء في عملية وضع خطط والتنفيذ. كان من بين أصحاب المصلحة المؤسسات البحثية والأكاديمية والمنظمات والبنوك المتعددة الأطراف والمؤسسات الخيرية والممولين وأصحاب المصلحة على مستوى المجتمع.
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مثال:في استراتيجيتها الخاصة بالتعافي، تخطط ميلان (إيطاليا) لضمان مشاركة الجميع بما في ذلك المؤسسات المحلية والممثلين والمنظمات غير الربحية وجمعيات المواطنين والأفراد العاملين لحسابهم الخاص من خلال الاستخدام المعزز للأدوات الرقمية وتنفيذ التدابير المناسبة المتعلقة بالفئات الأكثر ضعفاً في مجالات مثل الغذاء والمساعدات وتوصيل المواد من البقالات من خلال التعاون مع المنظمات غير الربحية والجهات المانحة.
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ينبغي استخدام أدوات المشاركة الإلكترونية لخلق مساحات وفرص للجمهور للمشاركة بشكل هادف في مجموعة متنوعة من الأنشطة، على سبيل المثال تقديم الاقتراحات التشريعية والسياساتية والتعليق عليها والتصويت عليها.البحث عن أدوات جديدة مثل المسوحات والاستبيانات وعقد المؤتمرات عبر الفيديو وتطبيقات الهواتف الذكية والمحادثات للمشاركة قبل وأثناء وبعد اتخاذ القرار الحكومي، وما إلى ذلك.أمثلة: سيدني (أستراليا): قامت بإجراء مسح في الفترة 18 مايو – 3 يونيو للاسترشاد بنتائجه في خطة تعافي المدينة. أتاح هذا المسح للمدينة تلقي المساهمات والاقتراحات المباشرة نيابة عن الشركات المحلية وملاك العقارات والمنظمات والمقيمين والعمال والطلاب والفئات الأخرى. ستتم إتاحة المعلومات في تقرير عام. أيضاً، دعت المدينة جميع السكان لتقديم ملاحظات إضافية وقدمت دعماً خاصاً للمقيمين الذين يعانون من ضعف السمع أو النطق أو الذين يحتاجون إلى مترجم.لدعم انتعاش السياحة فيها، نظمت فالميرا (لاتفيا) هاكاثون لتوليد وتمويل الأفكار والمشاريع لتسهيل عودة السياحة في لاتفيا وإستونيا إلى المدينة.في استراتيجيتها الخاصة بالتعافي، تخطط ميلان (إيطاليا) لضمان مشاركة الجميع بما في ذلك المؤسسات المحلية والممثلين والمنظمات غير الربحية وجمعيات المواطنين والأفراد العاملين لحسابهم الخاص من خلال الاستخدام المعزز للأدوات الرقمية وتنفيذ التدابير المناسبة المتعلقة بالفئات الأكثر ضعفاً في مجالات مثل الغذاء والمساعدات وتوصيل المواد من البقالات من خلال التعاون مع المنظمات غير الربحية والجهات المانحة.
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عند تطوير أدوات جديدة، فإنه ينبغي على أصحاب المصلحة مراعاة ما يلي:أكثر أشكال التكنولوجيا شيوعاً المستخدمة في مجتمعك (أجهزة الكمبيوتر، الهواتف الذكية، الرسائل القصيرة)؛ متوسط سرعات النطاق الترددي وسعات التخزين؛ كيفية معالجة الفجوة الرقمية؛ هل سيكون استخدام الأدوات غير مكلف أو مجاني؟أمثلة:في ليبيا، اتفقت الحكومة وشركات الاتصالات على أن الأفراد الذين يستخدمون التطبيق لطلب المعلومات والتماس الاستشارات الطبية حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لا يتحملون رسوم البيانات.دخلت مدينة تورنتو (كندا) في شراكة مع شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتوفير وصول مجاني مؤقت للإنترنت للأحياء ودور الرعاية طويلة الأجل ومراكز الإيواء ذات الدخل المنخفض.
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ينبغي تطوير وتنفيذ تدابير فعالة لإتاحة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نطاق واسع، ولا سيما للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية والشعوب الأصلية.مثال:عقد رئيس وزراء النرويج مؤتمراً صحفياً عبر الإنترنت مع جلسة أسئلة وأجوبة مخصصة للشباب للمساعدة في التخفيف من مخاوفهم. خلال تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، يمكن أن تساعد البيانات المفتوحة والمشاركة الإلكترونية في بناء ثقة الجمهور في تدابير الاستجابة الحكومية للأزمات ودعم الفئات الضعيفة في المجتمع.





املراجع

�ـــ� املشـــاركة �ـــ� املبـــادئ التوج��يـــة للمفوضـــية الســـامية لألمـــم املتحـــدة �حقـــوق اإل�ســـان �شـــأن التنفيـــذ الفعـــال ل�حـــق•
.الشؤون العامة

.25�جنة األمم املتحدة �حقوق اإل�سان، التعليق العام رقم •
تمــــع املــــد�ي نمــــاذج لتعز�ــــز التعــــاون بــــ�ن ا�جتمــــع املــــد�ي والســــلطات العامــــة، مــــأخوذة مــــن املركــــز الــــدو�� لقــــوان�ن ا�ج•

.واملركز األورو�ي لقوان�ن ا�جتمع املد�ي والو�الة األمر�كية للتنمية الدولية
•https://www.ohchr.org/Documents/Issues/FAssociation/Checklist.pdf
•https://www.ohchr.org/Documents/Issues/PublicAffairs/GuidelinesRightParticipatePublicAffairs_briefer.pdf
•https://ecnl.org/keeping-civic-space-healthy-rights-card-on-public-participation-in-decision-making-during-covid-19/
•http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/cities-policy-responses-fd1053ff/
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