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Oharra
I. Audientziari eta helburuei buruzko txostena
Helburuak
● OGPko tokiko kideentzako erantzukizun-maila bermatzea
● OGPren tokiko programan eta, oro har, OGPren komunitatean parte
hartuko dutenentzat irakaspenak ematea.

Entzunaldia
● Tokiko kide ebaluatuak: ekintza-planaren ezarpenaren indarguneak eta
ahulguneak ulertzeko
● Tokiko beste kide batzuk: tokiko aitzindariengandik ikasitako ikasgaiak
ulertzeko.
● OGPren Idazkaritza: OGPren tokiko programarako eta laneko beste
elementu

batzuetarako

laguntza-estrategien

garapenari

buruzko

informazioa emateko.
 OGPren komunitatea (emaileak, bazkideak, OGPko kide nazionalak,
etab.): tokiko programaren diseinuan funtzionatu duenari eta
funtzionatu ez duenari buruzko emaitzak eta irakaspenak
aurkezteko.

II. Edukia jakinaraztea

LABURPEN EXEKUTIBOA
● Tokiko 11 kideen konpromisoen betetze-mailaren deskribapen bisuala
(matrizea)
● Tokiko 11 kideetan lortutako emaitzarik nabarmenenetako batzuk
hautatu dira.
● Inplementaziorako faktore bideratzaileen eta erronken laburpena
(COVID-19 barne)
● OGPren tokiko programatik orain arte ikasitako ikasgai nagusien
laburpena, emaitzei eta prozesuari dagokienez (ekintza-planaren azken
zikloa ardatz hartuta)
● Kide berrientzako (eta egiten ari direnentzako) gomendio-multzo bat, bai
eta OGPrentzat ere, komunitate zabalagoa baita.

A ZATIA: KIDEEN ARGAZKIAK (2-3 orrialde bertako kide
bakoitzarentzat)
1. Amaiera
Taula labur bat aurkeztuko da tokiko kide bakoitzarentzat, konpromiso
bakoitzaren amaiera-maila adierazita, sailkapen estandarraren arabera
(hasi gabea, mugatua, funtsezkoa, osoa, ez dago ebidentziarik eskuragarri).
Horrekin batera, paragrafo bateko deskribapena egingo da, konpromiso
bakoitzaren betetze-maila orokorra azaltzeko.

2. Hasierako emaitzak

Atal honetan, kide bakoitzaren lehen emaitza nabarmenenen hautaketa bat
aurkeztuko da. Ez du jarraituko "Did it Open Government (DIOG)"
kodifikazioa, baizik eta konpromiso arrakastatsuenetatik abiatuta lortutako
emaitza garrantzitsuen narratiba edo deskribapena. Era berean,
konpromiso jakin batzuek emaitza goiztiar sendorik lortu ez izanaren
arrazoietako batzuk jasoko ditu.

3. Sozietate zibila eta parte-hartze publikoa ezarpenean
Atal honetan, kide bakoitzarentzako OGPren ekintza-plana inplementatzen
den bitartean, parte-hartze publikoaren eta gizarte zibilaren mailaren
deskribapen orokorra aurkeztuko da, IRMren diseinu-txostenetarako
erabiltzen den IAP2 espektro egokitua erabiliz. Bereziki, konpromiso-maila
eta elkarrizketaren kalitatea hobetu edo hondatu den aztertuko du,
ekintza-planaren

diseinu-fasearekin

(baterako

sorkuntza-prozesua)

alderatuta.

B ZATIA: IKASITAKO IRAKASPENAK

Atal honek OGPko tokiko kideen joeretako batzuk aurkeztuko ditu, honela:
● Edukia: gaikako estaldura (gai errepikariak, hutsuneak) eta konpromisodiseinuaren indarra (anbizio-maila, garrantzia, etab.), bereziki IRMren
diseinu-txostenetan oinarrituta
● Inplementazioa/emaitzak: konpromisoaren emaitzak/emaitzak, galderasortari emandako erantzunetatik ateratakoak

● Prozesua: ekintza-planaren garapena (baterako sorkuntza) eta ezarpena
(jarraipena eta ebaluazioa)

OGPko tokiko kideen etorkizunari lagun diezaioketen aitzindarien talde
horretatik ikasi dugunari erreparatzea izango du helburu, bai eta tokiko
programaren diseinua modu orokorragoan hobetzen laguntzea ere.

C ZATIA: OGPko eta OGPko etorkizuneko tokiko kideentzako
gomendioak
III. Datuak biltzea

Datuak biltzeko metodo nagusia ikertzaileentzako galdetegia izango da,
ikertzaileek osatu eta IRMra bidaltzea espero dena.

Galdetegiak ikerketa-galderak eta datuak biltzeko moduari buruzko
xehetasunak biltzen ditu. Galdetegia osatzeko, honako hau egiteko
eskatuko zaie ikertzaileei:

● Kontsultatu tokiko kidearen dokumentuen gordailua konpromisoari
buruzko informazioa lortzeko: parte-hartze publikoaren amaiera eta
ebidentzia, baita, hala dagokionean, autoebaluazioa, txostenak eta/edo
konpromisoen arakatzaileak ere.
● Politika garrantzitsuen dokumentuen, aurrekarien dokumentuen eta
abarren berrikuspen dokumentala egitea.

● Gutxienez elkarrizketa bat egitea POCekin eta elkarrizketa bat MSFko kide
den sozietate zibil batekin edo OSCko beste ordezkari esanguratsu batekin.
(Elkarrizketa gehiago egin daitezke, beharrezkotzat joz gero)
● Kontuan har ezazu MSFko kideekin bilera bat edo talde fokal bat egiteko
aukera, eta/edo ikasitako ikasgaiei buruzko inkesta labur bat
● Tokiko jurisdikzioaren aurreko IRMren txostenak berrikustea (diseinutxostena eta IRM, ekintza-planaren lehen zikloko txostenak), ikasitako
ikasgaiei buruzko informazio gehigarria biltzeko.
Gainera, ikertzaileak kontuan har lezake inkesta labur bat administratzeko
aukera, jurisdikzio bakoitzean interesa duten hainbat alderdiri bidaltzeko,
azken 5 urteetan OGPren tokiko prozesutik ikasitako ikasgai orokorrei
buruzko iruzkinak eskatzeko.

IV. Eranskina - Tokiko ekintza-planen 2018-2020 zerrenda
(2021era zabaldua) eta konpromiso-kopurua
 Euskal Herria (Espainia) - 5
 Buenos Aires (Argentina): 14 (5 abesti baino gutxiago)
 Elgeyo Marakwet (Kenya) - 5
 Kaduna estatua (Nigeria): 5
 La Libertad (Peru) - 6
 Madril (Espainia) - 5
 São Paulo (Brasil): 5
 Eskozia (Erresuma Batua): 5
 Sekondi-Takoradi (Ghana): 5
 South Cotabato (Filipinak) - 5

 Tbilisi (Georgia): 5

