يندرج هذا الدليل "خطوات توجيهيّة لتعزيز الحوار حول السياسات العا ّمة بني املجتمع
املد ّين والقطاع العام " ضمن سلسلة منشورات صادرة عن مرشوع "أفكار/"3-املساعدة
التقنية ونشاطاته (.)2018-2016
إن هذا العمل هو مثرة جهود بُذلت يف نطاق املساعدة التقنية ألفكار ،3-وبنت عىل
التجربة التي راكمها برنامج أفكار ،عىل مدى أربعة عرش عاماً يف دعم منظامت املجتمع
املدين ،إذ تعود نشأة برنامج أفكار لدعم منظامت املجتمع املدين يف كنف مكتب وزير
الدولة لشؤون التنمية اإلدارية وبتمويل من االتحاد االورويب إىل العام  . 2004وقد دعم
الربنامج منظامت يف املجتمع املدين ،إدارياً ومالياً ،من أجل تقوية دورها وتأثريها يف
إرساء الحكم الرشيد وحامية حقوق املواطن والدفاع عنها ،ولتعزيز الحوار يف شأن صنع
السياسات بني املجتمع املدين واملؤسسات الرسمية.
لقد راكم برنامج "أفكار" من الخربات والتأثري ليصبح منوذجاً بذاته ،ويشكل جرسا ً بني
املجتمع املدين واإلدارة العامة ،وذلك عرب مروره بعدة مراحل مضيفاً تجارب جديدة
يف كل مرحلة :من إنطالقته كتجربة منوذجية "أفكار )2008-2004( "1-بتمويل قيمته
مليون يورو ،إىل "أفكار )2010-2006( "2-و"أفكار )2020-2010( "3-بتمويل قيمته
عرشة ماليني يورو .وجرى تقديم الدعم املايل والتقني ملشاريع فائزة عرب استدراجات
لالقرتاحات ت ّوجت بعقود لتنفيذها .وص ّبت هذه املشاريع يف مجاالت تعزيز حكم
القانون ،واحرتام حقوق االنسان والحريات العامة ،وتقوية الدميقراطية ومتكني الفئات
املهمشة ،ودعم التنمية االقتصادية-االجتامعية ،وبلغ مجموع املشاريع املدعومة 64
مرشوعاً ملنظامت غري حكومية .وتم يف املوازاة تدريب ممثيل املنظامت عىل املهارات
االدارية املختلفة وعىل االعالم والتواصل.
وقد اوجد برنامج أفكار ،عىل مدى مراحل تنفيذه ،فضاء للحوار بني منظامت غري
حكومية ناشطة وص ّناع القرار ،ساهم يف نجاح مبادرات عدة يف التوعية عىل قضايا
محورية ،ويف اقرتاح مشاريع قوانني أو إدخال التعديالت عىل القوانني السارية أو
تطبيقها ومتكني املجتمع من تنفيذها.
اما يف مرحلة افكار  ، 3وتحت عنوان "الدعم التقني لتوفري بناء القدرات يف إطار برنامج
أفكار" ،تم توجيه هذا الدعم نحو ثالثة أهداف:
 -1تقوية القدرات الشاملة واملساءلة لدى منظامت املجتمع املدين وزيادة مشاركتها يف
حوار السياسات مع الحكومة اللبنانية؛
 -2مساعدة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية يف تنفيذ مشاريع منظامت
املجتمع املدين التي جرى دعمها من خالل "أفكار"3-؛
 -3زيادة التوعية حول رضورة التنمية واإلصالح يف الحقل االجتامعي-االقتصادي
وأهمية التشبيك بني أصحاب املصلحة املتعددين ،من خالل التواصل الف ّعال والشفافية
واالنتشار ملشاريع برنامج "أفكار "3-ونشاطاتها.
وبعدما عمل برنامج "أفكار  ،"3خالل السنتني املاضيتني ،عىل تحديد اسرتاتيجية للحوار
والتعاون بني القطاع العام واملجتمع املدين ،تحت عنوان" :عنارص السرتاتيجية برنامج
أفكار من أجل التعاون وتنشيط الحوار يف السياسات العامة بني املؤسسات الرسمية
واملجتمع املدين" جمعت من خاللها كل العنارص الواردة يف إطار األهداف الثالثة
املبينة أعاله ،وناقش أبرز عنارصها مع الخرباء وأركان مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية
االدارية ،أمكن الوصول إىل ترجمة عملية لها ،من خالل بناء نواة "ملنصة الرشاكة" بني
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املجتمع املدين والقطاع العام حول حوار السياسات العامة  .تضم هذه املنصة ممثلني
عن منظامت شاركت يف برنامج افكار ،خالل األربع عرشة سنة املاضية ،ومنسقني من
وزارات معنية مبشاريع الربنامج إنتدبتهم إداراتهم لهذه املهمة .وانبثقت هذه النواة
نتيجة مجموعة من الدراسات واالستقصاءات وورش العمل واللقاءات .وقد وضع
املشاركون هيكلية مرنة للمنصة ،مع آليات تنسيق تسمح لها أن تشكل إطارا ً مفتوحاً
ومساحة للتالقي والحوار وتبادل الخربات واملعلومات حول السياسات العامة ،وصوالً
اىل تحقيق الرشاكة وتفعيلها  ،بني املجتمع املدين والقطاع العام ،من خالل تعزيز الحوار
بينهام .ولتفعيل املنصة كان ال ب ّد من إصدار وثيقة تحمل عنوان "رشعة الرشاكة بني
القطاع العام واملجتمع املدين" ،وقد نجحت املجموعة التأسيسية املك ّونة لنواة املنصة
يف وضع االطار العام لهذه الرشعة التي تتضمن أبرز املبادئ واملفاهيم املشرتكة حول
املجتمع املدين ودوره ،وحول الرشاكة .وتق ّدمت مبسودة تحمل أبرز االفكار املرتبطة
بهذا املرشوع
بناء عىل ما سبق ،ميكن إعتبار هذه النتائج نقطة انطالق للوصول إىل تنظيم استمرارية
الحوار وتعزيزه بني املجتمع املدين واملؤسسات العامة تحت مظلة منصة الرشاكة ،مبا
يتكامل مع العمل القائم يف وزارات أخرى تتعاون مع منظامت املجتمع املدين.
اما يف موضوع تطوير قدرات ممثيل القطاع العام ومنظامت املجتمع املدين حول الحوار
يف السياسات العامة ،فيحتل التدريب عىل تصميم وإدارة املشاريع ،مكانة محورية
يف إطار تنفيذ هذه االسرتاتيجية .ويف هذا السياق ،يتوجه الدليل "خطوات توجيهية
لتعزيز الحوار والتعاون حول السياسات العامة بني منظامت املجتمع املدين والقطاع
العام" اىل مجموعات تضم منظامت املجتمع املدين وموظفي القطاع العام املعنيني .
وميهد لدورات تدريبية مكثفة ينفذها فريق من املدربني ضمن دورات تدريببة ذات
طابع تشاريك قابلة للتطوير ،والخروج بدروس جديدة تسمح بتبادل الخربات واملعارف
حول أسس ومبادئ الحوار.

أ ّما اصدارات برنامج "أفكار  "3فهي:

 كتاب "تصميم وإدارة املشاريع" لتطوير قدرات العاملني يف منظامت
املجتمع املدين واملوظفني يف القطاع العام
 كتيب "تبادل أفضل املامرسات والدروس املستفادة من برنامج
"أفكار "3-ملسؤويل منظامت املجتمع املدين واملمولني الداعمني لهم.
" عنارص السرتاتيجية برنامج أفكار من أجل التعاون وتنشيط الحوار يف
السياسات العامة بني املؤسسات الرسمية واملجتمع املدين"
 عددان من نرشة برنامج افكار لتغطية أنشطة الربنامجة وجميع
التجارب واملخرجات.
 ورقة عمل خاصة بالجانب التنظيمي واإلداري ملنصة الرشاكة بني
املجتمع املدين والقطاع العام.
 ورقة عمل خاصة مبنصة الرشاكة.
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بطاقة تعريفية بالدليل
ييضء دليل "خطوات توجيهية لتعزيز الحوار والتعاون حول السياسات العامة بني
منظامت املجتمع املدين والقطاع العام"عىل مفهوم الرشاكة بني منظّامت املجتمع املد ّين
ومؤسسات القطاع العا ّم ضمن إطار وآلية الحوار حول السياسات العا ّمة .ويتو ّجه
الدليل إىل هاتني الفئتني تحدي ًدا ،إميانًا برضورة ربط نشاط منظّامت املجتمع املد ّين
بسياسات القطاع العام وخططه ،وذلك لضامن رشاكة حقيقيّة ،تساهم يف تحسني حياة
املواطن واملجتمع .كام انه يهدف اىل مساندة العاملني يف منظّامت املجتمع املدين
واملسؤولني يف القطاع العام للحوار يف ما بينهم لتعزيز دعم املواطنني مبطالبهم العادلة.
ويضع مجموعة من املداخل املختلفة ملشاركة املجتمع املدين يف هذا الحوار وعددا
من األدوات التي تسهم يف تعزيز الرشاكة بني القطاعني املذكورين ويسعى اىل تأمني
املعارف واألدوات الالزمة ملنظّامت املجتمع املد ّين والعاملني يف القطاع العام يف لبنان،
بهدف تعزيز قدرتهم عىل بناء أرض ّية ومساحة مشرتكة للحوار حول السياسات العا ّمة.
واستندت املنهجية التي اعتمدت يف تطوير الدليل اىل اإلطار العام ألنشطة املرشوع
الخاصة بالتدريب وتطوير القدرات وانتاج املواد املعرفية والتطبيقية املالمئة لحاجات
منظامت املجتمع املدين والقطاع العام املشاركة.
واتبع النتاجه مساران متقاطعان .فمع مناقشة رشعة الرشاكة بني القطاع العام واملجتمع
املدين وتطويرها ،جرى العمل عىل تطوير املضمون التدريبي وفق اسلوب تشاريك،
متثل يف انشطة وورش عمل ضمت مشاركني من منظامت املجتمع املدين يف برنامج
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أفكار وممثلني عن القطاع العام لتعزيز الحوار يف ما بينهم ووضع رشعة الرشاكة .وبناء
عىل نتائج أعامل املشاركني ومراجعة أبحاث وكتيبات ذات عالقة وضع الخبري ورقتي
عمل :األوىل تتعلق بالجانب التنظيمي واإلداري ملنصة الرشاكة بني املجتمع املدين
والقطاع العام للحوار حول السياسات العامة ،والثانية خاصة مبنصة الرشاكة.
وووسط رؤية مستقبلية تدعو اىل تفعيل هذه املنصة ومتابعة اقرار مسودة رشعة
الرشاكة الصادرة عنها وتفعيل رشعة املواطن ،يشكل تفعيل الحوار بني املجتمع املدين
والقطاع العام نقطة محورية ترتجم بتدريب فريق مدربني لهذه الغاية يسانده هذا
الدليل الخاص.
وضعت املنهجية الخاصة لهذا العمل وأرشفت عليه رئيسة فريق املساندة التقنية
لربنامج أفكار السيدة نجوى القصيفي بالتنسيق والتعاون مع مديرة برنامج أفكار
السيدة مينى الشكر غريّب واعد ورش العمل هذه الخبري املحيل السيد زياد عبد
الصمد بالتنسيق مع عضو فريق املساعدة التقنية الخبري يف مجال التدريب السيد نزار
أمني وبالتعاون مع فريق عمل برنامج أفكار :السيدة جوسلني عساف والسيدة ميشلني
مبارك والسيد جو تابت .طور الدليل الخبريان يف مجال بناء قدرات اإلدارة العامة
السيدان نبيل حسن وعمر عبد الصمد بالتنسيق مع السيد أمني الذي أرشف عىل
جميع فصوله وحررتها السيدة سناء خنيفس  .لذا هو نتاج عمل الفريق الذي نظم
ونفذ ورشتي عمل ألعضاء املنصة حيث تم بحث محتوياته واختباره معهم .وإنطالقاً
من مفهوم الرشاكة تم تشكيل مجموعة من أعضاء املنصة للمساعدة بتجربة وتنقيح
مضامينه وكان للجنة مجموعة من املالحظات تم اعتامدها.
فصول الدليل تشكل فصول الدليل موردا مبنيا عىل تراكم تجارب منظامت املجتمع
املدين والقطاع العام واملواطنني أصحاب القضايا يف لبنان ،ومرتكزا عىل تع ّدد تجاربهم
يف مجاالت الحوار والتنسيق والتعاون يف ما بينهم للوصول اىل نتائج ايجابية وتحقيق
مكاسب عادلة للمطالبة بتنفيذها.

4

الفصـل األ ّول:
مـا هــو الحـــوار؟






الفصل الثاين:
ما هي مداخل الحوار
حول السياسات العا ّمة
وما هي أطره؟

الفصل الثالث:
ما هي مراحل الحوار؟

الفصل الرابع:
ما هي أدوات الحوار؟

ما هو الحوار؟
ما أه ّم ّية الحوار؟ وما تأثريه يف صناعة السياسات العا ّمة؟
ما هي السياسات العا ّمة؟
ما هي تحدّ يات تطوير السياسات العا ّمة يف لبنان؟

 ما هي مستويات الحوار حول السياسات العا ّمة من أجل الرشاكة؟
 ما هي رشوط نجاج عمل ّية الحوار بني املجتمع املد ّين والقطاع العا ّم؟
 ما هي أطــر الحوار املحتملة بني منظّامت املجتمع املد ّين والقطاع
العا ّم يف لبنان؟

 ما هو مسار التحضري للحوار؟
 ما هي الخطوات املطلوبة لنجاح الحوار؟
 من هي الجهات املعن ّية بالحوار؟
 كيف ننظّم اللقاء األ ّول بني األطراف املتحاورة؟

 ما هي التو ّجهات واألنشطة واألدوات التي ميكن االستفادة منها
للتفاعل مع الجهات املعن ّية؟
 كيف نبني التحالفات مع الجهات املعن ّية املختلفة؟
 كيف نط ّور إسرتاتيج ّيات تأثري يف مختلف الجهات املعن ّية؟
 ما هي املفاوضات وما غايتها يف الوصول إىل اتفاق؟
تخصص ّية؟
 كيف ننظّم لقاءات عا ّمة ولقاءات ّ
 ما هو مسار املوازنة التشارك ّية؟ وما أه ّم ّيته؟
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فصول الدليل
ينقسم هذا الدليل إىل أربعة فصول

 .1الفصل األ ّول :ما هو الحـــوار؟

يتناول رش ًحا ملفهوم الحوار حول السياسات العا ّمة وأهميّته ملنظّامت املجتمع املد ّين
ومؤسسات القطاع العا ّم كعمل ّية متواصلة نحو بناء الرشاكة .ويتط ّرق يف نهايته إىل
تعريفات السياسات العا ّمة ،ومراحل تطويرها لتأمني فهم مشرتك للموضوع ،وربط
مسار الحوار باملراحل املختلفة لصناعة السياسات العا ّمة.

 .2الفصل الثاين :ما هي مداخــل الحــوار حــول الســياسات العـا ّمة
ومــا هـي أطــره؟

يتناول هذا الفصل طر ًحا ملداخل الحوار حول السياسات العا ّمة ورشوط نجاحه ،إضافة
إىل املستويات املختلفة لتعزيزه من أجل الوصول إىل الرشاكة .كام يتناول الفصل يف
املؤسسات
جزئه األخري األطر املمكنة له ضمن القوانني املرع ّية اإلجراء ،وصالح ّيات ّ
الرسميّة.

 .3الفصل الثالث :ما هي مراحل الحوار؟

يتناول الفصل الثالث مسار الحوار حول السياسات العا ّمة ،ويعرض ملجموعة من
امللف وتحديد الجهات
الخطوات التحضرييّة للحوار ،من تشكيل الفريق ،إىل تحضري ّ
وصول إىل تركيز إسرتاتيجيّات للرشاكة بني القطاعني .ويستكمل الفصل
املعنيّة وتحليلها ً
عرض مسار سري االجتامع ،واالت ّفاق عىل أطر الحوار والخطوات املقبلة.

 .4الفصل الرابع :ما هي أدوات الحوار؟

يتناول الفصل الرابع واألخري مجموعة من اإلسرتاتيج ّيات واألدوات الّتي ميكن استخدامها
من قبل طريف الحوار حول السياسة العا ّمة ،وذلك لتعزيز مسار الحوار والتأثري فيه.
ويعرض الفصل ملهارات التفاوض وبناء التحالفات واملنارصة ،قبل أن يتط ّرق إىل كيف ّية
عقد اللقاءات العا ّمة ،واالجتامعات مع الخرباء ،وتطوير وثيقة تحليل االقرتاحات
السياس ّية ،باإلضافة إىل املشاركة يف لجان مشرتكة ،وإىل محاوالت بناء املوازنة التشارك ّية.

إعداد :نبيل حسن بالتعاون مع عمر عبد الصمد
تنسيق ومراجعة :نزار أمني
تحرير :سناء خنيفس
إرشاف :مينى شكر غريب ونجوى القصيفي
تصميم وإخراج ف ّني :عيل الغول وهيام جمعة
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تصميم الدليل ومحاوره

يهدف هذا الدليل إىل التع ّرف إىل مفهوم الرشاكة بني منظّامت املجتمع املد ّين
ومؤسسات القطاع العا ّم ضمن إطار وآلية الحوار حول السياسات العا ّمة .ويضع هذا
الدليل مجموعة من املداخل املختلفة ملشاركة املجتمع املدين يف هذا الحوار ،إضافة إىل
عدد من األدوات التي تساهم يف تعزيز الرشاكة بني منظّامت املجتمع املد ّين ومؤسسات
القطاع العا ّم.

الفئة املستهدفة من الدليل

ت ّم تطوير هذا الدليل لتأمني املعارف واألدوات الالزمة ملنظّامت املجتمع املد ّين
والعاملني يف القطاع العا ّم يف لبنان ،وذلك لتعزيز قدرتهم عىل بناء أرض ّية ومساحة
مشرتكة للحوار حول السياسات العا ّمة .ويتو ّجه هذه الدليل إىل هاتني الفئتني تحدي ًدا،
إميانًا م ّنا برضورة ربط نشاط منظّامت املجتمع املد ّين بسياسات القطاع العا ّم وخططه،
وذلك لضامن رشاكة حقيق ّية ،تساهم يف تحسني حياة املواطن واملجتمع.

فصول الدليل

ينقسم هذا الدليل إىل أربعة فصول عىل الشكل التايل:

 .1الفصل األ ّول :ما هو الحوار؟
يتناول هذا الفصل رش ًحا ملفهوم الحوار حول السياسات العا ّمة وأهم ّيته ملنظّامت
املجتمع املد ّين ومؤسسات القطاع العا ّم كعمل ّية متواصلة نحو بناء الرشاكة .ويتط ّرق يف
نهايته إىل تعريفات السياسات العا ّمة ،ومراحل تطويرها لتأمني فهم مشرتك للموضوع،
وربط مسار الحوار باملراحل املختلفة لصناعة السياسات العا ّمة .وتجدر اإلشارة إىل أ ّن
هذا الدليل ال يتناول كيف ّية صياغة سياسة عا ّمة بجميع خطواتها ومراحلها فال يدخل يف
الحل األفضل وغريها من العنارص
تفاصيل تطوير السياسات وبناء الحجج وأسس اختيار ّ
األساس ّية الّتي تتناولها دالئل تطوير السياسات العا ّمة ،والّتي تتكامل مع هذا الدليل،
الّذي يتناول جانب مح ّدد من جوانب تطوير السياسات العا ّمة.
 .2الفصل الثاين :ما هي مداخل الحوار حول السياسات العا ّمة وما هي أطره؟
يتناول هذا الفصل طر ًحا ملداخل الحوار حول السياسات العا ّمة ورشوط نجاحه ،إضافة
إىل املستويات املختلفة لتعزيزه من أجل الوصول إىل الرشاكة .كام يتناول الفصل يف جزئه
املؤسسات الرسم ّية.
األخري األطر املمكنة له ضمن القوانني املرع ّية اإلجراء ،وصالح ّيات ّ
 .3الفصل الثالث :ما هي مراحل الحوار؟
يتناول الفصل الثالث مسار الحوار حول السياسات العا ّمة ،ويعرض ملجموعة من
امللف وتحديد الجهات
الخطوات التحضرييّة للحوار ،من تشكيل الفريق ،إىل تحضري ّ
وصول إىل تركيز إسرتاتيج ّيات للرشاكة بني القطاعني .ويستكمل الفصل
املعن ّية وتحليلها ً
عرض مسار سري االجتامع ،واالتّفاق عىل أطر الحوار والخطوات املقبلة.
 .4الفصل الرابع :ما هي أدوات الحوار؟

يتناول الفصل الرابع واألخري مجموعة من اإلسرتاتيجيّات واألدوات الّتي ميكن استخدامها
من قبل طريف الحوار حول السياسة العا ّمة ،وذلك لتعزيز مسار الحوار والتأثري فيه .ويعرض
الفصل ملهارات التفاوض وبناء التحالفات واملنارصة ،قبل أن يتط ّرق إىل كيفيّة عقد اللقاءات
العا ّمة ،واالجتامعات مع الخرباء ،وتطوير وثيقة تحليل االقرتاحات السياسيّة ،باإلضافة إىل
املشاركة يف لجان مشرتكة ،وإىل محاوالت بناء املوازنة التشاركيّة.
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مقدمة وتعريفات
ّ

املواطن واملجتمع املد ّين والدولة

تقوم العالقة بني املواطن والدولة يف الدول الدميقراطيّة عىل أساس الحقوق والواجبات،
مؤسسات الدولة حقوق املواطنني وحاجاتهم ،من خالل الترشيع ،والتخطيط،
فتل ّبي ّ
وتقديم الخدمات .ث ّم يقوم املواطن بدوره بتلبية واجباته املتمثّلة يف دفع الرضائب
واملشاركة يف الحياة العا ّمة .ويف هذا اإلطار ،يقوم املجتمع املد ّين بأدوار مختلفة لتعزيز
العالقة بني الدولة واملواطن من خالل عمليّة الحوار والتواصل مع القطاع العا ّم الهادفة
إىل تحسني الواقع.

المواطنون

القطاع
العام
ّ

خدمات

ت
مث
كة

ح

وار

شار

وت

وم

وا

يل

صل

المجتمع
المدني
ّ

املواطن

بحق
يعترب املواطن فر ًدا يعيش ضمن حدود جغراف ّية مع ّينة ،ونظام
سيايس ،ويتمتّع ّ
ّ
اطي
املشاركة السياسيّة،
ّ
وبحق التّمثيل ،من خالل تلك املشاركة ،ضمن نظام دميقر ّ
يؤ ّمن البيئة املناسبة ملامرسة الحقوق والواجبات .ويحكم دستور الدولة وأنظمتها
فضل عن العالقة بني الدولة
وقوانينها نوع العالقة بني املواطن والدولة وطبيعتهاً ،
أشكال مختلفة ،مثل
ً
والجامعات .فيمكن للمواطن أن يشكّل جز ًءا من أطر تتّخذ
والعمليّة ،ومجالس
املنظّامت غري الحكوميّة والجمعيّات األهليّة ،والنقابات املهنيّة
ّ
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الطلبة والشباب .وبالتايل ال تقترص العالقة بني املواطن والدولة عىل عالقته بها كفرد
فحسب ،بل كجامعات ناشطة من أجل الصالح العا ّم .ويف مفهوم الدولة الحديثة ،ترتقي
هذه العالقة إىل مستوى الرشاكة بني املواطنني ودولتهم.
ويف لبنان أُ ِق َّرت رشعة املواطن يف العام  ،2001/11/وهي وثيقة أق ّرها مجلس الوزراء،
بناء عىل اقرتاح من وزير الدولة لشؤون التنمية اإلداريّة ،فح ّددت حقوق املواطن
وواجباته يف عالقته مع اإلدارة العا ّمة .وتهدف هذه الرشعة إىل:
اطي لإلدارة العا ّمة وااللتزام بحكم القانون
 )١تعزيز التو ّجه الدميقر ّ
 )٢تحقيق مبدأ الشفاف ّية
 )٣حامية املواطن من سوء استعامل السلطة
 )٤توطيد العالقات بني الدولة واملواطن ،واستعادة ثقة املواطن بالدولة
 )٥تحسني خدمات الدولة املق ّدمة إىل املواطنني

املجتمع املد ّين يف لبنان
تعرف األمم المتحدة "المجتمع
ّ
المدني" بأنه القطاع الثالث بين
قطاعات المجتمع ،جنبا إلى جنب
مع الحكومة وقطاع األعمال.
ويتكون قطاع المجتمع المدني
من منظمات المجتمع المدني
والمنظمات غير الحكومية.
وتقر األمم المتحدة بأهمية
ّ
الشراكة مع المجتمع المدني
لما يضطلع به من تعزيز مثل
المنظمة ودعم عملها*.

يتشكّل املجتمع املد ّين يف لبنان من أفراد ومجموعات غري حكوم ّية ال تبغى الربح
وسيايس ،وثقا ّيف،
واقتصادي،
اجتامعي،
وتنشط يف الفضاء العا ّم بهدف تحقيق تغيري
ّ
ّ
ّ
وبيئي .ومن املمكن ا ٔن ينتظم املجتمع املد ّين ضمن منظّامت تعتمد رشوط
وتربوي،
ّ
ّ
سيايس
الحكم الصالح ،وتكون مستقلّة سياسيًّا ،وال متيّز بني فئات املواطنني عىل ا ٔساس
ّ
أشكال
ً
يل .وتأخذ منظّامت املجتمع املد ّين يف لبنان
يل ا ٔو عائ ّ
عرقي ا ٔو قب ّ
ديني ا ٔو ّ
ا ٔو ّ
مؤسسات وجمع ّيات وتعاون ّيات وأحزاب ونقابات وتج ّمعات،
مختلفة ،تتوزّع ضمن ّ
والطلب ،واملزارعني،
ّ
العمل،
يتب ّنى ّ
كل منها الدفاع عن حقوق قطاعات مع ّينة (مثل ّ
وأصحاب املهن الح ّرة) أو أصحاب قضيّة معيّنة مثل القضايا السياسيّة ،أو االقتصاديّة
أيضا مجموعات أو أط ًرا غري مس ّجلة
أو االجتامع ّية أو الثقاف ّية .ويتض ّمن املجتمع املد ّين ً
رسم ًّيا ،وغال ًبا ما تكون مؤقّتة ،وتهدف إىل تحقيق غرض مح ّدد كالحمالت أو االئتالفات،
فتمثل أفرا ًدا ومنظّامت مختلفة.
وتتمثّل عالقة منظّامت املجتمع املد ّين مع القطاع العا ّم بكونها عمليّة دميقراطيّة
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متواصلة ،تهدف إىل إجراء تغيري أو إصالح ،بهدف تحقيق املصلحة العا ّمة ،فتنشط
هذه املنظّامت يف أدوار مختلفة بحسب طبيعتها وغايتها:
متثيل املواطنني :تت ّم املساهمة يف صنع السياسات العا ّمة من خالل متثيل املواطنني
والوطني
واملناطقي
املحل
ونقل آرائهم لصانعي القرار عىل املستوى ّ ّ
ّ
ّ
املنارصة والضغط :إذ إ ّن املساهمة يف الضغط عىل صانعي القرار إلقرار سياسة أو قرار
معي أو تعديلهام ،يساهم يف تحسني حياة املواطنني .وقد يساهم املجتمع املد ّين يف
ّ
تطوير حلول واقرتاحات تق ّدم إىل صانعي القرار.
مؤسسات
املراقبة واملتابعة والنرش :يت ّم التأثري يف الرأي العا ّم من خالل مراقبة عمل ّ
الدولة والقطاع العا ّم وفاعل ّيته ونرش التقارير.
حامية الفئات امله ّمشة :من خالل خلق أطر ومشاريع لتعزيز الدعم املق ّدم من الدولة
إىل الفئات امله ّمشة يف املجتمع ،إ ّما من خالل تقديم الخدمة بشكل مبارش ،أو من خالل
التواصل مع الدولة ،لتأمني الخدمة ،أو تقديم املساعدة أو الحامية القانون ّية وغريها.
تطوير القدرات :وذلك من خالل التدريبات واألنشطة التوعويّة الّتي تساهم يف تعزيز
مشاركة املواطنني يف الحياة السياسية ،وانخراطهم فيها ،وبالتايل تطوير قدراتهم.
رفع ال ّتوعية :وتساهم يف زيادة الوعي لدى املواطنني حول قضايا مه ّمة بهدف تحسني
معي من خالل أنشطة عامة أو برامج أو إعالنات أو غريها.
واقع ّ
وخاصة
مؤسسات الدولة يف تقديم الخدمات للمواطنني،
ّ
تقديم الخدمات :عرب دعم ّ
الص ّح ّية ،والتعليم ،إلخ.
األساس ّية منها ،كالخدمات ّ

القطاع العا ّم يف لبنان

يتك ّون القطاع العا ّم يف لبنان من اإلدارات املركزيّة،
مثل مجلس الوزراء ،ومجلس الن ّواب ،والقضاء،
وامل ٔو ّسسات العا ّمة ،وامل ٔو ّسسة العسكريّة،
السيايس والقواعد املتّفق
ويعمل ضمن النظام
ّ
عليها .وتتوزّع هذه اإلدارات بني املركزيّة عىل
الوطني ،والالمركزيّة عىل املستوى
املستوى
ّ
والقطاعي .ويق ّدم القطاع
واملحل
املناطقي
ّّ
ّ
ّ
العا ّم الخدمات للمواطنني مبختلف أنواعها ،من
اقتصاديّة واجتامع ّية وص ّح ّية وبيئ ّية وثقاف ّية
مؤسسات رسميّة
وزراعيّة وغريها ،من خالل ّ
تتمركز يف العاصمة ،وتتوزع فروعها يف املناطق.
كذلك ،يرتبط القطاع العا ّم بالسلطة التنفيذيّة
والترشيع ّية والقضائ ّية بشكل مبارش ا ٔو غري مبارش،
ويت ّم متويله من املوازنة العا ّمة للدولة .ويتألّف
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يختلف حجم البلديّات بحسب
ّ
السكان الناخبين في
عدد
المح ّلة ،كما تختلف قدرات
ّ
كل من البلديّات بحسب
مواردها .فيتو ّفر في بعض
منها موارد كبيرة بسبب
ّ
والمستحقات البلديّة،
الضرائب
المؤسسات
تدفعها
ا ّلتي
ّ
والمحالت التجارية (باإلضافة
إلى المواطنين) الواقعة ضمن
إطارها ،وغال ًبا ما تكون في
المدن أو القرى ا ّلتي تم ّثل مركز
المحافظة .ويعتمد جزء آخر
من البلديّات في توفير موارده
على الميزان ّيات المرصودة من
قبل وزارة الداخل ّية والبلديّات.

القطاع العا ّم ،إضافة إىل رئاسة الجمهوريّة ،ورئاسة مجلس الوزراء من:
 الوزارات البلديّات الهيئات الرقاب ّية االستشاريّةاملؤسسات واإلدارات العا ّمة
ّ -

• الوزارات :تتمثّل ضمن الحكومة اللبنان ّية ،وتقوم بتصميم السياسات العا ّمة وتنفيذها.
ومؤسساتها من أجل تغطية جميع الخدمات الّتي
وتتوزّع الوزارات وإداراتها ومصالحها ّ
يت ّم تقدميها للمواطنني ،والّتي تتض ّمن الص ّحة ،والرتبية ،والبيئة ،والثقافة ،والزراعة،
واالقتصاد ،واملال ّية ،والشؤون االجتامع ّية ،والقضاء ،والدفاع ،واألمن وغريها ،فتقوم
بتقديم خدماتها ،عرب مراكزها املتوزّعة يف مختلف املناطق اللبنان ّية.
• البلديّات :هي إدارة محلّ ّية مستقلّة عن اإلدارة املركزيّة ،تتمتّع باالستقالل ّية املال ّية
واإلداريّة يف نطاق صالح ّياتها ،لك ّنها تعمل تحت إرشاف الحكومة املركزيّة ورقابتها.
شق الطرق وصيانتها ،وإنشاء املستشفيات
وتتوزّع مها ّم البلديّة وصالح ّياتها بني ّ
واملستوصفات واملدارس واملسارح ،والتخلّص من النفايات ،ومساعدة املحتاجني ،وغريها
من الخدمات العا ّمة ...وتقوم البلديات بدو ٍر بالغ األه ّم ّية يف توفري الرشوط الفضىل
للحياة .وت ُنتخب البلديّة بالتصويت املبارش من قبل املواطنني ،ويح ّدد عدد أعضائها
كل محلّة .ويتألّف جهازها من سلطة تقريريّة ،ممثّلة
بحسب عدد املس ّجلني يف ّ
البلدي ،والسلطة التنفيذيّة ممثّلة برئيس البلديّة.
باملجلس
ّ
واملؤسسات العا ّمة ،واملجالس ،والهيئات
املؤسسات واإلدارات العا ّمة :هي اإلدارات،
• ّ
ّ
املرتبطة برئاسة مجلس الوزراء ،وتتمثّل بهيئات الرقابة ،واملحاكم الرشع ّية واملذهب ّية،
املؤسسة
واإلفتاء ،واملجالس الدين ّية ،والتعاون ّيات ،والهيئات،
واملؤسسات العامة (مثل ّ
ّ
العا ّمة لتشجيع االستثامر ،وتعاون ّية موظّفي الدولة ،وغريها).
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مفــهوم وأهمـــ ّية الحـــوار
العــامة
حـــول الســياسات
ّ
يتناول هذا الفصل األسئلة واملحاور اآلتية:

 ما هو الحوار؟ ما أه ّم ّية الحوار؟ وما تأثريه يف صناعة السياسات العا ّمة؟ ما هي السياسات العا ّمة؟ -ما هي تحدّ يات تطوير السياسات العا ّمة يف لبنان؟

ما هو الحوار؟
هو التّوجه العام الّذي تلتزم به الدولة بأعىل مستوياتها ،إلرشاك املجتمع املد ّين
واملواطنني يف عمل ّية صنع القرار .وقد يتض ّمن أدوات وأشكالً مختلفة للمشاركة بنا ًء عىل
كل بلد وواقعه :من الناحية السياس ّية والثقاف ّية واالجتامع ّية واالقتصاديّة.
خصوص ّيات ّ
لذلك قد تختلف التعريفات حول الحوار وأدواته من مكان إىل آخر ،ومن ثقافة إىل
أخرى ،ولك ّن جوهره واحد ،يبقى يف تعزيز مشاركة املجتمع املد ّين ،وضامن شموليّة
عمل ّية صنع السياسات وشفاف ّيتها وتوسيع حلقة املشاركة الدميقراط ّية يف املجتمع .كام
يعترب الحوار أحد أه ّم التو ّجهات لدعم صناعة السياسة العا ّمة ،ويشكّل جز ًءا ال يتج ّزأ
أسايس يجب تضمينه يف جميع مراحل
منها .وال ينظر إليه كأداة فحسب ،بل كعنرص
ّ
صنع السياسات .
وتتم ّيز عمل ّية الحوار حول السياسات العا ّمة بأنّها:
واملحل
الوطني
 متواصلة ومتك ّررة ،تأخذ ح ّي ًزا أساس ًّيا يف صنع السياسات عىل املستوىّّ
ّ
السيايس ،من حيث ضامن
التقني للسياسات املطروحة ،وبالجانب
 تعنى بالجانبّ
ّ
اإلجامع حولها من مختلف األطراف
 شاملة ومتن ّوعة ،وال ميكن حرصها يف نشاط واحد ،بل يجب استخدام أدوات وأطركل عمل ّية صنع للسياسات ،بحسب نوعها ومستواها
مناسبة يف ّ
 تتض ّمن نقاشات مبنيّة عىل أرقام ووقائع وحقائق ،لضامن تحقيق أثرها اإليجا ّيب يفعمل ّية صنع السياسات
(مثل :خطّة
 تتمحور حول تحقيق هدف مح ّدد ،وهي ليست بنقاش عا ّم فحسب ًبيئ ّية ملنطقة مع ّينة)
يعترب الحوار إذًا عمل ّية دامئة بني القطاع العا ّم ومنظّامت املجتمع املد ّين ،يف إطار
الرشاكة ،هدفها تحقيق مصلحة املواطنني من خالل تطوير سياسات تعنى بتأمني
حقوقهم وحاجاتهم.

ما أهم ّية الحوار؟ وما تأثريه يف صناعة السياسات العا ّمة؟

تكمن أه ّم ّية الحوار يف نتيجته الّتي تتمثّل يف السياسات العا ّمة واملحلّ ّية للدولة ،ويف
أثرها يف حياة املواطنني عىل مختلف املستويات املحلّيّة والوطنيّة ،ويظهر ذلك يف:
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 تعزيز الشفاف ّية واملحاسبة والثقة بني منظّامت املجتمع املد ّين والدولة يف تطويرالسياسات العا ّمة ،وتنفيذها ،ومراقبة تأثرياتها ،ومتابعتها
 رفع مستوى الثقة بني القطاع العا ّم ومنظّامت املجتمع املد ّين ،لتبني مشاريع تنمويّةتحسن من مستوى عيش املواطنني
مشرتكة ّ
 املشاركة يف تحسني جودة العمل (السياسات ،واالقرتاحات) من خالل جمع الكفاءاتاملتخصصة من القطاع العا ّم ومنظّامت املجتمع املد ّين ،للعمل م ًعا
ّ

املصالح املشرتكة يف الحوار حول السياسات العا ّمة

ما هي فوائد املشاركة يف الحوار حول السياسات العا ّمة للقطاع العا ّم واملجتمع املد ّين؟
القطاع
العام
ّ

المجتمع
المدني
ّ

 قدرة أكرب عىل الوصول إىل أكربعدد من املواطنني ،نظرا ً لقدرة
منظّامت املجتمع املد ّين عىل تغطية
كامل األرايض اللبنان ّية
 قدرة أكرب عىل جمع املعلوماتأقل ووقت
بطريقة فاعلة ،بكلفة ّ
أقل ،من خالل طلب املساعدة من
ّ
منظّامت املجتمع املد ّين املوجودة
والفاعلة يف مختلف القطاعات
 اإلستفادة من خربات الجمع ّياتاملتخصصة ،والّتي قد
واملؤسسات
ّ
ّ
متتلك معارف وتكنولوجيا حديثة،
تحسن من نوع الحلول والسياسات
ّ
املطروحة
 قدرة أكرب عىل تنفيذ السياساتالعا ّمة ،نظ ًرا لحجم املوارد البرشيّة
املوجودة يف املجتمع املد ّين ،من
خرباء ومتط ّوعني وعاملني

 قدرة أكرب عىل التأثري يف السياساتالعا ّمة ،من خالل التعاون والتشارك
املستم ّرين
 معالجة القضايا املل ّحة والطارئةبطريقة أفضل وأجدى ،من خالل
املؤسسات
التواصل الدائم مع
ّ
العا ّمة املعن ّية ،وبالتايل تدارك آثار
تفاعلها يف حياة املواطنني
 تعزيز ثقة املواطنني باملجتمعاملد ّين ،وتعزيز دوره كمرجع
ومدافع عن حقوق املواطنني،
بخاصة امله ّمشون منهم
ّ
 تيسري عمل ّية تطوير برامج التنميةوتطبيقها ،من خالل التعاون مع
مؤسسات القطاع العا ّم املعن ّية
ّ

ما هي السياسات العا ّمة؟

عىل الرغم من اختالف تعريفات السياسات العا ّمةّ ،إل أ ّن معظمها يتمحور حول
مؤسسات القطاع العا ّم بهدف تأمني
مجموعة القوانني والقرارات والتدابري الّتي تتّخذها ّ
معي.
حاجة أو خدمة مع ّينة للمواطنني يف بلد ّ

ومن تلك التعريفات:

 ت ُع َّرف السياسة العا ّمة عىل أنّها سلسلة من األنشطة ،التي يقوم بها فرد أو مجموعةفرصا لتحقيق هدف أو غاية
مؤسسات الدولة ،ضمن بيئة مع ّينة ،فتوفّر ً
مؤسسة من ّ
أو ّ
أيضا خطّة عمل تهدف إىل معالجة قضيّة عا ّمة ،متّفق
تعنى باملصلحة العا ّمة  .وتعترب ً
عليها من قبل مجموعة من األشخاص لديهم االستعداد للعمل من أجل تحقيقها .
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تع ّرف اإلسكوا السياسة العا ّمة بأنّها قرار السلطة السياس ّية حول إسرتاتيج ّية ما أو برنامج
أو ترشيع يهدف إىل تحسني حياة املواطنني ،عىل املستويات السياس ّية أو االقتصاديّة
أو االجتامع ّية  .وهي تَو ُّج ٌه ،وخطّة عمل مبن ّية عىل الحجج واملعلومات العلم ّية ،تقوم
لحل مشكلة ،أو ملعالجة قض ّية ،مبشاركة املجتمع
بتطويرها وتنفيذها جهة حكوم ّيةّ ،
املد ّين.
وبالنسبة إىل لبنان ،تأيت السياسات العا ّمة  ،ضمن سياق عا ّم لتو ّجه الدولة واإلسرتاتج ّيات
الّتي تص ّممها ،لتنفيذ أجندة حكم مع ّينة .فمثالً تضع الحكومة اللبنان ّية التو ّجهات
اري ،وبعدها تضع اإلسرتاتيج ّيات ،ومن ث ّم السياسات العا ّمة،
العا ّمة لعملها يف بيانها الوز ّ
واإلجراءات الّتي يجب وضعها لتنفيذها .تحتاج السياسات العا ّمة إىل مجموعة من
املؤسسات
القوانني واملراسيم والقرارات واإلجرءات من أجل تطبيقها ،والّتي تنبثق عن ّ
واإلدارات املعن ّية عىل الشكل التايل:
قوانين

تق ّر من مجلس الن ّواب ،ويو ّقع عليها رئيس الجمهور ّية
السياسات
العامة
ّ

مراسيم

تصدر عن مجلس الوزراء ،ويو ّقع عليها رئيس الجمهور ّية
قرارات وتعاميم

واملؤسسات واإلدارات والهيئات
تصدر عن الوزارات
ّ

مراحل تطوير السياسة العا ّمة

تتض ّمن هذه العمل ّية عد ًدا من الخطوات ،وهي عىل الشكل اآليت:
مثال:
اتيجي لدى الدولة ،للح ّد من تل ّوث
سياسة الح ّد من تل ّوث الهواء :وهو التو ّجه اإلسرت ّ
الهواء بنسبة مع ّينة ،من خالل خفض نسب املل ّوثات الصناع ّية ،ودعم املشاريع
الخرضاء ،وزيادة املساحات الحرجية .ويحتاح تطبيق هذه السياسة إىل عدد من
والوطني إضافة إىل تدابري
املحل
القرارات والقوانني الّتي يت ّم وضعها عىل املستوى ّ ّ
ّ
مؤسسات القطاع العا ّم ،بحسب اختصاصها:
مختلفة ،تتّخذها ّ
 قرار فرض فالتر مع ّينة عىل املصانع املل ّوثةاملؤسسات املل ّوثة
 قانون لرفع نسبة الرضيبة عىل املصانع أو ّاملؤسسات لتحويل مشاريعها إىل مشاريع خرضاء
 تسهيل اقرتاض ّاألقل تلويثًا
بلدي يعطي أولويّة التلزيم للرشكات ّ
 قرار ّ قرار وزاري بإقامة حمالت إعادة تشجري يف املناطق العرضة للتلوث .......14

15

 .1تحديد املشكلة وتعيني النتائج املرج ّوة:
تبدأ عمل ّية تطوير السياسة العا ّمة من حاجة
الدولة إىل خلق حلول ألزمات وتح ّديات تواجه
املجتمع عىل جميع املستويات ،االقتصاديّة
واالجتامع ّية والثقاف ّية والسياس ّية واألمن ّية.
وبعد تحديد الحاجة وفهمها بشكل مع ّمق،
وال س ّيام أسبابها وتبع ّياتها ،وتأثريها يف حياة
املواطنني ،تبدأ عمل ّية دراسة الوضع الحا ّيل
بالتفصيل ،وإمكان ّيات الوصول إىل الحلول
البديلة ،إضافة إىل تعيني النتائج املرج ّو الوصول
حل املشكلة.
كمؤش إىل ّ
إليها،
ّ

بعض األدوات المتعارف عليها
لجمع المعلومات:
 المعلومات الثانويّة المتوافرة،من تقارير ودراسات سابقة
الكم ّية من
 جمع المعلوماتّ
االستمارات
 جمع المعلومات النوع ّية منالمقابالت ومجموعات نقاش
مر ّكزة

كل عمل ّية ،لتطوير الحلول ،مرحل ًة مط ّولة
 .2جمع املعلومات وتحليل املشكلة :تتطلّب ّ
ملف كامل عن الوضع الّذي تت ّم معالجته .وتهدف عمل ّية
من جمع املعلومات ،وتطوير ّ
كل جوانبها ،للتأكّد من اقرتاح
جمع املعلومات إىل فهم املشكلة بشكل مع ّمق ،ودراسة ّ
حلول فاعلة.
الحل من الفهم الواضح للمشكلة ،باإلضافة إىل
 .3تطوير الحلول :تبدأ عمل ّية تطوير ّ
املعرفة الكافية باإلمكانيّات والقدرات الّتي ميكن توظيفها لغرض معالجة املوضوع
الحل التأكّد من أنّه:
ويتعي عىل املعن ّيني يف تطوير ّ
املطروح.
ّ
 يتالءم والبيئة االجتامع ّية والثقاف ّية. يتناسب والقوانني واألحكام العا ّمة الّتي تضمن حقوق املواطنني ورشعة حقوقاإلنسان.
 يؤث ّر يف البيئة بشكل معقول ،وال يؤث ّر سل ًبا يف ص ّحة املواطنني ،ويف املوارد الطبيع ّية.قابل للتحقيق ،ضمن املوارد البرشيّة واملا ّديّة املتاحة.
 يكون ً ال يك ّبد املواطنني عبئًا اقتصاديًّا أو اجتامع ًّيا ،إن بشكل مبارش أو غري مبارش. .4إقرار السياسة العا ّمة :تبدأ عمل ّية إقرار السياسة العا ّمة بعد أن يت ّم االتّفاق عىل
أهدافها من قبل الحكومة .وتبدأ مرحلة وضع خطواتها التنفيذيّة ،والّتي تتمثّل
باإلجراءات والقوانني واملراسيم والقرارات وإقرارها من قبل السلطات املعن ّية (الترشيع ّية
اإلداري
أو التنفيذيّة) .وتختلف الخطوات التنفيذيّة للسياسات بحسب نوعها واملستوى
ّ
والترشيعي املطلوب إلقرارها.
ّ
 .5تطبيق السياسة العا ّمة :تبدأ عمل ّية تطبيق السياسة العا ّمة بعد إقرارها ونرشها
للمؤسسات املعنيّة
عرب القنوات املعروفة (جريدة رسميّة وغريها) ،ومن ث ّم اإليعاز
ّ
بتنفيذها بالبدء بالعمل ّية .وتتطلّب عمل ّية تطبيق السياسة العا ّمة تنسيقًا عال ًيا ،بني
املؤسسات والجهات املعن ّية ،للتأكّد من فاعل ّية التطبيق ،ووصول الخدمة،
جميع ّ
بالجودة املطلوبة إىل املواطنني.
 .6متابعة عمل ّية التطبيق وتقييمها :تبدأ هذه العمل ّية بعد عمل ّية التنفيذ ،حيث
واملؤشات
تقوم السلطات املعن ّية بتقييم أثر السياسة يف املواطنني ،ومقارنتها بالنتائج
ّ
املوضوعة ،للتأكّد من جدواها .ويف كثري من الحاالت يت ّم وضع تعديالت عىل السياسة
العا ّمة ،وذلك بغرض تحسني النتائج.
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تحديات تطوير السياسات العا ّمة يف لبنان؟
ما هي ّ

من التح ّديات الّتي تواجه صناعة السياسات العا ّمة يف لبنان عىل مستوى القطاع العا ّم:
• عدم وضوح األهداف األساس ّية من السياسة العا ّمة ،وال النتائج املرج ّوة منها
مثل) بدل تلبية
املؤسسات الدول ّية (صندوق النقد الدو ّيل ً
• وضع سياسات تل ّبي طلبات ّ
الحاجات املحلّيّة
املؤسسات الرسم ّية وعدم فاعل ّيتها
• إهامل بعض ّ
• التغيري املتك ّرر للحكومات ،وبالتايل تغيري بعض الخطط الّتي ت ّم وضعها من قبل
الوزراء السابقني
املؤسسات الرسميّة ،املنوطة
• غياب الجهات الّتي تلعب دور املتابعة مع مختلف ّ
مؤسسة ال تتناسب
بتطبيق السياسة العا ّمة ،ما يؤ ّدي إىل وضع خطط محدودة ،يف ّ
كل ّ
األسايس للسياسة العا ّمة
مع الهدف
ّ
• سيطرة شبكة املصالح واملنتفعني ،األمر الّذي يثري ّ
الشك لدى املواطنني ،حول حسن
أي سياسة عا ّمة
النيّة من ّ
• غياب الج ّديّة عند مشاركة منظّامت املجتمع املد ّين يف صناعة القرار ،والّذي غال ًبا ما
يكون ملصلحة سياس ّية آن ّية ،أو لتنفيس احتقان الرأي العا ّم ،بشأن موضوع أو قض ّية
مع ّينة

التحديات الّتي تواجه صناعة السياسات العا ّمة
ما هي ّ
يف لبنان عىل مستوى "املواطنني واملجتمع املد ّين"؟

واملنصات إلرشاك املواطنني يف السياسات العا ّمة ،ما يقلّل من ثقتهم
• غياب اآلليّات
ّ
بجدواها ،وبالتايل ينتج عدم اإللتزام بالقرارات يف الكثري من األحيان
املؤسسات
• قلّة اهتامم منظّامت املجتمع املد ّين بإيجاد قنوات للحوار الج ّد ّي مع ّ
العا ّمة والقطاع العا ّم حول السياسات العا ّمة
رصا عىل تنفيذ
• ارتباط معظم منظّامت املجتمع املد ّين بالتمويل
الخارجي ،والرتكيز ح ً
ّ
الربامج واملشاريع ،ما يقلّل من قدرتها عىل الرتكيز عىل حلول وخطط شاملة.
التخصص يف عمل منظامت املجتمع املد ّين ،ما يقلّل من قدرتها عىل أن تكون
• قلّة
ّ
طرفًا أساس ًّيا يف املشاركة بشكل فاعل بوضع الحلول
كل من الجهات (املواطن والدولة واملجتمع
كل هذه التح ّديات متعلّقة مبدى قيام ّ
ّ
يل.
املد ّين) بأدوارها بشكل فع ّ
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مسار ومستويات الشراكة
يتناول هذا الفصل األسئلة واملحاور اآلتية:

 ما هي مستويات الحوار حول السياسات العا ّمة من أجل الرشاكة؟ ما هي رشوط نجاج عمل ّية الحوار بني املجتمع املد ّين والقطاع العا ّم؟ -ما هي أطر الحوار املحتملة بني منظّامت املجتمع املد ّين والقطاع العا ّم يف لبنان؟

ما هي مستويات الحوار حول السياسات
العا ّمة من أجل الرشاكة؟

يهدف الحوار إىل تأمني بيئة مناسبة للرشاكة بني منظّامت املجتمع املد ّين والقطاع العا ّم
بهدف وضع سياسات عا ّمة تساهم يف تحسني حياة املواطنني .وقد تتن ّوع مستويات
الحوار حول هذه السياسات بحسب نوع املشاركة ،إذ ميكن أن ينحرص الحوار يف مرحلة
شامل ،حيث يقوم القطاع العا ّم
واحدة من مراحل تطوير السياسات ،وميكن أن يكون ً
(كل مراحل تطوير السياسة
واملجتمع املد ّين بالتشارك بشكل كامل يف هذه العمليّة ّ
العا ّمة).

مستويات الحوار نحو الرشاكة:

3
2
1

الشراكة

المشاركة

التشجيع على المشاركة

كل من القطاع العا ّم ومنظّامت
يصبح ّ
املجتمع املد ّين يف حالة رشاكة دامئة يف عمل ّية
الحوار ،لالتّفاق حول السياسات العا ّمة ،من
تطويرها ح ّتى تنفيذها.
يقوم القطاع العا ّم باستشارة منظّامت
املجتمع املد ّين حول قض ّية مع ّينة مرتبطة
بسياسة عا ّمة ،وذلك لدعمه إ ّما بالخربة أو
املتخصصة.
باملعرفة
ّ
يقوم القطاع العا ّم بإفساح املجال أمام
منظّامت املجتمع املد ّين ،للمشاركة يف نشاط
معي ،غال ًبا ما يهدف إىل جمع املعلومات أو
ّ
اإلعالن عن سياسة عا ّمة مع ّينة.

ومؤسسات القطاع العا ّم بالدور األساس يف
 .1يف التشجيع عىل املشاركة :تقوم الدولة ّ
ثانوي بإرشاك منظّامت املجتمع املد ّين ،من
تطوير السياسة العا ّمة ،وقد تقوم بشكل
ّ
املتخصصني واألخذ برأيهم .وعىل هذا املستوى ،تكون عمل ّية اإلرشاك
خالل إرشاك بعض
ّ
أي تأثري ج ّد ّي يف عمليّة صنع السياسات.
يف معظم األحيان صوريّة ،وليس لها ّ
ومؤسسات القطاع العا ّم بالدور األساس يف تطوير السياسات
 .2يف املشاركة :تقوم الدولة ّ
العا ّمة ،بإرشاك منظّامت املجتمع املد ّين ،يف مختلف مراحل التطوير ،إ ّما من خالل
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املتخصصني باملوضوع .وقد تكون عمل ّية املشاركة فاعلة يف الكثري من األحيان،
استشارة
ّ
حيث للمجتمع املد ّين القدرة عىل التأثري ،ويف أحيان أخرى تكون صوريّة ،أو وسيلة
سيايس ،أو الستيعاب الرأي العا ّم.
لسحب احتقان
ّ
ومؤسسات القطاع العا ّم بدور الرشيك يف عمل ّية تطوير
 .3يف الرشاكة :تقوم الدولة
ّ
السياسات العا ّمة مع منظّامت املجتمع املد ّين ،من خالل إيجاد إطار دائم للحوار
محوري يف تحديد الحاجات ،وتطوير البدائل،
املُأمسس .ويكون للمجتمع املد ّين دور
ّ
واملساهمة يف تنفيذها.
ويكمن الهدف األسايس من تأمني إطار للحوار بني القطاع العا ّم واملجتمع املد ّين يف
الوصول إىل مرحلة رشاكة كاملة ،حيث يصبح للمعن ّيني دور كبري يف التأثري يف مسار
صنع السياسات العا ّمة .فاذا اعتربنا أ ّن منظّامت املجتمع املد ّين مبك ّوناتها املختلفة متثّل
الوطني.
املواطنني ،حينها تساهم الرشاكة يف تحسني املشاركة الدميقراط ّية عىل املستوى
ّ
كام تحتاج عمل ّية الوصول نحو الرشاكة بني القطاع العا ّم واملجتمع املد ّين إىل مسار
طويل من التعاون والتشارك والتباحث بينهام.

ما هي شـروط نجاح عمل ّية الحوار بني منظّامت املجتمع
املد ّين والقطاع العا ّم؟

تتطلّب عمل ّية الحوار من كال الطرفني مستلزمات ورشوطًا مختلفة:
بعض رشوط الحوار الناجح ومستلزماته ورشوطه

لجهة القطاع العا ّم

 مشاركة املعلومات املتوافرة بشكل شفّاف لضامن حوار فاعلمبني عىل بيانات دقيقة
ّ
مؤسسات القطاع العا ّم،
 تعيني ضابطة\ضابط اتّصال يف ّكل ّ
تيس عمل ّية املشاركة يف الحوار ،وتضمن وصول املعلومات إىل
ّ
كل األطراف املعن ّية
ّ
 تخصيص الوقت الكايف للحوار حول صنع السياسات ،إلفساحاملجال أمام املجتمع املد ّين باملشاركة الفاعلة ،من خالل اإلستفادة
من االختصاصات والخربات املتوافرة
املؤسسات
 متابعة امللفّات املطروحة مع املراجعّ
املختصة ضمن ّ
الرسم ّية ،للتأكّد من جدّ يّة تطبيق نتائج الحوار

لجهة من ّظامت
املجتمع املد ّين

 التأكّد من مشاركة مختلف أطياف منظّامت املجتمع املد ّين،باملؤسسات واملناطق والقطاعات املوجودة (جمع ّيات،
ممث ًّل
ّ
ونقابات وتعاون ّيات وأحزاب وغريها)
كل الخربات واملعارف التقن ّية املتوافرة لضامن قيمة
 مشاركة ّإضاف ّية إيجاب ّية عىل عمل ّية الحوار
للمؤسسات واملنظّامت الصغرية إليصال صوتها
 إعطاء الفرصةّ
يف عمل ّية الحوار
 التزام الجدّ يّة والتأكّد من تشارك نتائج الحوار مع املواطنني،وإرشاكهم من خالل خلق مساحات واسعة للتعبري عن آرائهم
وتطلّعاتهم
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ما هي أطــر الحـــوار املحتــملة بني منظّمـات املجتــمع
املـــد ّين والقطــاع العـــا ّم يف لبـــنان؟
ميكن للمجتمع املد ّين القيام بأدوار مختلفة يف عمل ّية الحوار ،من خالل ما تسمح به
مؤسسات القطاع العا ّم
املؤسسات العا ّمة للمشاركة .وعىل ّ
القوانني ،وما تسمح به ّ
التأكّد من إتاحة الفرص للحوار واملشاركة ،وبذل الجهد املطلوب للتحفيز عىل املشاركة.
فام هي األطر الّتي يتيحها القانون ،والّتي ميكن استخدامها لتعزيز ثقافة الحوار؟

إذا نظرنا إىل مراحل تطوير السياسات العا ّمة الّتي ت ّم ذكرها يف الفصل األ ّول ،نجد
وسائل ومجاالت متن ّوعة للحوار والتعاون بني القطاع العا ّم واملجتمع املد ّين .ويرشح
النموذج أدناه بعض األمثلة حول أطر الحوار ،يف مختلف مراحل صناعة السياسات العا ّمة:
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املرحلة

إمكان ّية الرشاكة

6
متابعة عمل ّية
التطبيق وتقييمها

وتت ّم االستفادة من قدرة منظّامت املجتمع املد ّين عىل التأكّد
من ُحسن تطبيق السياسة العا ّمة ،وتقييم أثر التغيري يف حياة
املواطنني وذلك نظ ًرا لتواجدها يف مختلف املناطق ،األمر الّذي
يساعد عىل تطوير السياسة وتحسينها.

5
تطبيق السياسة
العا ّمة

تت ّم االستفادة من منظّامت املجتمع املد ّين عرب املساهمة يف
تطبيق السياسة العا ّمة ،من خالل التعاقد معها ،لدعم الدولة يف
وبخاصة يف الحاالت الّتي تكون فيها هذه
تقديم خدمة مع ّينة،
ّ
الخدمات حاجات أساس ّية (كالدواء واإلغاثة)...

4
إقرار السياسة العا ّمة

تت ّم االستفادة من قدرة منظّامت املجتمع املد ّين عىل الوصول
إىل عدد كبري من املواطنني ،ملشاركة الحلول والسياسات ،ورشح
تأثريها يف حياتهم ،األمر الّذي يضمن السهولة يف عمل ّية إقرار
أقل ومن دون تعطيل.
السياسات ،مبعارضة ّ

3
تطوير الحلول

تتم االستفادة من املوارد والخربات واملعارف املتوافرة يف منظّامت
ّ
املتخصصني ،ما يساهم يف توسيع آفاق
ومن
،
ين
املد
املجتمع
ّ
ّ
الحلول والطرق الّتي ميكن استخدامها ملعالجة القضايا العا ّمة،
وبالتايل لتوفري املوارد والوقت.

2
جمع املعلومات
الالزمة ودراسة
املشكلة

تت ّم االستعانة بقدرات منظّامت املجتمع املد ّين البرشيّة والتقن ّية،
للعمل بشكل مشرتك معها عىل منهج ّية علم ّية ،لجمع املعلومات
بطريقة رسيعة ومحرتفة ،تساهم يف تطوير البحث حول قض ّية
مع ّينة ،وبالتايل امتالك املعرفة املطلوبة لتطوير الحلول.

1
تحديد املشكلة
ووضع النتائج
املرج ّوة

تت ّم االستعانة مبنظّامت املجتمع املد ّين لفهم الواقع ،وأثر املشكلة
يتم العمل عىل معالجتها يف حياة املواطنني .وذلك من خالل
الّتي ّ
قدرتها عىل الوصول إىل عدد كبري منهم ،والحصول عىل الدراسات
امليدانيّة واإلحصاءات ،وغريها من املعلومات املتوافرة .ويساهم تحديد
الحل الّذي سيُعتَ َمد.
النتائج املرج ّوة يف خلق ج ّو من التوافق حول ّ

كل نظام وهيكل ّيته طرقًاً ومداخل مختلفة لإلرشاك يف صنع السياسات.
تفرض خصائص ّ
وتكمن أبرز العوامل املؤث ّرة يف مداخل اإلرشاك يف:
اإلداري للدولة ،ومدى مركزيّة الحكم أو المركزيّته
 النظامّ
املؤسسات املعن ّية بأخذ القرار ،ومدى صالح ّيتها ،وأنواع القرارات أو السياسات
 طبيعة ّالّتي تتّخذها
وبخاصة تلك الّتي لها دور يف أخذ القرار ،نجد
املؤسسات ّية يف لبنان،
ّ
وإذا نظرنا اىل الهرم ّية ّ
أنّه حتّى مع غياب آل ّيات مح ّددة لإلرشاك يف القوانني املرع ّية اإلجراء لصنع السياسات،
ّإل أنّه يبقى هناك عدد مقبول من األطر واملداخل ،الّتي تس ّهل عمل ّية بناء الرشاكة بني
مبسطًا للهيكل ّية اإلداريّة يف
القطاع العا ّم واملجتمع املد ّين .ويعرض النموذج أدناه رش ًحا ّ
املؤسسات الرسم ّية املمثّلة فيها ،وأنواع القرارات الّتي تتخذها.
لبنان ،إضافة إىل نوع ّ
واملؤسسات،
وسيت ّم تناول أطر الحوار املحتملة ومداخله ،إضافة إىل طبيعة الرشكاء
ّ
وأدوارها يف عمل ّية الحوار يف هذا الفصل الحقًا.
الهيكل ّية اإلداريّة
الوطني)
اإلدارة املركزيّة (املستوى
ّ

الوطني)
اإلدارة املركزيّة (املستوى
ّ

املحل)
اإلدارة الالمركزية (املستوى ّ ّ

املؤسسات
ّ

أنواع الترشيعات

الوزارات ومراكزها

قرارات ،تعاميم

مجلس الوزراء

قرارات مجلس وزراء

مجلس الن ّواب

قوانني
قوانني دستوريّة

املحافظة
القضاء

قرارات وتعاميم

البلدي
املجلس
ّ
(سلطة تقريريّة)

قرارات املجلس
البلدي
ّ

البلدي
رئيس املجلس
ّ
(سلطة تنفيذيّة)

قرار رئيس بلديّة
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املحل:
عىل املستوى ّ ّ

املحل بني املجالس البلديّة .فيكفل القانون
تتوافر مداخل مختلفة للمشاركة يف العمل ّ ّ
كل من املجتمع املد ّين والبلديّة
بعضا منها ،وبعضها اآلخر يعتمد عىل مدى استعداد ّ
ً
نص قانو ّين مينعها).
للتعاون والحوار (والّتي ال ّ
وتتمثّل بعض هذه املداخل وأطر التعاون يف اآليت:
لجان البلد ّية


بلدي
قرار مجلس
ّ

لقاءات عا ّمة



قرار رئيس البلديّة

متخصصني او معن ّيني يف قطاع معني
لقاءات متخصصة مع ّ
مساعدة يف تنفيذ القرارات

 اللجان البلد ّية:نصت املا ّدة  ٥٣من قانون البلديّات يف لبنان رقم /١١٨
ّ
 ١٩٧٧عىل ما ييل:
كل
البلدي من بني أعضائه ،يف بداية ّ
"ينتخب املجلس
ّ
عا ّم ،عضوين أصل ّيني وعضوين رديفني ،يشكّالن مع رئيس
تتول
البلديّة ونائب الرئيس "هيئة لجنة املناقصات" ،الّتي ّ
تلزيم الصفقات البلديّة وتلزيم الرسوم الّتي يق ّرر املجلس
البلدي أن ينتخب
البلدي وضعها يف املزايدة .وللمجلس
ّ
ّ
أيضا لجانًا من أعضائه لدراسة القضايا املنوطة به .وميكن
ً
أن يستعني بلجان يعيّنها من غري أعضائه.
أفسح القانون مجالً مفتو ًحا أمام البلديّات
لالستعانة بدعم منظّامت املجتمع املد ّين ،من
خالل مشاركتها يف اللجان البلديّة .وبالرغم
من نسبة البلديّات القليلة الّتي تقوم بإرشاك
هذه املنظّامت يف هذه األطرّ ،إل أنّها تعترب من
املحل،
املداخل األساس ّية لإلرشاك عىل املستوى ّ ّ
الّتي قد تحدث فرقًا يف تفعيل الحوار حول
السياسات.
وميكن للبلديّة االستعانة مبمثّلني عن منظّامت
من املجتمع املد ّين يف هذه اللجان ،لالستفادة
من خربتهم ،ومعرفتهم التقن ّية ،أو حتّى
حامستهم ،للمساعدة يف عدد كبري من القضايا.
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وتجدر اإلشارة إىل أ ّن قرارات هذه اللجان غري ملزمة،
وت ُعطى للنصح واالستشارة.
املحل األشكال اآلتية:
وتأخد أطر الحوار عىل املستوى ّ ّ
 اللقاءات العا ّمة:ميكن للبلديّة القيام بلقاءات عا ّمة يف املحلّة أو املدينة،
لطرح أفكار أو اقرتاحات ،وأخذ رأي منظّامت املجتمع
املد ّين يف قضايا مختلفة .وتكون الدعوة لهذه اللقاءات
عا ّمة ،لجميع املواطنني والهيئات والجمع ّيات يف البلدة.
متخصصني أو معن ّيني يف
متخصصة مغلقة مع
 لقاءاتّ
ّ
معي:
قطاع ّ
ميكن للبلدية أن تستعني بخرباء من منظّامت املجتمع املد ّين يف موضوع مح ّدد،
للمساعدة عىل رشح مشكلة مع ّينة ،أو تفصيلها ،أو طرح الحلول التقن ّية .وتتم ّيز هذه
املتخصصني فيها استشاريًّا،
ومتخصصة ،حيث يكون دور
االجتامعات يف كونها تقنيّة
ّ
ّ
معي.
وغري ملزم ،ولك ّنه قادر عىل التأثري يف مسار ّ
حل ّ
 املساعدة عىل تنفيذ القرارات:معي ،وذلك
قد تكون البلديّة يف بعض األحيان غري قادرة عىل تنفيذ قرار أو مسار ّ
بسبب نقص يف املوارد البرشيّة أو املا ّديّة ،ما يستدعي طلب الدعم من جهة محلّ ّية
املحل الدعم يف تنفيذ
كمنظّامت املجتمع املد ّين .وميكن أن تطلب البلديّة من املجتمع ّ ّ
مه ّمة مع ّينة ،وذلك بغرض الوصول إىل أكرب عدد ممكن من املستفيدين.
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*سيتناول الفصل الثالث من الدليل عدد من األدوات
واالطر التي تساعد يف عملية الحوار بني القطاع العام
ومنظامت املجتمع املدين.
املناطقي:
عىل املستوى
ّ
املحافظة
اإلداري رقم  ١٩٥٩ /١١٦يف املا ّدة
ينص قانون التنظيم
ّ
ّ
الثامنة ما ييل:
املحافظ موظف من الفئة االوىل" ،يسهر املحافظ عىل
مسؤول عن حسن
ً
تنفيذ القوانني واألنظمة والتعليامت العا ّمة يف املحافظة ،ويعترب
تطبيقها .وله ،لهذه الغاية أن يتّخذ جميع التدابري الّتي تؤول إىل تنسيق العمل بني
مختلف الدوائر ،وتأمني حسن سريه وتنفيذه .واملحافظ موظّف يت ّم تعيينه مبرسوم
يتخذ يف مجلس الوزراء إلدارة شؤون املحافظة .فيمثّل وزارات الدولة كافّة ،باستثناء
أيضا أجهزة الوزارات يف املحافظة.
وزاريت العدليّة والدفاع
الوطني .ويدير املحافظ ً
ّ
وتتوزّع بعض مسؤول ّيات املحافظ ضمن األبواب اآلتية:
• أخذ التدابري الّتي تؤول إىل تنسيق العمل بني مختلف الدوائر ،وتأمني حسن سري
القوانني واألنظمة والتعليامت ،وتنفيذها
البلدي مع مجلس املحافظة
• املشاركة يف إعداد موازنة التجهيز
ّ
• أخذ جميع اإلجراءات الّتي يراها رضوريّة لتطبيق القواعد الص ّح ّية العا ّمة املنصوص
عليها يف القانون
األقل ،ليدرس معهم
كل ثالثة أشهر عىل ّ
• القيام بجمع القامئّقامني التابعني له م ّرة ّ
أحوال مناطقهم وحاجاتهم ،ويصدر لهم التعليامت املقتضاة
بكل نواحيها ،وعن مختلف الدوائر فيها،
• تقديم تقرير شامل عن حالة املحافظة ّ
املتخصصة.
يضم ّنه مقرتحاته ،ويرسله إىل اإلدارات املركزيّة
ّ
وإذا نظرنا إىل أنواع الصالحيّات املوجودة يف املحافظة ،نجد عد ًدا من املداخل للرشاكة
مع منظّامت املجتمع املد ّين .لك ّن هذه العمل ّية تتطلّب املبادرة من الطرفني (املحافظة
ومنظّامت املجتمع املدين) ،إذ إ ّن القانون ال يلزم املحافظ بتنظيم أو املباردة بعمل ّية
رشاكة.
ويطرح النموذج التايل بعض األمثلة حول إمكان ّية املشاركة يف صنع القرار ،عىل مستوى
املحافظة:
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منظّامت املجتمع املد ّين

املحافظ

تأمني حسن سري
القوانني واألنظمة

أي مخالفات أو
رصد ّ
مامرسات عىل املستوى
املحل ،وإبرازها للمحافظ
ّّ

فتح باب الشكاوى واالقرتاحات
أمام املواطنني ،ومنظّامت
الخاص
املجتمع املد ّين ،والقطاع
ّ

املشاركة يف إعداد
موازنة التجهيز
البلدي
ّ

وضع االقرتاحات واملشاريع،
والطلب إىل املحافظ النظر
فيها ،لتضمينها يف املوازنة

اإلعالن عن مهلة مع ّينة للتق ّدم
بأي تعليق أو طلب،
ّ
لتت ّم إعادة النظر فيه

أخذ اإلجراءات
لتطبيق القواعد
الص ّح ّية العا ّمة

أي مخالفة متعلّقة
رصد ّ
بالص ّحة العا ّمة ،وتوثيقها،
ومشاركتها مع املحافظ

اإلعالن عن استقبال شكاوى
متعلّقة بالص ّحة العا ّمة
من قبل املواطنني

تحديد حاجات
املحافظة ووضع
مقرتحات

إرسال املقرتحات الّتي تساهم
يف تحسني واقع املنطقة
إىل املحافظ

اإليعاز للبلديّات بالقيام بجلسات
محلّ ّية عا ّمة ،لدراسة الحاجات
وإعطاء املقرتحات

الوزارات وإداراتها ومصالحها
تتمثّل الوزارات يف املناطق بالدوائر املتوزّعة يف املحافظات اللبنانيّة ،وغالبًا ما تكون ضمن
مركز املحافظة .وبإمكان املواطنني واملجتمع املد ّين التواصل مع مصالح الوزارات يف املناطق،
بحسب املوضوع أو القضيّة .ويف الجدول الالحق ،بعض األمثلة عن املصالح واملديريّات ،الّتي
الوطني:
املناطقي أو
ميكن للمجتمع املد ّين التنسيق والتواصل معها ،عىل املستوى
ّ
ّ
الوزارة

املدير ّية
مديريّة الدراسات
والتنسيق

وزارة الزراعة

مديريّة الرثوة
الزراع ّية
مديريّة الرثوة
الحيوان ّية
مديرية التنمية
الريف ّية والرثوات
الطبيع ّية

املصلحة املعنية بالتنسيق مع املنظامت غري الحكومية
 مصلحة اإلحصاء والدراسات االقتصاديّة مصلحة التخطيط والتوثيق مصلحة الربامج واملشاريع اإلمنائ ّية مصلحة التعليم واإلرشاد الزراع ّية مصلحة وقاية النبات مصلحة البستنة واملحاصيل الحقليّة مصلحة االقتصاد والتسويقاعي
 مصلحة مراقبة التصدير واالسترياد والحجر الص ّح ّي الزر ّ مصلحة التوضيب والتربيد مصلحة إنتاج وتربية الحيوان مصلحة االقتصاد والتصنيع والتسويق الحيوا ّينالبيطري
 مصلحة مراقبة التصدير واالسترياد والحجر الص ّح ّيّ
 مصلحة الصحة الحيوان ّية مصلحة األحراج والرثوة الطبيع ّية مصلحة الهندسة الريف ّية مصلحة الصناعات الزراع ّية25

الوزارة

املديريّة
مصلحة العمل
والعالقات املهن ّية

وزارة العمل
مصلحة القوى
العاملة

وزارة البيئة

وزارة الشؤون
االجتامع ّية

املصلحة املعنية بالتنسيق مع املنظامت غري الحكومية
 دائرة التحقيق وقضايا العمل دائرة تفتيش العمل والوقاية والسالمة دائرة العالقات املهن ّية والنقابات دائرة مراقبة عمل األجانباملهني
 دائرة التدريبّ
 دائرة االستخدام دائرة حامية العائلة والجمعيّاتالعمل السوريّني
 -دائرة رعاية شؤون ّ

مصلحة التوجيه
البيئي
ّ

 دائرة اإلرشاد والتوعيةالخاص
 دائرة القطاعّ
البيئي
 دائرة اإلعالمّ

مصلحة البيئة
السكن ّية

 دائرة حامية البيئة السكن ّية -دائرة مكافحة تل ّوث البيئة السكن ّية

مصلحة املوارد
الطبيعيّة

 دائرة حامية املوارد الطبيعيّة -دائرة األنظمة اإليكولوجيّة

مصلحة
تكنولوجيا البيئة

 دائرة السالمة الكيميائ ّية دائرة نوع ّية الهواء -دائرة األنظمة البيئ ّية املتكاملة

مصلحة التخطيط
والربمجة

 دائرة السياسات البيئ ّيةالبيئي
 دائرة الرصد واإلحصاءّ
 -دائرة أنظمة املعلومات ّية

مديرية الخدمات
االجتامعيّة

 مصلحة شؤون املع ّوقني مصلحة الرعاية االجتامعيّة مصلحة الجمعيّات والهيئات األهليّة -مصلحة الشؤون األرسيّة

مديرية التنمية
االجتامعيّة

 مصلحة التنمية االجتامعيّة -مصلحة الحرف والصناعات اليدويّة

الصناعي
 مصلحة الدراسات االقتصادية واإلمناءّ
وزارة الصناعة

 مصلحة الشؤون التقن ّية والخدمات الصناع ّية -مصلحة املعلومات الصناعيّة
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الوطني:
عىل املستوى
ّ
مؤسسات الدولة الترشيع ّية والتنفيذيّة والقضائ ّية يف الدولة اللبنان ّية ،بني رئاسة الجمهوريّة
تتوزّع ّ
املؤسسات املها ّم والصالح ّيات الّتي
والحكومة ،ومجلس الن ّواب ،والجسم القضا ّيئّ .
ولكل من هذه ّ
من شأنها إدارة شؤون الدولة واملواطنني .ويعرض الجدول أدناه بعض الصالحيّات ،عىل شكل
ومؤسساتها:
قرارات ومراسيم وقوانني وتعاميم ،بحسب التنظيم
ّ
اإلداري للدولة ّ

املؤسسة
ّ
السلطة
الترشيع ّية

مجلس الن ّواب

مجلس الوزراء

الصالح ّيات
وطبيعة القرارات
دستوري
قانون
ّ
عادي
قانون ّ
تنظيمي
مرسوم
ّ

السلطة
التنفيذيّة

تطبيقي
مرسوم
ّ
الوزارة

اري
قرار وز ّ
تعميم

آل ّية أخذ القرار
 يق ّر بتصويت أكرثيّة ثلثَي مجلس الن ّواب تعديل موا ّد يف الدستور يق ّر بتصويت األكرثيّة املطلقة ملجلس الن ّوابعادي و إقراره
 تعديل قانون ّ يق ّر بناء عىل قرار مجلس الوزراء مجتم ًعا يوقّع من قبل الوزراء املعن ّيني إضافة إىلرئيس الحكومة ورئيس الجمهوريّة
 يصدر عن رئاسة الجمهوريّةمعي (مراسيم
 يق ّر بناء عىل قرار وزير ّمعي)
تطبيق ّية لقانون ّ
 يوقّع من قبل الوزراء املعن ّيني إضافة إىل رئيسالحكومة ورئيس الجمهوريّة
 يق ّر بناء عىل قرار إدارة مع ّينة ،بتوقيع منالوزير
 -يذكّر بقرار يؤخذ من قبل الوزير

املؤسسات الّتي تقوم بإصدار
وتتن ّوع أطر الحوار املمكنة عىل املستوى
الوطني حيث تتمركز ّ
ّ
السياسات العا ّمة ،واإلجراءات التنفيذيّة (قوانني ،ومراسيم ،وقرارات ،وتعاميم)ّ .إل أ ّن عمل ّية
الحوار حال ًّيا ،يف هذه األطر ،شبه معدومة ،نظ ًرا لعدم تكريسها يف قوانني ،وال يف أعراف أو مامرسات
حرصي،
"االستشاري" بشكل شبه
سابقة .وتقترص عمل ّية الحوار يف صنع السياسات عىل الدور
ّ
ّ
متخصصة يف دراسة موضوع مح ّدد (كام يف اللجان النيابيّة
مؤسسات
ّ
حيث تت ّم االستعانة بأفراد ،أو ّ
كل من منظّامت
مثل) .أ ّما بالنسبة إىل وضع آل ّيات للحوار حول السياسات العا ّمة ،فيربز دور ّ
ً
واملؤسسات الرسم ّية.
املجتمع املد ّين ،واألفراد،
ّ
يف ما ييل ،مناذج عن بعض آليّات املشاركة املحتملة ،عىل مستوى السلطتني الترشيعيّة والتنفيذيّة:
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السلطة الترشيع ّية
جلسات حوار بني الن ّواب
وناخبيهم لنقاش مرشوع القانون
وإبداء اآلراء

القانون

مؤسسات املجتمع
استشارة ّ
الخاص املتّخصصة
املد ّين والقطاع
ّ
يف موضوع القانون

الهيئة العا ّمة

مؤسسات
دعوة ممثّلني عن ّ
املجتمع املد ّين لحضور
النقاشات وإعطاء رأيهم

مراحل إقرار القانون

وطني
استطالع رأي عىل مستوى
ّ
منصات إلكرتون ّية لضامن
من خالل ّ
الشعبي حول الفانون
التوافق
ّ
متخصصة
لجان
ّ
أو مشرتكة

ومؤسسات
استشارة أفراد ّ
متخصصة يف موضوع اقرتاح
ّ
القانون الّذي يت ّم نقاشه
جلسات مناقشة عا ّمة مع املواطنني
مؤسسات من املجتمع املد ّين
جلسات حواريّة مع ّ
استطالع رأي الناخبني باستخدام التكنولوجيا

نائب /ن ّواب

إقتراح قانون

السلطة التنفيذ ّية
معي
مراسلة رئاسة الجمهوريّة لطلب التوقيع أو عدم التوقيع عىل مرسوم ّ

مجلس الوزراء

مشروع قانون

المرسوم

رئاسة الجمهوريّة

اللقاء مع الوزراء املعنيّني ومحاولة إقناعهم بالتوقيع عىل القرار
دعوة عا ّمة إلرشاك املجتمع املد ّين يف تطوير إسرتاتيج ّية الوزارة وخطّتها

استحداث صندوق الستقبال املشاريع من قبل املجتمع املد ّين وفتح حوار حولها
معي من املجتمع املد ّين
جلسات مفتوحة مع
ّ
متخصصني يف موضوع ّ
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مجلس الوزراء

وزير
اقتراح مشروع

مراحل إقرار القانون

معي ،والضغط إلدراجه عىل جدول أعامل الحكومة
اللقاء مع الوزراء لطرح موضوع ّ

المسار نحو تنظيم الحوار
حول السياسات العامة
يتناول هذا الفصل األسئلة واملحاور اآلتية:
 ما هو مسار التحضري للحوار؟ ما هي الخطوات املطلوبة لنجاح الحوار؟ من هي الجهات املعن ّية بالحوار؟ -كيف ننظّم اللقاء األ ّول بني األطراف املتحاورة؟

مسار الحوار لبناء رشاكة يف السياسات العا ّمة

انطالقًا من أه ّم ّية الحوار لبناء الرشاكة يف السياسات العا ّمة ،وبعد تحديد مجموعة
من املداخل املقرتحة للحوار ،يطرح الفصل التايل مسا ًرا ومنهج ّية للحوار ،مع عرض
الخطوات املطلوبة ،لضامن نجاحه وفاعل ّيته.
يساهم وجود مسار واضح للحوار يف تجنيب الطرفني خطر الحوار غري املجدي من
يل ،مينح رشع ّية غري سليمة للسياسات املقرتحة من جهة
جهة ،وتسهيل حصول حوار شك ّ
أخرى.

ويف حال عدم وجود مسار
واضح للحوار ،يتح ّول
الحوار إىل فرصة للعرقلة،
منصة لالعرتاض،
فيصبح
ّ
ورفض الحلول ،وتكرار
لالجتامعات من قبل أحد
األطراف ،وبالتايل يهدر الوقت بدالً من التنفيذ ،ما يعني الدخول يف "د ّوامة الحوار غري
املجدي" .كذلك فإ ّن عدم وجود هذا املسار قد يُنتج "حوا ًرا شكل ًّيا" ،ال يشكّل فرصة
حقيق ّية للتأثري يف السياسات ،يف حني أنّه يعطي انطبا ًعا بأ ّن جميع الفئات قد شاركت،
وأ ّن النتيجة متثّل الجميع.
الحل لتج ّنب هذه املخاطر يف وضع آل ّية الحوار ومسارٍه ،ويكونان واضحني،
ويكمن ّ
يح ّددان الجهات الّتي يجب أن تشارك يف الحوار ،وطريقة تنفيذ مسار الحوار ،وتقدميات
كل طرف إلنجاحه ،وضامن تأثريه اإليجا ّيب يف السياسات العا ّمة .وقد ت ّم تطوير املسار،
ّ
استنا ًدا إىل مجموعة من التجارب يف مجال التأثري يف السياسات العا ّمة وتطوير الرشاكة
بني الجهات املعن ّية ،فيعرض الخطوات الّتي ميكن تنفيذها ،والّتي تنطبق عىل مختلف
مستويات الحوار ومداخله ،حيث تبقى الخطوات الرئيسة نفسها ،وتختلف تفاصيل
املحل ،أي الرشاكة بني بلديّة وجمع ّية محلّ ّية،
التنفيذ بني الرشاكة عىل املستوى
ّّ
الوطني ،أي الرشاكة بني لجنة وزاريّة ومجموعة من الجهات
والرشاكة عىل املستوى
ّ
املعن ّية عىل صعيد املثال.
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خطوات املسار:

لكل خطوة ،يتض ّمن كيف ّية
ونعرض يف ما ييل رش ًحا موج ًزا لخطوات املسار ،يليه تفصيل ّ
تنفيذها ،واألدوات املطلوبة لذلك:

تشكيل
الفريق

تحضري
امللف

تحديد
الجهات
املعنية
وتحليلها

تحديد
إسرتاتيجيات
الرشاكة
وتطوير خطة
العمل

تنفيذ
الحوار

متابعة
مخرجات
الحوار

القيام مبسح تحديد الهدف
تحديد الجهات
بناء الثقة
تجميع
كل
مشاركة
من
املعنية،
للجهات
التي يجب
واإلتفاق عىل
املعلومات
ة،
ي
معن
جهة
والتعرف
ّ
إرشاكها من
املسار ،وعقد
حول املسألة
أنشطة
وتصميم
مواقفها
عىل
جلسات للحوار
خالل معايري وإضافة جهات
اكها
رش
إل
محددة
وإهتامماتها
املبارش
إختيار واضحة يجب إرشاكها
يف املسار
ومدى تأثريها

يقسم مسار الحوار إىل مجموعة من الخطوات التّحضريية ،الّتي يجب عىل الجهة
املبادرة بإجراء الحوار استكاملها ،ث ّم تليها عمل ّية الحوار الفعل ّية ،بأبعادها وأدواتها
املختلفة ،وصولً إىل خطوات املتابعة بعد نتائج الحوار .كام يعرض املسار مجموع ًة من
اإلسرتاتيجيّات واملهارات الّتي ميكن أن تساعد خالل مراحل الحوار املختلفة:
كل ما يلزم
امللف ،مع ّ
• تشكيل الفريق :يت ّم تشكيل فريق لتنفيذ املسار وضامن متابعة ّ
ذلك من التزام وج ّديّة ومهارات .ويتشكّل الفريق استنا ًدا إىل معايري واضحة للمشاركة،
ويكون من ضمن مسؤوليّاته رسم مسار الحوار ،وتنفيذ جميع خطواته.
امللف :ملرحلة جمع املعلومات ،أبعاد مه ّمة ،مرتبطة بالتع ّرف إىل مختلف
• تحضري ّ
أبعاد القض ّية ،والجهات املعن ّية بها ،والتحضري للخطوات املقبلة بوضو ٍح تا ّم.
ٍ
مفصلٍ للجهات املؤث ّرة واملتأث ّرة،
• تحديد الجهات املعن ّية وتحليلها :يت ّم القيام
بتحديد ّ
وملواقفها من القض ّية املطروحة ،ودرجة تأثريها يف الحوار ،وذلك للتأكّد من كيف ّية
إرشاكها خالل املراحل املقبلة.
• تطوير إسرتاتيج ّيات الرشاكة ،وتطوير خطط العمل :إ ّن تطوير إسرتاتيج ّيات مبن ّية
عىل تحليل مواقف الجهات ،يضمن مشاركتها بطريقة فاعلة ،ويزيد من فرص نجاح
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املتابعة
بحسب
نتائج
الحوار

الحوار ،باإلضافة إىل تطوير أنشطة مع ّينة لرتجمة هذه اإلسرتاتيج ّيات ،بشكلٍ يع ّزز
الرشاكة وتنفيذ األنشطة الّتي تالئم املجموعة املستهدفة ويساهم يف تحقيق الهدف.
املبني عىل الخطوات التّحضرييّة ،يبدأ باالجتامع
• تنفيذ الحوار :إ ّن تنفيذ مسار الحوار ّ
األ ّول ،الّذي يت ّم فيه االت ّفاق عىل أطر الحوارـ ويستكمل مبجموعة من الخطوات،
امللف ،ومبشاركة األطراف الّتي ت ّم تحديدها.
بحسب ّ
الرضوري متابعة مخرجات الحوار حيث يستدعي
• متابعة مخرجات الحوار :إ ّن من
ّ
مسار الرشاكة ،بحسب خطّة العمل الّتي يت ّم االتّفاق عليها.

الخطوات التحضري ّية للحوار

يعترب الرشوع يف إجراء حوا ٍر حول السياسات العا ّمة خطوة ج ّديّة وصعبة ،تتطلّب
مستوى عال ًيا من التحضريات وااللتزامات .ويؤ ّدي عدم وصول الحوار إىل نتائج ج ّديّة،
أو عدم استكامله إىل ّ
امللف
سلبي يف ّ
تعث الثقة بني األطراف ،وبالتايل إىل التأثري بشكل ٍّ
الرضوري الرتكيز يف أه ّم ّية الخطوات التحضرييّة ،ويف
الّذي يعترب موضوع الحوار .لذا من
ّ
املسؤول ّية العالية الّتي تقع عىل عاتق من يطلق املبادرة ،يك يستكملها ،ويقارب الحوار
بطريق ٍة منظّمة.

 .1تشكيل الفريق وإطالق املسار

فريق لتنفيذ مسار الحوار ،يتح ّمل مسؤول ّية املتابعة
تتمثّل الخطوة األوىل يف تشكيل ٍ
والسعي نحو النجاح .وتعترب هذه الخطوة أساس ّية أل ّن مهارات أعضاء الفريق وكفاءاتهم
رئيسا يف إنجاح الحوار .ويكمن نجاح عمل ّية الحوار يف شمولها
والتزامهم تؤ ّدي دو ًرا ً
الرشكاء املحتملني من القطاعني ،ومشاركتهم يف املسار ،بعد أن يبادر أحد األطراف
مؤسسات اإلدارة العا ّمة املعن ّية أو منظّامت املجتمع املد ّين) بقرار إجراء الحوار،
(من ّ
وإطالق املسار من جهته .ويشكّل هذا الطرف املبادر الفريق الّذي سيقوم بتنفيذ
الخطوات التحضرييّة ،ث ّم يتابع بعدها تنفيذ الحوار بشكلٍ مشرتك.
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إذًا ،فإ ّن الفريق املشار إليه يف هذه املرحلة هو الفريق األ ّويل املبادر بتنظيم الحوار.
ويصبح الفريق املبادر جز ًءا من الفريق املشرتك يف مرحلة الحقة .والفريق املشرتك
معني بتنفيذ الحوار ،وإرشاك الجهات املعن ّية وجميع األطراف الّتي يت ّم
(بني الطرفني) ّ
القضية).
تحديدها ،وال س ّيام الطرف اآلخر أو أصحاب الرأي اآلخر (الرشيك يف ّ

أ -الخطوات املطلوبة:

 .1تحديد أعضاء الفريق األساس ّيني لبدء املسار ،مع إمكان ّية إضافة أعضاء إىل
فريق العمل خالل املسار
 .2االتّصال باألفراد والجهات املعن ّية ،وتشكيل الفريق ،وعقد االجتامعات
التحضرييّة
 .3االتّفاق عىل آل ّية عمل واضحة لبدء مسار الحوار

وتختلف عضويّة الفريق الّذي سيقود الحوار من الجهة املبادرة باختالف املوضوع،
امللف ،ونوع السياسة املطروحة ،وك ّم ّية
وبحسب طبيعة الجهة الداعية ،وحجم ّ
املعلومات املتوافرة حولها ،وغريها من العوامل املؤث ّرة .وقد تساعد اإلجابة عن األسئلة
التالية ،عىل تشكيل الفريق ،والتفكري يف من يجب أن يكون عض ًوا فيه:
أي مجاالت؟
تقني واحد أو إىل ع ّدة خرباء؟ ويف ّ
• هل يحتاج املوضوع إىل خبري ّ
• ما املوضوع املطروح؟ وما هي أبعاده وأقسامه املختلفة؟ وهل ميكن لألفراد أنفسهم
مثل؟
متابعته؟ أم أ ّن هناك حاجة إىل أفراد مل ّمني بالتنفيذ ،وآخرين مل ّمني بالتخطيط ً
السيايس املقرتح؟ وهل يهدف الحوار إىل تعديل سياسة قامئة؟ أو إىل
• ما هو التد ّخل
ّ
تطوير سياسة عا ّمة جديدة تستدعي بالتايل خربات مختلفة؟
أي هيكل ّية
املؤسسة العا ّمة صاحبة املبادرة؟ وهل هناك ّ
• ما هو حجم املنظّمة أو ّ
إداريّة مع ّينة ،تفرض وجود أشخاص مع ّينني ألخذ القرار؟ وهل ميلك فريق العمل
الوقت املطلوب؟
باإلضافة إىل األسئلة الّتي تساعدنا عىل تحديد حجم الفريق ،ميكن أيضاً تحديد مجموعة
من املعايري التي من شأنها مساعدتنا عىل اختيار املشاركني .تساعدنا هذه املعايري عىل
الحد من التحديات والعوائق لنجاح املسار:
مبلف موضوع الحوار
 املعرفة التقن ّية ّ الخربة العمل ّية الناتجة من العمل ضمن القطاع ،تسمح للمشاركني مبعرفةنواقص السياسة الحال ّية ،وبتقديم اقرتاحات بدائل
 املصداق ّية والرشع ّية "التمثيل ّية" للمستفيدين من السياسة العا ّمة ،أي معرفةواضحة بحاجاتهم وهمومهم
امللف ،وال س ّيام بالنسبة إىل املشاركني
الصالح ّيات التقريريّة للتأثري يف ّ
 امتالك ّمؤسسات اإلدارة العا ّمة
من قبل ّ
 اإلميان باملصلحة العا ّمة ،والرغبة يف التعاون لنجاح مسار الحوار امتالك املهارات الشخص ّية املطلوبة للمسار (مهارات التواصل والتفاوض)32

يل حول كيف ّية
بعد تحديد أعضاء الفريق ،يُعقَد اجتامع
ّ
تحضريي لتطوير اتّفاق داخ ّ
املنوي الوصول إليه ،وامل ّدة الزمن ّية املتوقّعة،
عملهم ،بحيث يتّفق األعضاء عىل الهدف
ّ
وطريقة ات ّخاذ القرار ،وكيف ّية عقد االجتامعات وإدارتها ،وتقسيم األدوار للتأكّد من
إنجاز امله ّمة .ويتمثّل هدف هذا االجتامع يف تج ّنب الوقوع يف مشاكل ناتجة من عدم
االت ّفاق يف مراحل مقبلة.

ب .نصائح عا ّمة حول مرحلة تشكيل الفريق:

• تبدأ أغلب مسارات الحوار حول السياسات العا ّمة ،من مبادرة أحد األطراف بتشكيل
فريق ،يقوم بالخطوات التحضرييّة ،ثم بدعوة األطراف األخرى ،واستكامل الخطوات
بشكل مشرتك .ولكن ميكن أن تتوفّر أطر أخرى تش ّجع عىل الحوار ،وتسمح بربط
ومؤسسات اإلدارة العا ّمة) منذ املراحل األوىل ،وبالتايل
الطرفني (منظّامت املجتمع املد ّين ّ
يت ّم تحديد األولويّات املشرتكة والجهات األخرى ،وتنفيذ مسار الحوار م ًعا .وبالطبع،
فإ ّن لبناء الرشاكة منذ املراحل األوىل حسنات ع ّدة إذا توافرت اإلمكان ّية لتحقيقها.
• إ ّن مه ّمة فريق العمل صعبة ،وعليه متثيل اإلطار ضمن مسار الحوار ،لذلك من
بكل صفات الفريق الناجح ،من بناء الثقة بني أفراده ،إىل توزيع
الرضوري أن يتمتّع ّ
ّ
املها ّم بشكل واضح ،وتحديد املسؤول ّيات ،إىل الرغبة املشرتكة يف النجاح وتحقيق الهدف.
املؤسسة العا ّمة ،لالستعانة بخرباتهم
• ميكن إضافة خرباء أو رشكاء من خارج املنظّمة أو ّ
التقن ّية .ومن امله ّم التفكري يف نوع املعلومات واملهارات املطلوبة داخل الفريق ،ومن ث ّم
مقارنتها مبهارات أعضاء الفريق لتحديد الفراغ ،لتت ّم بعدها إضافة أعضاء جدد مللئه.

مثال :االتّفاق عىل خطّة السياحة البيئ ّية يف بلدة ريف ّية
يف حال ق ّررت بلديّة قرية ريف ّية أن تضع خطّة للسياحة البيئ ّية يف بلدتها،
وق ّررت أن تنظّم حوا ًرا مع منظّامت املجتمع املد ّين لتطوير الخطّة بطريقة
تشارك ّية ،فعىل األرجح أن يتشكّل الفريق من:
• رئيس البلديّة
• عضو من أعضاء املجلس املهت ّمني أو أكرث
• خبري يف السياحة البيئ ّية تستعني به البلديّة
أ ّما يف حال بدأت املبادرة من جمعيّة وطنيّة معنيّة بالسياحة البيئيّة ،وق ّررت
يل (قبل
أن تط ّور خططًا مشرتكة للسياحة البيئ ّية ،فقد يتألّف الفريق الداخ ّ
االت ّصال بالرشكاء املحلّ ّيني) من:
التنفيذي يف الجمع ّية
• املدير
ّ
املعني بتطوير اإلسرتاتيجيّة
• مدير املرشوع
ّ
• خبري يف موضوع تنشيط السياحة البيئ ّية وتفعيلها (يف حال مل تتوفّر هذه
الخربة عند أعضاء الجمع ّية)
• خبري يف شؤون املنطقة املستهدفة
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امللف
 .2تحضري ّ

ملف شامل
تكون الخطوة الثانية يف املسار بتحضري ّ
حول موضوع السياسة العا ّمة ،يك يبنى الحوار عىل
أسس واضحة ،ويكون مستن ًدا إىل أرقام وحقائق
كل
تعكس الواقع .وتشمل هذه املرحلة جمع ّ
امللف ،من خالل استخدام
املعلومات املطلوبة حول ّ
طرق جمع املعلومات املختلفة .ولهذه الخطوة
فوائد أساسيّة ،نذكر منها:
 تحديد جهات معن ّية من مختلف القطاعات ميكنهااملساعدة يف تطوير السياسة ،أو تنفيذها يف مرحلة
الحقة ،باإلضافة إىل تحديد مواقفها ومصالحها
ودورها يف الحوار
 قياس آثر السياسات الحال ّية ،املوث ّقة وغري املوث ّقة (أرقام ،وإحصاءات ،وحجج،وبراهني ،وإلخ)
 إرشاك املواطنني والجهات املعنيّة يف معرفة واقعهم ،ومدى تأثري السياسة فيهم(من خالل أدوات البحث التشاريكّ)
بامللف
 التشاور مع الخرباء وأبرز العارفني ّ توثيق الحاالت املتعلّقة باملشكلة الّتي تت ّم معالجتها (توثيق قصص وأمثلة تستخدميف تطوير السياسة)
 بلورة حجج وبراهني لصالح السياسة املقرتحة -تحديد الخطوات املقبلة يف مسار تحديد املعلومات (ما الّذي ينقص؟)

أ -الخطوات املطلوبة:
امللف ،وبالتايل
 .1تحديد هيكل ّية
ّ
املعلومات الّتي يجب جمعها
 .2االت ّفاق عىل مصادر املعلومات ،والبدء
بجمع املعلومات املطلوبة
 .3تبويب املعلومات وتحليلها
ملف
ال يقترص جمع املعلومات لتحضري ّ
السياسة العا ّمة عىل جمع األرقام والحجج الّتي تظهر الواقع واألثر بحسب ،بل يشمل
أيضا:
ً
امللف (القوانني والترشيعات والسياسات
• فهم البيئة الترشيع ّية والسياس ّية الّتي تؤث ّر يف ّ
املوجودة حينها)
• التع ّرف إىل الدوافع السياس ّية الّتي أ ّدت اىل إقرار السياسات الحال ّية أو عدم إقرار سياسات
أخرى
• تحليل أثر السياسات الحال ّية يف الفئة املستهدفة
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الوطني
عىل املستوى
ّ
امللف الحا ّيل باألرقام والحقائق
• واقع ّ
(عدد األشخاص املتأث ّرة ،والخدمات
املتوافرة حينها وواقعها واملستفيدين
منها)
• القوانني والسياسات الحال ّية الّتي
امللف
تخص ّ
ّ
• الفجوة يف السياسات الحال ّية
• ما ينتج عن الوضع الحا ّيل
• الواقع املرج ّو الوصول إليه
• الطرق املمكنة للوصول إىل الواقع
السياس ّية)
املرتجى (الحلول ّ
• أثر الحلول السياسيّة الّتي ميكن
اقرتاحها
•الجهات املعن ّية الّتي تؤث ّر يف موضوع
السياسة ،والّتي يجب أن تشارك يف
الحوار خالل املسار

عىل املستوى اإلقليمي
املحل
أو ّ ّ
امللف الحا ّيل باألرقام والحقائق
• واقع ّ
والبيانات
• مجموعة السلوكيات واألعراف الّتي
(مثل يف حال تطوير
ذات الصلة ً
إسرتاتيج ّية بيئ ّية لبلدة ما :ما واقع البيئة
الحا ّيل؟ كيف يرمي الناس نفاياتهم؟ ما
واقع الوعي البيئي؟ّ)...
• القرارات البلديّة ذات الصلة (أو
قرارات املحافظ أو القامئّقام) الّتي ت ّم
إصدارها
• تجارب مشابهة من قرى أخرى
• حلول مقرتحة
• الجهات الّتي ميكن إرشاكها

امللف بحسب الدوافع واملك ّونات واملوضوع ،إذ قد يتمثّل الدافع
وتختلف مك ّونات ّ
معي ،أو البحث فعل ًّيا عن حاجة
يف الحاجة إىل إثبات رضورة التد ّخل يف موضوع ّ
مع ّينة تشكّل أول ّوية ،أو إثبات أ ّن سياسة مع ّينة غري فاعلة ،أو إثبات حجج وبراهني،
أو البحث عنها إلقناع اآلخرين:
وبالنسبة إىل جمع املعلومات املرتبطة بالسياسات العا ّمة ،فهناك مقاربات مختلفة
متعلّقة بهذه العمل ّية ،منها)7(:
 −املقاربة الك ّميّة الّتي تعتمد عىل األرقام واإلحصاءات ،وتقوم باستهداف عيّنة
واسعة من األشخاص يف بحثها ،وهي تُعنى بالقياس ،وبتحديد األمناط واالتّجاهات
واملجموع .ويجدر استخدام األساليب الك ّم ّية من أجل الوصول إىل مالحظات
ومشاهدات واسعة النطاق ،وفهم الخصائص العا ّمة لظاهر ٍة ما ،وبالتايل من امله ّم
استخدام األسئلة الّتي تبدأ بـ " َمن" و"أين".
والسامت
 −املقاربة النوع ّية ،وهي تعنى باملعاين واملفاهيم والتعاريف والرموز ّ
وبوصف ظاهر ٍة ما .لذا من امله ّم استخدام األساليب النوع ّية ،من أجل اكتشاف وقائع
ظاهرة ما وأسبابها وتداعياتها االجتامعيّة .وبالتايل ،تتمثّل الطريقة األنسب لذلك يف
اإلجابة عن األسئلة الّتي تبدأ بـ "ماذا" و"كيف".
وعىل صانعي القرار اختيار أساليب جمع البيانات بنا ًء عىل العوامل اآلتية:
• نوع البيانات املطلوبة
35

• طبيعة الرشيحة املستهدفة
• الفرتة الزمن ّية املتوافرة
• املوارد املتوافرة (برشيّة وما ّديّة  -حجم فريق العمل وكفاءاته)
وأيًّا كانت أساليب جمع البيانات املختارة ،ال ب ّد من التّأكد من أن تكون املنهج ّية
العا ّمة:
• تشاركي ًة :أي تسمح بإرشاك املواطنني والجهات املعن ّية يف بلورة أهداف
عمل ّية جمع البيانات وأدواتها.
للتوصل إىل نتائج دقيقة من خالل عمل ّية مفتوحة
• شفّاف ًة :أي ُص ّممت
ّ
وتشاوريّة.
رضرة مشمولة يف عمل ّية
• جامع ًة :أي تضمن أ ّن املجتمعات املستهدفة أو املت ّ
جمع البيانات.
وتُفيض املبادئ الواردة أعاله إىل:
• متلّك املواطنني والخرباء املرشوع ،ما يجعل السياسات املقرتحة موضع إقبال
وترحيب لدى املواطنني.
• إدماج املجموعات امله ّمشة أو املحرومة يف البحث ،ما يجعل السياسات
املقرتحة مرآة الحتياجات الناس.
تغيات
• إضفاء الرشعيّة عىل القرارات واالت ّجاهات املتعلّقة بالسياسات ،ما يؤ ّدي إىل ّ
ذات مغزى ،والتأثري يف مستوى السياسات.
ومن شأن تطوير خارطة جمع املعلومات أن تساعد عىل منهجة عمل ّية جمع
املعلومات وتنظيمها:
نوع املعلومات
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مصادر املعلومات

طرق تجميع املعلومات

التحدّ يات

قدرة الوصول

الد ّقة واملصداق ّية

العامة
مقاربات تطوير السياسات
ّ
السياسات وال سيما تلك المرتبطة بحاجات النّاس االجتماع ّية ،وهي
تحكم مقاربات مختلفة تطوير
ّ
تؤثر فيها بشكل رئيس ،ومن شأن الحوار حول السياسات إفساح المجال لمناقشة هذه المقاربات
ثم
وتأثيرها .ومن
ّ
الضروري معرفة ماه ّية المقاربة المتّبعة خالل مرحلة جمع المعلوماتّ ،
االتّفاق على المقاربات ا ّلتي يجب اتّباعها خالل االجتماعات الحواريّة.
المقاربة "الحقوق ّية" :تنطلق من اعتبار الحاجات األساس ّية االجتماع ّية حقو ًقا ،بنا ًء على اإلعالن
تؤديه الدولة ،ليس في تأمين
العالمي للحقوق االجتماع ّية .وتفرض هذه المقاربة دو ًرا أساس ًّيا
ّ
ّ
ً
أيضا ،من
البيئة التشريع ّية والموارد الالزمة فحسب ،بل في تأمين الحقوق وتعزيز المساواة
ّ
ّ
ً
أهم ّية مشاركة
أيضا
لكل المواطنين .وتؤ ّكد هذه المقاربة
المحقة
خالل تأمين الحاجات األساس ّية
ّ
المواطنين للتأثير في تطوير السياسات.
تتم تلبية
الحر ،حيث
المقاربة المبن ّية على "تلبية الحاجات" :تتبنّى هذه المقاربة مفهوم السوق
ّ
ّ
يتم ذلك من
الضروري أن
السوق .لذا ليس من
حاجات المواطنين األساس ّية ،من خالل أدوات
ّ
ّ
ّ
تؤدي إلى توافر الخدمات من قبل القطاع
تحرر االقتصاد أن
خالل الدولة ،بل يمكن للسياسات ا ّلتي
ّ
ّ
الخاص ،فتجعل بالتالي دور الدولة تنظيم ًّيا فقط.
العام أو
ّ
ّ

امللف:
ب .نصائح عا ّمة حول مرحلة تحضري ّ
 من حيث ك ّميّة املعلومات :إ ّن التّحدي األبرز لتجميع املعلومات هو جمعها ،ووضع
خطّة واضحة وبسيطة لذلك وتأمني املوارد الكثرية لتنفيذها .وبجدر اإلشارة إىل أهميّة
النقاط التالية:
 الهدف :ملَ يت ّم جمع البيانات؟
 الرشيحة املستهدفة :من سيستخدم هذه البيانات وكيف ينوي اإلفادة منها؟
 املوارد :ما هي املوارد البرشيّة واملا ّديّة املتوافرة للقيام بجمع املعلومات؟
وما هي الفرتة الزمنيّة املطلوبة لذلك؟
 من حيث إرشاك الناس :تسمح األدوات التكنولوجيّة الجديدة بإرشاك الناس يف عمليّة
جمع املعلومات بطرق حديثة وذكيّة ،وهناك الكثري من الطرق واألدوات الّتي ميكن
االستعانة بها من مثل:


		
		
		



ب ّوابات بحث املعلومات الثانويّة:
 الب ّوابة العربية للتنمية  -الرابط
العلمي  -الرابط
االجتامعي للبحث
 ب ّوابة التأثري
ّ
ّ
املركزي – الرابط
 إدارة اإلحصاء
ّ
أدوات جمع املعلومات األ ّوليّةGoogle polls, limesurvey, sogo :

 إ ّن هذه املرحلة فرصة إلرشاك فئات جديدة قد تساعد يف مسار الحوار حول السياسات
مثل مراكز األبحاث واألكادمييا
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 من حيث عرض املعلومات :يشكّل عرض املعلومات وكيف ّية مشاركتها تح ّديًا أساس ًّيا ،إذ
الضوري تبويب املعلومات وتحليلها ،تحض ًريا ملرحلة إرشاك الجهات املعن ّية ،وتنفيذ
من ّ
أنشطة الحوار املقرتحة .وميكن استخدام الطرق الحديثة data visualizationلتسهيل
هذه العمل ّية.
 من حيث البحث :إ ّن البحث عمل ّية مستم ّرة وال تنتهي هنا ،إذ تستم ّر عمل ّية جمع
املعلومات خالل مراحل الحوار حول السياسات العا ّمة.
امللف
 من حيث مضمون املعلومات :ميكن مراجعة املعلومات الّتي ت ّم جمعها حول ّ
بعد تشكيل فريق الحوار املشرتك  ،إذ إ ّن التّحليل املشرتك للمشكلة يساهم يف تب ّني حلول
مشرتكة متوافق عليها.

مثال تابع :االتّفاق عىل خطّة السياحة البيئ ّية يف بلدة ريف ّية
املعلومات الّتي ميكن أن يقوم للفريق الّذي ت ّم تشكيله يف املرحلة األوىل جمعها:
املحلت ،والوضع
• معلومات عن البلدة (عدد السكّان وكيف ّية توزيعهم ،وعدد ّ
االقتصادي)
ّ
• املوارد السياح ّية املتوافرة يف البلدة ومحيطها
• واقع السياحة البيئيّة الحا ّيل يف البلدة (عدد الز ّوار سنويًّا) وواقع السياحة البيئيّة
يف القضاء ،وتحديد ر ّواد السياحة البيئ ّية ،وخصائصهم ،ومن أين يأتون ،وكم
ينفقون ،وما يح ّبونه ،وما ينقص يف املنطقة ،وإلخ...
السياسة العا ّمة الّتي تتّبعها وزارة السياحة واملراسيم والخطط املتوافرة فيها،
• ّ
السياحة البيئيّة
لدعم ّ
مثل،
البيئي يف البلدة (مرسوم حامية مشاعات البلدة ً
• املراسيم املرتبطة بالواقع
ّ
الخاص بإدارة النفايات يف البلدة ،وإلخ)
البلدي
والقرار
ّ
ّ
• تجارب مشابهة نجحت أو مل تنجح يف قرى أخرى يف لبنان ودول أخرى
املؤسسات يف البلدة (أندية ،ومنظّامت مجتمع مد ّين ،ولجان ت ّجار)... ،
• واقع ّ
• واقع العالقات االجتامع ّية يف البلدة (بني السكّان ،ومع القرى املجاورة).
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 .3تحديد الجهات املعن ّية وتحليلها

تكمن الخطوة التالية يف املسار يف تحديد الجهات املعن ّية الرئيسة ،وتحليلها ،متهي ًدا
لتطوير إسرتاتيج ّيات مح ّددة وتنفيذها ،للرشاكة معها .وتشكّل هذه الخطوة محطّة
أي جهة يجب أن تشارك،
مفصل ّية يف مسار الحوار ،حيث أنّها تضمن عدم استثناء ّ
وتساعد عىل تحليل مواقف الجهات املعن ّية املختلفة ،وبالتايل تس ّهل عمل ّية تنفيذ
الرشاكة .إنّ ا لهذه الخطوة صعوبة تكمن يف التأكد من مسح جميع الجهات املعن ّية ،ال
س ّيام تلك الّتي لها تأثري كبري ،وعدم استبعادها بطريقة غري مقصودة.
وبعد تحديد الجهات املعن ّية ،هناك طرق ع ّدة لتحليل مواقفها واهتامماتها ،حيث تت ّم
كل منها عىل حدة ،لتبويبها وتطوير إسرتاتيج ّية رشاكة معها ،يف الخطوة املقبلة.
دراسة ّ

أ .الخطوات املطلوبة:
بامللف
 .1مسح الجهات املعن ّية ّ
 .2تحليل خصائصها وموقفها وتأثريها
 .3تبويب الجهات املعن ّية ضمن فئات ذات خصائص مشرتكة ،بحسب التحليل
بامللف:
وميكن لألسئلة التالية أن تساعد عىل مسح جميع الجهات املعن ّية
ّ
• ما القضيّة الّتي تتناولها السياسة العا ّمة بالتحديد؟
• كيف تؤث ّر القض ّية يف حياة الناس اليوم ّية؟
• من األشخاص الّذين يتأث ّرون بالسياسة العا ّمة املقرتحة أو بغيابها؟
املؤسسات واألطر الّتي تتأث ّر بالسياسة العا ّمة؟
• من ّ
واملحل؟
واإلقليمي؟
الوطني؟
• من يتأث ّر بالسياسة العا ّمة عىل املستوى
ّّ
ّ
ّ
امللف؟
• من صاحب القرار يف هذا ّ
• من يساعد صاحب القرار أو يؤث ّر فيه؟
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• من يط ّبق السياسة العا ّمة أو يساعد عىل تطبيقها؟
الشكاء الّذين يساهمون يف نرش السياسة العا ّمة ودعمها وتنفيذها؟
• من ّ
أي الطرف املقابل للجهة املبادرة للحوار يف القطاع
ويبقى "رشيك الحوار
األسايس" ّ
ّ
اآلخر ،هو الجهة املعن ّية األكرث أه ّم ّية ،الّتي يجب تحديدها وتفصيلها ودراستها ،ث ّم
دعوتها للرشاكة يف الخطوات املقبلة من املسار.
مؤسسات القطاع العا ّم
وميكن لألسئلة التالية أن تساعد منظّامت املجتمع املد ّين أو ّ
عىل االت ّصال ببعضها ،وتحديد الرشكاء يف القض ّية املطروحة:
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منظّامت املجتمع املد ّين املحلّ ّية أو الوطن ّية

الجهات الرسم ّية املحلّ ّية أو الوطن ّية

• ما املوضوع الّذي نعمل عليه؟
أي قطاع يندرج؟
• ضمن ّ
• من الجهة الحكوم ّية املسؤولة عنه؟
• من الجهة املحلّ ّية املسؤولة عنه؟
• هل يقع املوضوع ضمن صالح ّيات أكرث
من جهة يف الوقت عينه؟ من هي هذه
كل منها؟
الجهات؟ وما صالح ّيات ّ
• هل من دائرة مح ّددة ضمن الوزارة
امللف؟
مسؤولة عن هذا ّ
مؤسسة عا ّمة معن ّية بتقديم
• هل من ّ
بامللف؟
خدمات مرتبطة ّ
• ما الخطّة أو اإلسرتاتيج ّية الّتي تحكم
عمل هذه الجهة؟
• ما تأثري هذه الخطّة يف عملنا؟
• ما أفضل طريقة للتواصل مع هذه
الجهات؟

• ما املوضوع الّذي نعمل عليه؟
أي قطاع يندرج؟
• ضمن ّ
• هل من منظّامت محلّ ّية أو وطن ّية تعمل
عىل املوضوع نفسه؟
• ما الدور الّذي تؤ ّديه هذه املنظّامت؟
(تقديم خدمات /بناء قدرات /تطوير
سياسات)
• هل من منظّامت أو أطر أخرى (نقابات/
مجموعات شباب ّية غري مس ّجلة) تعمل
عىل قضايا مرتبطة مبوضوعنا؟ (مع الفئة
املستهدفة نفسها /ضمن املنطقة نفسها/
عىل موضوع مرتبط)
بامللف؟
• من الجهات األكرث معرفة ودراية ّ

المساعدة على تحديد الجهات المعن ّية؟
يمكن تنظيم مجموعة من التمارين للمساعدة على مسح الجهات المعن ّية ،والتأ ّكد
ّ
للملف
من عدم استثناء أحد ،وال س ّيما التمارين ا ّلتي تساعد على تحقيق فهم أعمق
ّ
الملف ك ّلما تن ّبهنا ألبعاده المختلفة،
تعمقنا في
أو القض ّية ا ّلتي نتناولها ،إذ ك ّلما
ّ
وبالتالي تذ ّكرنا الجهات المعن ّية.
ويعتبر تمرين "شجرة المشاكل"
أبرز هذه التمارين وأكثرها شيو ًعا،
حيث توضع القض ّية على جذع
التعمق في
ويتم
"الشجرة"،
ّ
ّ
ثم نتائجها
أسبابها أي جذورها،
ّ
أي أغصانها ،للتأ ّكد من اإلحاطة
ّ
بكل جوانبه.
بالموضوع
التعمق في
ومن األفضل
ّ
أكثر من مستوى لناحية
األسباب والنتائج (أسباب
ً
مثل) للوصول إلى
السبب
جميع الجهات المعن ّية.
المشكلة
تفصيل
وبعد
يمكن جرد الجهات المعن ّية
المذكورة والمتأثّرة والمؤثّرة
أي من فروع المشكلة أو
في ّ
أسبابها.
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واملحل:
ّ
من الجهات املعن ّية مبلفّات السياسة العا ّمة عىل املستويني الوطني
الوطني
عىل املستوى
ّ

بامللف املطروح
• الوزارة صاحبة القرار ّ
• الدائرة داخل الوزارة
• اللجنة النيابيّة صاحبة االختصاص
• الجامعات ومراكز األبحاث
• الجهات املانحة
• املنظّامت األخرى
• املواطنون املتأث ّرون
• اإلعالم
• املستفيدون املبارشون
الخاص
• القطاع
ّ

املحل
عىل املستوى
اإلقليمي أو ّ ّ
ّ

• البلديّة
• القامئّقاميّة
• دائرة الوزارة يف املحافظة
• املنظّامت املحلّيّة
• الرابطة العائليّة
املحلت التجاريّة
• أصحاب ّ
• صاحب املعمل الكبري يف القرية
• املغرتبون
• اإلعالم

قواعد البيانات ا ّلتي يمكن أن تساعد على الوصول إلى الجهات
تتوافر مجموعة من المواقع اإللكترون ّية ا ّلتي قد تساعد على الوصول إلى الشركاء المحتملين:
ّ
المنظمات ،ويمكن الولوج إليها عبر موقع برنامج
• قاعدة بيانات برنامج أفكار ا ّلتي تضم الئحة
اإللكترونيwww.afkar.omsar.gov.lb :
أفكار
ّ
ّ
المنظمات األهل ّية والمدن ّية الناشطة في لبنان عبر موقع دليل مدني:
• الئحة
www.daleel-madani.org/civil-society-directory
• هيكل ّية الوزارات والدوائر الحكوم ّية في لبنان المتوافرة على تطبيقات الحكومة اإللكترون ّية
للهواتف الذات ّية ()egov phone application
• المواقع الرسم ّية لمجلس الوزراء والوزارات األساس ّية ،ا ّلتي تعرض هيكل ّية الوزارات
والمؤسسات المرتبطة بها.
ّ

أ .تحليل خصائص الجهات املعن ّية الرئيسة ومواقفها:
وتتمثّل الخطوة الثانية بعد مسح الجهات املعن ّية يف دراسة مواقفها وخصائصها ،إذ
كل الجهات املعن ّية جهات فاعلة وأساس ّية .وتزيد هذه الخطوة فرص نجاح
ليست ّ
كل جهة.
املسار إذ ت ُبنى عىل التحليل إسرتاتيج ّيات تناسب ّ
األسايس اآليت :ما الّذي نحتاج إىل معرفته عن الجهات
ويجيب هذا القسم عن السؤال
ّ
املعن ّية؟
ال ّ
شك يف أنّه من املفيد معرفة الكثري من املعلومات حول الجهات املعنيّة ،إذ يس ّهل
جمع املعلومات عمل ّية الرشاكة والتعامل الفاعل مع الجهات املعن ّية ،ولك ّن الخطر
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الرضوري الرتكيز يف
يكمن يف الغرق يف تحليل مكثّف ،يستنزف الوقت والجهد .لذا من
ّ
أي معلومات إضاف ّية:
األسئلة الرئيسة التالية ،كأولويّة ،ث ّم محاولة جمع ّ
• ما هي خصائص الجهة املعن ّية؟ (أي تلخيص كيف ّية تفكريها ،ونوع عالقتها بالقض ّية،
وسلوكها الحا ّيل ،وحاجاتها)
• ما تأثري الجهة املعن ّية يف القض ّية (املوضوع األساس الّذي تتناوله السياسة العا ّمة).
رئيسا يف التنفيذ أو يف إقرار
هل هي جهة ذات تأثري كبري أم صغري؟ هل تؤ ّدي دو ًرا ً
أقل؟
السياسة العا ّمة؟ أو تتأث ّر بها بشكل رئيس؟ أم تتأث ّر بدرجة ّ
سلبي؟
• ما موقف الجهة املعن ّية من القض ّية املطروحة؟ هل هو موقف إيجا ّيب أم ّ
معي للسياسة العا ّمة؟
هل لها مصالح متضاربة ً
مثل؟ أم مصلحة يف تو ّجه ّ
الجهة املعن ّية

خصائصها

ق ّوتها (قدرتها عىل التأثري)

بامللف
اهتاممها
ّ

الجهة املعن ّية 1
الجهة املعن ّية 2
الجهة املعن ّية 3

بعد جمع املعلومات ،ميكن تبويب الجهات املعن ّية يف أربع فئات رئيسة ،من خالل
وضعها يف الجدول أدناه ،واملعروف بجدول مانديلو ()Mandelow Framework
الّذي يساعد عىل تحليل املعلومات وتبويبها ،بناء عىل تحليل التأثري والق ّوة.
كل جهة عىل الرسم البيا ّين ،بحسب معيارين أساس ّيني ،فيكون املعيار
ويُح َّدد موقع ّ
بامللف ،وهو ما يح ّدد موقعها من األسفل إىل األعىل ،ث ّم درجة
األ ّول درجة اهتاممها ّ
كل جهة
امللف ،وهو ما يح ّدد موقعها من اليمني إىل اليسار .وبالتايل تنض ّم ّ
تأثريها يف ّ
معنيّة إىل إحدى الفئات األربعة التّالية:

 .1الجهات املعن ّية الّتي تتمتّع بتأثري كبري وبدرجة اهتامم كبرية
 .2الجهات الّتي لديها تأثري خفيف ودرجة اهتامم كبرية
 .3الجهات الّتي لديها تأثري كبري ودرجة اهتامم قليلة
 .4الجهات الّتي لديها تأثري خفيف ودرجة اهتامم قليلة
امللف ،أي أنّها تتمتّع
يخص ّ
تعترب الجهات املعن ّية  -الّتي تتمتّع بق ّوة كبرية يف ما ّ
الرئيسي يف مسار
بامللف  -الرشكاء
بقدرة تأثري كبرية فيه ،وبدرجة اهتامم كبرية ّ
ّ
الحوار ،الّذين يجب استكامل جميع الخطوات املقبلة يف مسار الحوار بالرشاكة
الكاملة معهم.
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كبري

اإلهتامم
خفيف
صغرية

تأثري خفيف
واهتامم كبري

تأثري كبري
واهتامم كبري

تأثري خفيف
واهتامم قليل

تأثري كبري
واهتامم قليل

الق ّوة (القدرة عىل التأثري)

كبرية

أ .نصائح عا ّمة حول مرحلة تحليل الجهات املعن ّية:
بامللف،
 ميكن إضافة مستويات أخرى من التحليل املرتبط مبعرفة الجهة املعن ّية ّوموقفها من القض ّية املطروحة ،ما يس ّهل تحديد اإلسرتاتيج ّية األفضل لتطوير الرشاكة
معها.
 قد يحتاج تحليل بعض الجهات املعن ّية إىل جمع معلومات ملعرفة واقعها ،وتأثريها،وعدم تعميم موقف قد يكون خطأ .وميكن االستعانة باملقابالت املبارشة لجمع
املعلومات املطلوبة.
 قد يقترص دور بعض الجهات املعن ّية عىل التنفيذ أو تقديم البدائل أو األبحاث ،فالتتغي قدرتها عىل التأثري بحسب املرحلة.
تكون معنيّة بجميع مراحل العمل ،وبالتايل ّ
 من املحتمل أن ننىس بعض الجهات املعن ّية املؤث ّرة أو املتأث ّرة بالقض ّية ،فيتمثّل أحدامللف اليوم ّية ،وكيف ّية تأثريه يف الواقع،
الحلول لتج ّنب ذلك يف التّفكري بانعكاسات ّ
امللف.
أي تغيري عىل ّ
ومن يتأث ّر به ،ث ّم يف محاولة التفكري يف الجهات املعن ّية بإجراء ّ

الفئة المستهدفة ...المعن ّيون الرئيسون
تتعدد الجهات المعن ّية ،ويختلف تأثيرها وموقفها من القض ّية .ومحاولة إشراك جميع هذه
ّ
دائما عدم ترك الفئة المستهدفة الرئيسة ،واالبتعاد عنها وعن
األهم
ولكن
ضروري،
الجهات أمر
ّ
ّ
ً
ّ
بحجة إشراك الجهات المعن ّية األخرى ،وبسبب ضغط العمل والصعوبات
مصالحها وحاجاتها،
ّ
اللوجست ّية.
ّ
المنظمات المح ّل ّية أو اإلدارات الرسم ّية ا ّلتي تتبنّى قضية فئة ما ،على دراية
وغال ًبا ما تكون
بحاجات هذه الفئة ،وعلى احتكاك دائم معها ،وبالتالي على علم بوجهة نظرها .ولكن مع انشغال
المجموعة وطول مسار الشراكة ،قد تقع الجهات المم ّثلة في ّ
فخ االبتعاد عن الفئة المستهدفة،
وعدم األخذ برأيها في كامل مراحل المسار .ويزيد من هذا االحتمال صعوبات إشراك الجهات
(األميون ،النساء المعنّفات ،ذوو االحتياجات اإلضاف ّية ،المزارعون ،األطفال،
المستفيدة أحيانًا
ّ
الضروري التن ّبه لهذا الخلل في التمثيل ،وبذل جهود مضاعفة لمشاركة مم ّثلين عن
والخ )..ومن
ّ
والمهمشة منها بالتحديد ،كجهة معن ّية رئيسة.
الجهات المستفيدة
ّ
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مثال تابع :االتّفاق عىل خطّة السياحة البيئ ّية يف بلدة ريف ّية
من الجهات املعن ّية الّتي يجب مسحها والتعاطي معها:
• البلديّة
• لجنة البيئة يف البلديّة
• القامئّقاميّة
• دائرة وزارة البيئة يف املحافظة
• دائرة وزارة السياحة يف املحافظة
السياحي
• وزارة السياحة – مصلحة اإلمناء
ّ
مثل
الريايض يف البلدة ،أو فرع الكشّ اف يف البلدة ً
• النادي
ّ
• الجمع ّية املحلّ ّية املس ّجلة يف البلدة املجاورة ،والّتي تنشط عىل مستوى املنطقة
• الرابطة العائل ّية إلحدى عائالت البلدة
املحلت التجاريّة
• أصحاب ّ
• صاحب املعمل الكبري يف القرية
• أهايل البلدة
• أهايل البلدة الّذين يقطنون خارجها
• املغرتبون من البلدة
• وسائل اإلعالم املحلّيّة والوطنيّة
• الخرباء يف السياحة البيئ ّية
• رشكات تأجري مع ّدات الرياضات املرتبطة بالسياحة البيئ ّية
• إلخ....

الجهة املعن ّية

خصائصها

ق ّوتها (قدرتها
عىل التأثري)

اهتاممها
بامللف
ّ

لجنة البيئة

يه ّمها تحسني البلدة ،عىل اضطالع بخصائص
البلدة ،ال متلك موارد وال معرفة تقن ّية

مرتفعة

مرتفعة ج ًّدا

املغرتبون

متمكّنون ما ّديًّا ،ومن املمكن أن يستثمروا يف
البلدة ،ويه ّمهم النهوض ببلدتهم
وتحسني صورتها

متوسطة
ّ

منخفضة

املحلت
أصحاب ّ
التجاريّة يف البلدة

يه ّمهم تحسني دخلهم،
وخدماتهم غري كافية الستقبال الز ّوار

منخفضة

مرتفعة

وزارة السياحة
السياحي
مصلحة اإلمناء
ّ

يه ّمها نرش السياحة البيئ ّية،
مواردها غري كافية

مرتفعة

متوسطة
ّ

خبري يف السياحة البيئيّة
من القرية املجاورة

ميتلك تجارب ومعلومات مه ّمة،
ال يتواصل مع البلديات

مرتفعة

منخفضة
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 .4تطوير إسرتاتيج ّيات الرشاكة
تأيت هذه الخطوة كمتابعة مبارشة لعمل ّية مسح
الجهات املعن ّية وتحليلها ،لتضع إسرتاتيج ّيات
رشاكة ،استنا ًدا إىل التبويب الّذي حصل ،وإىل
ترجمة اإلسرتاتيج ّيات يف خطط عمل قابلة
للتنفيذ .ويتطلّب تطوير خطّة العمل اإلجابة
عن بعض األسئلة اإلضاف ّية ،ألخذ القرار بالنشاط
األنسب للجهة املعن ّية ،ومالءمة شكل النشاط
بالنسبة إليها ،ولتحديد مستوى معرفتها وخربتها
وأماكن تواجدها.
وتشكّل هذه الخطوة آخر مراحل التحضري
إلجراء الحوار ،والخطوة األخرية الّتي يقوم بها
الفريق الّذي ت ّم تشكيله ،قبل التوسيع وإضافة
الجهات الّتي أوصلنا التحليل إىل اعتبارها رشيكة
رئيسة.

من األخطاء الشائعة اعتماد
أسلوب ومنهج ّية واحدة لتعميم
الشراكة مع الجهات المعن ّية،
والوقوع في ّ
ّ
بغض
فخ التعميم،
النظر عن مواقف هذه الجهات
يتم تنظيم
وتأثيرها ،وبالتالي
ّ
ً
سلفا .ويمكن
محددة
نشاطات
ّ
لهذه النشاطات أن تعطي
انطبا ًعا بالمشاركة الفاعلة،
تؤدي إلى شراكة
ولكنّها ال
ّ
حقيق ّية ،وال تترك أثراً بعيد
المدى.

أ .الخطوات املطلوبة:
 .1تطوير إسرتاتيج ّيات رشاكة بنا ًء عىل التحليل السابق
 .2تحليل إضا ّيف للجهات املعنيّة ،للتأكّد من اقرتاح أنشطة تتاسبها
 .3تطوير أنشطة لرتجمة اإلسرتاتيج ّيات يف خطّة عمل
بناء عىل تحليل الجهات املعن ّية ومستوى ق ّوتها (قدرتها عىل التأثري) واهتاممها ،ميكن
تطوير اإلسرتاتيجيّات التالية ،للتعامل مع كل من الفئات األربعة:
مرتفع

اإلهتامم
منخفض
قليل
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تأثري خفيف واهتامم
كبري املشاورة

تأثري كبري واهتامم كبري
الرشاكة والتمكني

تأثري خفيف
واهتامم قليل اإلبالغ

تأثري كبري واهتامم قليل
التشجيع عىل املشاركة

الق ّوة (القدرة عىل التأثري)

كبري

 .1الشراكة والتمكين Empower

امللف ،وتؤث ّر تأث ًريا كب ًريا
هي الرشاكة الكاملة مع الجهات الّتي تبدي اهتام ًما كب ًريا يف ّ
الحل األفضل.
كل جوانب السياسة العا ّمة ،مبا يف ذلك تطوير البدائل واختيار ّ
يف ّ
ويت ّم تفويض هذه الجهات املعن ّية مسؤول ّية كبرية يف االختيار واملساهمة يف ات ّخاذ
القرارات حول السياسة العا ّمة ،ومن هنا مبدأ التمكني كإسرتاتيج ّية للرشاكة

 .2المشاورة Consult

هي إسرتاتيج ّية إلرشاك الجهات املعن ّية ،والّتي لها تأثري خفيف ،إنّ ا درجة اهتامم
امللف والبدائل
كبرية ،إذ تبذل الجهود للحصول عىل ردود فعل الجهات املعنيّة ،حول ّ
و/أو املقرتحات السياس ّية.

 .3التشجيع على المشاركة Involve

من خالل العمل مبارشة مع الجهات املعنيّة الّتي تؤثر تأث ًريا كب ًريا ،وتبدي اهتام ًما
قليل إلرشاكها يف مختلف مراحل تطوير السياسة العا ّمة ،وزيادة اهتاممها من خالل
ً
تزويدها باملعلومات ،وفهم مصالحها وإعطائها فرصة ملواءمة مصالحها مع السياسة
العا ّمة من خالل تفعيل مشاركتها

 .4اإلبالغ Inform

قليل وتؤث ّر بشكل خفيف ،عىل
ويكون بإبقاء الجهات املعن ّية الّتي تبدي اهتام َما ً
اطّالع مبا يحصل دون بذل جهد كبري ،من خالل توفري املعلومات لها ومشاركتها
النتائج وإبالغها بالقرارات الرئيسة.
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لكل جهة ،له تبعات أساس ّية ،إذ يرتبط
إ ّن خيار اعتامد إسرتاتيج ّية رشاكة مح ّددة ّ
الحل
مبارشة مبدى مسؤول ّية الجهات املعن ّية يف متابعة تنفيذ السياسة ،ومدى ملك ّيتها ّ
السيايس املقرتح .وتزداد املسؤول ّية مع ازدياد مستوى املشاركة ،من قيام الطرف اآلخر
ّ
بتلقّي معلومات حول السياسة العا ّمة (من خالل إبالغه) ،إىل حثّه عىل املشاركة من
خالل تبادل املعلومات والخربات ،وإجراء حوار حول البدائل والحلول ،ومشاورته
الحل املقرتح ،من خالل الوصول إىل قرار
من خالل إجراء استشارات ،إىل توافق حول ّ
مشرتك حول السياسة العا ّمة ،ويليها رشاكة خالل التنفيذ والتقييم والتصويب .
وانطالقًا من ذلك ،ميكن تنظيم مجموعة من األنشطة ،لرتجمة اإلسرتاتيج ّيات الّتي ت ّم
الوصول إليها .وميكن االستعانة باألسئلة التالية القرتاح األنشطة املالمئة:
كل فئة باملوضوع أو القضيّة املطروحة؟
ما مدى معرفة ّ
كل فئة؟
ما هي املعلومات الّتي يجب أن تكون متوافرة لدى ّ
كل فئة ،والّتي ميكن اإلفادة منها
ما هي املعلومات والخربات الّتي متتلكها ّ
لتطوير السياسة العا ّمة؟
ما هي الطرق األنسب لتنظيم املعلومات ومشاركتها؟
ما هي األطر الّتي ميكن أن تساهم يف مشاركة كبرية وفاعلة؟
الخلقة لتنفيذ اإلسرتاتيج ّيات املقرتحة؟
ما هي الطرق ّ
كل إسرتاتيجية 12،13
ويف الجدول التايل بعض األمثلة حول أنشطة تساهم يف تحقيق ّ
الرشاكة والتمكني
Empower

التشجيع عىل املشاركة
Involve

املشاورة
Consult

اإلبالغ
Inform

الهدف من إسرتاتيج ّية الرشاكة
تنفيذ ما تق ّرره الجهات املعن ّية،
والعمل معها لتطوير بدائل
الحل األفضل،
مبتكرة ،واختيار ّ
ودمج اقرتاحاتها مع االقرتاح
السيايس
ّ

إعالم الجهات املعن ّية باملعلومات العمل مع الجهات املعن ّية للتأكّد
املتوافرة ،واالستامع إليها ،وتحديد من أ ّن البدائل املطروحة تعالج
مخاوفها ،وتراعي مصالحها،
مخاوفها ،وإعالمها بكيف ّية
وإعالمها بكيف ّية مساهمتها
مساهمتها وتأثريها يف تصميم
وتأثريها يف تصميم السياسة العا ّمة
السياسة العا ّمة وتنفيذها
وتنفيذها

إعالم الجهات املعن ّية باملعلومات
املتوافرة ،وال ّسيام بالقرارات
النهائ ّية الّتي تعنيها

من خالل
مؤمتر يناقش البدائل السياسيّة
املقرتحة ،ويت ّم اتّخاذ القرار فيه
مبشاركة املوجودين

مطبوعات

مجالس استشاريّة ،أو ورش عمل
لجنة تنسيق مشرتكة ،إلدارة مسار مع الخرباء ،أو اجتامعات ألصحاب
تطوير السياسة العا ّمة أو تعديله املصلحة ،أو مجموعات تخصصيّة
لجنة مشرتكة من ن ّواب وجمعيّات
وخرباء لتطوير سياسة بديلة

استبيانات ،أو أوراق نقاش ،أو
غريها ألخذ رأي الجهات املعن ّية

استخدام الوسائل التكنولوجيّة
الحديثة لتصويت الجهات املعن ّية
عىل البدائل السياسيّة

مؤمترات صحاف ّية

لجنة عمل بلدي يت ّم إعطاؤها
صالحيّات أخذ قرار

لجنة بلديّة يت ّم األخذ برأيها يف
السياسة العا ّمة

لجنة بلديّة يطلب منها تقديم
اقرتاح ،ودراسته ورفعه إىل املجلس نقاشات غري رس ّمية مع الجهات
املعن ّية
البلدي ألخذ القرار
ّ

ورشة عمل لتدريب لجنة تيسرييّة مجموعات تركيز أو لقاءات عا ّمة
لبحث القض ّية مع املستفيدين
مختلطة
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لقاءات عا ّمة مع أهل البلدة

نرش األوراق السياس ّية أو
ملخصات عنها
ّ

ب .نصائح عا ّمة حول مرحلة تطوير اإلسرتاتيج ّيات:
 مع تحديد إسرتاتيج ّيات التعاطي مع الجهات املعن ّية ،تتّضح خطوات الدعوةإىل الحوار املشرتك ،وتنتهي الخطوات التحضرييّة .ويصبح لدى فريق العمل الّذي
امللف ،والجهات املعن ّية به،
ت ّم تشكيله يف الخطوة األوىل حينها صورة شاملة عن ّ
الخاص بتنفيذ الحوار.
ومواقفها ،وخطّة واضحة للتعامل معها ،وبالتايل املسار
ّ
 تستكمل الخطوات الالحقة مبشاركة الجهات األخرى ،وال س ّيام تلك الّتي ت ّمامللف)،
تحديدها كرشيك
أسايس (املربّع رقم  ،1ذات التأثري الكبري واالهتامم الكبري يف ّ
ّ
املوسع بتنفيذ إسرتاتيج ّيات املشاركة األخرى للجهات املعن ّية األخرى.
ويقوم الفريق ّ
تتغي مواقف الجهات املعن ّية مع التغيريات السياس ّية واالجتامع ّية ،ولذا من
 ّجوهري يف مسار العمل ،أو
الرضوري إعادة النظر يف اإلسرتاتيجيّات ،بعد إجراء تغيري
ّ
ّ
االجتامعي (تغيري يف الحكومة ،أو أزمة اقتصاديّة ،أو إقرار قانون
السيايس أو
الواقع
ّ
ّ
جديد) ،وبالتايل إعادة النظر يف بعض األنشطة الّتي ت ّم االتّفاق عليها.
ميكن أن يستخدم النشاط نفسه لتحقيق أكرث من إسرتاتيج ّية ،بحسب شكل النشاط
والرسائل واللغة الّتي تستخدم ضمنه ،ودرجة التفويض املمنوحة للمشاركني فيه.
مثال تابع :االتّفاق عىل خطّة السياحة البيئ ّية يف بلدة ريف ّية أنشطة إلرشاك
الجهات املعن ّية
اإلسرتاتيج ّية

النشاط

الجهات املعن ّية

يت ّم تأليف لجنة تض ّم ممثّلني عن البلديّة (الرئيس،
ومنسق لجنة البيئة ،وعض ّو بلدي) باإلضافة إىل ممثّل
ّ
املحل ،والجمعيّة الناشطة يف املنطقة،
عن النادي ّ ّ
باإلضافة إىل شباب من البلدة أصحاب اختصاص يف
بيئي مهت ّم .وتقوم اللجنة
مجال التسويق ،ومهندس ّ
بتنظيم األنشطة املختلفة ملشاركة الجهات املعن ّية،
وتشكّل مساحة للحوار بني األطراف املمثّلة ضمنها.

• لجنة البيئة يف البلديّة
• الجمع ّية املحلّ ّية
متخصصون
• شباب
ّ

تنظّم اللجنة ورشة عمل مفتوحة مل ّدة نصف نهار
املحل حول
لفاعليّات القرية ،ألخذ آراء املجتمع ّ ّ
النشاطات املمكنة ،وتأثريات الخطّة يف البلدة.
وتأيت الورشة بعد أن يت ّم توزيع استامرة عىل أصحاب
املحلت والرشكات يف البلدة ،ملعرفة املنتجات والخدمات
ّ
الّتي يقدمونها.

املحلت التجاريّة
• أصحاب ّ
• الروابط العائل ّية

املشاورة

تنظّم اللجنة اجتام ًعا مغلقًا مع مجموعة من الناشطني
والسياحي
البيئي
والخرباء من املنطقة يف املجال
ّ
ّ
واالقتصادي.
ّ

• الخبري يف السياحة البيئ ّية
من القرية املجاورة

التشجيع عىل املشاركة

تقوم اللجنة بنرش خرب عن ورش العمل واألفكار املقرتحة
عىل صفحتها عىل فيسبوك

• املغرتبون
• أهل البلدة

اإلبالغ

الرشاكة والتمكني
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تنفيذ الحوار:
يل للحوار ،فيلتقي الفريق
بعد ّ
كل الخطوات التحضرييّة السابقة ،يبدأ التنفيذ العم ّ
الّذي ت ّم تشكيله يف الخطوة األوىل ،مع رشيك الحوار الّذي ت ّم تحديده يف الخطوة
امللف الّذي متّت دراسته يف الخطوة الثانية ،ولتشكيل "فريق الحوار"
الثالثة ،لنقاش ّ
املعني مبه ّمة االت ّفاق عىل أطر الحوار ،وتنفيذ خطّة العمل املشرتكة .وتعترب
املختلط
ّ
هذه الخطوة األكرث حساس ّية وخط ًرا ،إذ تح ّدد مجرياتها نجاح املساعي الّتي ت ّم بذلها
أو فشلها ،ويرسم مسار املرحلة املقبلة.
وميكن أن يتّخذ مسار تنفيذ الحوار مجموعة من األشكال ،ويستخدم مجموعة من
املوسع ،يت ّم فيه
األساليب الحواريّة واألدواتّ ،إل أنّه يبدأ باجتامع بني أعضاء الفريق ّ
االت ّفاق عىل الخطوات املقبلة.
أ .الخطوات املطلوبة:
 .1التحضري لالجتامع األ ّول بني الجهات املعن ّية الرئيسة
 .2عقد االجتامع األ ّول ،واالتّفاق عىل أطر الحوار
 .3استكامل الخطوات الحواريّة ،للوصول إىل الهدف املح ّدد
االجتامع األ ّول:
يعقد االجتامع األ ّول بني أطراف الحوار ،أي
الطرف الّذي بادر وقام بالخطوات التحضرييّة،
والطرف الّذي ت ّم تحديده كرشيك يف الحوار
بامللف .ولضامن نجاح هذا االجتامع يجب
املعني ّ
ّ
مم ييل، :
التأكّد ّ
قبل االجتامع:
وجوب اختيار التوقيت املناسب لبدء مسار
الحوار :وذلك من خالل التنبّه لتأثريات األحداث
املرتبطة مبسار العمل يف القض ّية ،وال س ّيام إذا
معي لتعديل السياسة العا ّمة
كان هناك ضغط ّ
أو إقرارها ،أو حصول أحداث مرتبطة بالفئة
املستهدفة الّتي جعلت املوضوع أولويّة.

مسار تنفيذ الحوار
إن تنفيذ الحوار أوسع من عقد لقاء
ّ
لي بين أعضاء فريق الحوار .وقد
ّ
أو ّ
يتضمن مجموعة من اللقاءات
ّ
المختلفة مع الجهات المعن ّية
ويتم االتفاق على
بحسب تحليلها.
ّ
الخطوط العريضة لهذه الخطوات
لي.
في اللقاء
ّ
األو ّ
وألي عمل ّية حوار حول السياسات،
ّ
محدد ونقطة
نقطة بداية وهدف
ّ
نهاية ،يجب أن تكون واضحة
ومحددة .وتسعى األطراف إلى
ّ
الوصول إليها .وفي المقابل،
تعتبر منهج ّية الحوار وتبنّي
الشراكة كأسلوب عمل خيا ًرا
استراتيج ًّيا حول كيف ّية تطوير
السياسات ،وهو مسار دائم ال
محددة له.
نهاية
ّ

ال ّتحضريات التقن ّية :يت ّم استخدام املضمون الّذي ت ّم العمل عىل تحضريه.
دعوة األشخاص املناسبني :تكون املشاركة الرئيسة منوطة بأطراف الحوار املعن ّيني
امللف ،لكن ميكن دعوة الجهات املعن ّية األخرى ،والّتي ت ّم تحديدها ضمن
بالقض ّية أو ّ
خانة الرشكاء الرئيسني (خرباء ،أو رشكاء رئيسون ذوو تأثري كبري واهتامم كبري) ،بحسب
ظروف الحوار ،والعالقة بني األطراف .ومن املمكن عقد اجتامع أ ّول بني الطرفني من
الرضوري
دون الجهات املعن ّية األخرى ،ث ّم االتّفاق عىل دعوة األطراف األخرى .لكن من
ّ
توضيح َمن الجهات املعن ّية ،وتوفري معايري واضحة ملن يستطيع املشاركة.
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ال ّتحضريات اللّوجست ّية :تؤث ّر ّ
أدق التفاصيل يف مجريات االجتامعات هذه .وللتحضريات
اللوجست ّية الج ّيدة دور بارز يقيض بتقديم الصورة الج ّديّة املطلوبة ،واملساهمة يف
نجاح الحوار .ومن األمور املطلوب التن ّبه لها:
 وضوح الدعوة ،وشمولها هدف الجلسة وموعدها ومكانها مالءمة املكان املستخدم للحوار من ناحية نظرة األطراف إليه (هل من رضورةالستخدام مكان محايد؟ أم أ ّن العالقة ج ّيدة وميكن استخدام مكاتب أطراف الحوار؟
هل من جهة داعية أو محف ّزة لحصول الحوار ميكن استخدام مكاتبها؟)
 جهوزية املكان لوجست ًّيا :هل هو مريح ،ومج ّهز ،ويسهل الوصول إليه من قبلجميع املشاركني؟
 خطّة الجلوس :كيف سيجلس املتحاورون؟ هل وج ًها لوجه أم عىل طاولة مستديرة؟فضل عىل طاولة مستديرة)
(يُ َّ
 التوقيت املناسب لالجتامع :وجوب االنتباه النشغاالت الناس ،وقدرتهم عىلاملشاركة (االبتعاد عن األعياد وأوقات الزحمة)
 -جهوزيّة اللوجستيات األخرى ،مثل البرصيّات والصوت والضيافة والتدفئة

األول
تيسير االجتماع
ّ
الميسر
األول ،لضمان نجاحه وتحقيق أهدافه .وغال ًبا ما يكون
ميسر لالجتماع
الضروري وجود
من
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
والمنظمات المعن ّية بالحوار  ،لضمان حياديّته،
المؤسسات
من خارج فريق العمل ،ومن خارج
ّ
ّ
الميسر .مع إمكان ّية تأدية أحد أفراد فريق العمل في بعض الحاالت دور
وتمكنه من تأدية دور
ّ
الميسر بمجموعة من المعارف والمهارات والقيم
الميسر .وفي كال الحالتين يجب أن يتمتّع
ّ
ّ
السياس ّية لتأدية هذا الدور .ونذكر هنا أبرزها :
ّ
بالملف
 المعرفة التقن ّيةالعامة
 المعرفة بمسار صناعة السياساتّ
واالقتصادي ،وأثرهما في السياسات المطروحة
السياسي
 اإللمام بواقع البالدّ
ّ
 اإللمام بالهيكل ّية التشريع ّية ،وكيف ّية أخذ القرارات مهارات التيسير الفاعل ا ّلتي تشمل:اإلصغاء الج ّيد
ّ
بتحركات الجسد
التحكم
ّ
طرح األسئلة
اإليجابي
الحزم
ّ
 القدرة على إعادة الصياغة والتلخيصالميسر:
 التمتّع بقيمّ
االحترام
االلتزام
المصداق ّية
احترام الوقت
المهن ّية
القدرة على فصل اآلراء الشخص ّية عن المواقف
عدم الحكم على اآلخر  ،وتق ّبله
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خالل االجتامع:

 البدء برشح أهداف الجلسة وإجراء التعارف بني املشاركني استخدام أسئلة تريح املشاركني (خارج موضوع الحوار) ،وتسمح مبشاركة الجميعللتأكّد من كرس الجليد
املفصلة
 تنفيذ مخطّط الجلسة ،إذ غال ًبا ما نبدأ بالعا ّم ،ونتد ّرج إىل املواضيع ّ التأكّد من التوثيق الج ّيد للجلسة وضع "أطر الحوار" ،وهي مجموعة من الضوابط الّتي ترعى الحوار ،والّتي من امله ّمامليس االستعانة
االتّفاق عليها بطريقة مشرتكة يف هذا االجتامع ،وتشمل( :يستطيع ّ
باألسئلة التّالية للوصول إىل اتّفاق حول أطر الحوار)
 oتحديد هدف واضح للحوار :ماذا نريد أن نحقّق كفريق مشرتك؟ متى يتوقّف
الحوار؟
كل طرف من الطرف اآلخر؟
 oالتوقّعات من األطراف :ماذا يتوقّع ّ
حق
 oالقيم واملبادئ واملنطلقات :ما هي القيم الّتي نقارب الحوار من خاللها ً
(مثل ّ
الحصول عىل الخدمة للجميع ،واملصلحة العا ّمة ،واملساواة ،وإلخ)
 oآل ّية الحوار وكيف ّية اتّخاذ القرار :كيف سيجري الحوار؟ كيف سنتّخذ قراراتنا؟
كل طرف؟
 oالتمثيل :من يجب أن نضيف عىل فريق الحوار؟ من يشارك من ّ
 oلوجستيّات الحوار :أين ستحصل اللقاءات ،من يتكفّل مبصاريفها ،كيف يتواصل
الفريق؟
امللف (املعلومات الّتي ت ّم جمعها) ،وعرض خطّة تطوير الرشاكة الّتي ت ّم
 عرض ّتحضريها ،مع الجهات املعنيّة األخرى .ويت ّم بعد النقاش استخالص األمور اآلتية:
 oنقاط االلتقاء يف وجهات النظر
 oنقاط الخالف يف وجهات النظر
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 oالنقاط الّتي تحتاج إىل دراسة أعمق ومعلومات أكرث
 oنشاطات تشارك فيها الجهات املعن ّية ،ويتب ّناها الفريق املشرتك (لقاءات مع خرباء،
وورش عمل ،ولقاءات حواريّة ،وإنشاء لجان للتنسيق ،والخ)...
مم ت ّم استخالصه .ويت ّم توضيح املها ّم املطلوبة قبل
 تطوير خطّة عمل انطالقًا ّاالجتامع التايل ،وتحديد من املسؤول عن تنفيذها ومتى سوف تنفذ.
بعد االجتامع:
 إرسال رسالة متابعة للمشاركني ،تتض ّمن الشكر عىل الحضور ،وتأكيد استمرار املسارمبارشة بعد الورشة
 إرسال محرض االجتامع مبا فيه الخطوات املطلوبة للمتابعة وخطّة العمل تقييم الجلسة األوىل من خالل استامرة تقييم أو اجتامعات منفصلةوتعتمد هذه الخطوات عىل خطّة العمل الّتي يت ّم االت ّفاق عليها .وقد تتطلّب
امللف
مجموعة من االجتامعات املشرتكة ،أو أشكال املتابعة األخرى ،بحسب ظروف ّ
والجهات املعن ّية به.
ب .نصائح عا ّمة حول مرحلة تنفيذ الحوار:
أي جهة أساس ّية :إ ّن بدء املسار يف غياب جهة أساس ّية يؤث ّر يف قبول
 عدم إغفال ّهذه الجهة بنتائج الحوار أو عدمه ،أو حتّى املشاركة فيه يف خطوات الحقة أو
عدمها.
 السعي إىل ضامن مشاركة طريف الحوار قبل حصول اللقاء ،والسعي إىل ضامنمستوى متثيل كاف من الطرفني.
 التحضري للتعامل مع مشاركني صعبني (كثريي التّحدث ،وأصحاب تجربة سابقة معخاصة يرغبون يف مشاركتها .وهنا يكمن الدور
الطرف اآلخر ،وأشخاص لهم تجارب ّ
للميس يف استخدامه مهارات التيسري.
األساس
ّ
 تحديد التوقّعات بشكل واضح :من شأن االتّفاق عىل أطر الحوار التخفيف مناحتامالت وقوع نزاعات يف املستقبل ،ومن الرضوري إيالؤه األه ّميّة الّتي يستحقّها.
 تجميع املعلومات غري املوث ّقة :غال ًبا ما تكون املعرفة غري موث ّقة ،وال س ّيام عندامليس يف استخراجها ،عرب طرح
الجهات صاحبة الخربة عىل األرض ،لذا يتمثّل دور ّ
األسئلة الصحيحة ،وتصميم أنشطة الحوار.
 املرونة يف العمل :وهي رضوريّة خالل تطوير األنشطة ،فقد يتطلّب املسار إعادةبعض النشاطات أكرث من م ّرة ،أو تعديل بعض األنشطة.
 تخصيص وقت ٍكاف للحوار :إذ قد يستغرق االجتامع األ ّول الكثري من الوقت ،وليس
ص ّح ًّيا إيقاف ال ّنقاش قبل الوصول إىل نتيجة ،فمن الرضوري تخصيص وقت ٍ
كاف له.
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تنفيذ ّ
خطة العمل
العامة
السياسات
لتطوير
الشراكة
مسار
تنفيذ
يبقى
ّ
أهم ّية ،فيستلزم قرا ًرا سياس ًّيا
واألكثر
األصعب
الخطوة
ّ
مؤسسات القطاع
جديًّا ،ويفتح باب الشراكة من قبل
ّ
ّ
ّ
منظمات المجتمع
العام ،وبالمشاركة الفاعلة من قبل
ّ
المدني.
ّ
يتم
عدة في نوع النشاطات ا ّلتي
وتؤثّر عوامل أخرى
ّ
ّ
تضمينها في ّ
خطة العمل ،وأبرزها:
• الموارد المتاحة متل الوقت والموارد البشريّة وغيرها
• ثقافة المشاركة ا ّلتي تؤثّر بشكل مباشر في استعداد
الجهات لها وفاعل ّية األنشطة
العامة في البالد ،ومدى تأثير
• مسار تطوير السياسات
ّ
الرسم ّية في قرارات السياسات
العوامل الخارج ّية وغير ّ
العامة.
ّ
مهما في
ا
ر
دو
الشراكة
لمسار
إن
المنطلق،
هذا
ومن
ًّ
ً
ّ
الرسمي ،وزيادة الشفاف ّية
المسار
على
التركيز
إعادة
ّ
العامة وتعديلها.
والمحاسبة في مسار تطوير السياسات
ّ

خالصة املسار بجميع خطواته
 .1تحديد أعضاء الفريق األساس ّيني لبدء املسار ،آخذين باالعتبار إمكانية إضافة
أعضاء إىل فريق العمل خالل املسار
 .2االتّصال باألفراد والجهات املعن ّية ،وتشكيل الفريق ،وعقد االجتامعات التحضرييّة
 .3االتّفاق عىل آل ّية عمل واضحة لبدء مسار الحوار
امللف ،وبالتايل املعلومات الّتي يجب جمعها
 .4تحديد هيكل ّية ّ
 .5االتّفاق عىل مصادر املعلومات ،والبدء بجمع املعلومات املطلوبة
 .6تبويب املعلومات وتحليلها
 .7مسح الجهات املعن ّية بامللف
 .8تحليل الجهات املعن ّية وخصائصها وموقفها وتأثريها
 .9تبويب الجهات املعن ّية ضمن فئات ذات خصائص مشرتكة بحسب التحليل
 .10تطوير إسرتاتيج ّيات رشاكة بناء عىل التحليل السابق
 .11تحليل إضايفّ للجهات املعن ّية ،للتأكّد من اقرتاح أنشطة تناسبهم
 .12تطوير انشطة لرتجمة االسرتاتيجيات اىل خطة عمل
 .13التحضري لالجتامع األ ّول بني الجهات املعن ّية الرئيسة
 .14عقد االجتامع األ ّول ،واالتّفاق عىل أطر الحوار
 .15استكامل الخطوات الحوار ّية للوصول إىل الهدف املحدّ د
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األساليب واألدوات
لتعزيز مسار الحوار حول
العامة
السياسات
ّ
يتناول هذا الفصل األسئلة واملحاور اآلتية:
 ما هي التو ّجهات واألنشطة واألدوات التي ميكن االستفادة منهاللتفاعل مع الجهات املعن ّية؟
 كيف نبني التحالفات مع الجهات املعن ّية املختلفة؟ كيف نط ّور إسرتاتيج ّيات تأثري يف مختلف الجهات املعن ّية؟ ما هي املفاوضات وما غايتها يف الوصول إىل اتفاق؟تخصص ّية؟
 كيف ننظّم لقاءات عا ّمة ولقاءات ّ -ما هو مسار املوازنة التشارك ّية؟ وما أه ّم ّيته؟

بنا ًء عىل النظريات واملفاهيم واألدوات التي ت ّم مراجعتها يف الفصول السابقة ،يطرح
هذا الفصل األخري مجموعة من األدوات واملقاربات العمليّة التي من شأنها تعزيز
التواصل بني الجهات املعن ّية خالل مسار الحوار حول السياسات العا ّمة.
وبعد أن تناول الفصل الثالث أساليب بناء فريق مشرتك لتعزيز الرشاكة ،وتكوين
فهم مشرتك للقضيّة والجهات املعنيّة بها ،ووضع إسرتاتيجيّات ملشاركتها الفاعلة ،أي
"كيف ّية بناء الرشاكة" ،يتناول هذا الفصل رشح األدوات الّتي قد يستعملها الفريق
لضامن فعال ّية مشاركة الجهات املعن ّية ،والتأثري يف السياسات العا ّمة ،أي "كيف نؤث ّر
السياسات العا ّمة.
كرشكاء" يف ّ
إ ّن مسار العمل عىل تطوير السياسات العا ّمة معقّد ،ويشمل مجموعة من الرشكاء
والجهات املعن ّية ذات املصالح املختلفة ،التي قد تكون متضاربة أحيانًاً ،فيتطّلب
اللعبني األساس ّيني التمكّن
بالتايل بهدف التأثري عىل صانعي السياسات العا ّمة ،عىل ّ
من املهارات واملعارف التالية:
• إيجاد طرق لتوحيد الجهود واملصالح بني مختلف الجهات املعن ّية
• امتالك أدوات تس ّهل التواصل والتفاعل مع مختلف الجهات إلرشاكها يف مسار
التأثري يف السياسات العا ّمة
اتيجي مع الجهات املعن ّية املختلفة
• القدرة عىل التّواصل اإلسرت ّ
• القدرة عىل حشد الحلفاء لدعم قض ّية مع ّينة
• القدرة عىل الوصول إىل حلول مشرتكة حول قضايا خالف ّية
لذلك ،يطرح هذا الفصل  6أدوات ومقاربات أساس ّية ميكن اإلستفادة منها بحسب
الحاجة خالل مسار الحوار وهي:
 بناء التحالفات55

 املنارصة والضغط املفاوضات اللقاءات العامة االستشارية اللقاءات املتخصصة -واملوازنة التشارك ّية

 .1بناء التحالفات

بناء عىل النقاط التعلّم ّية من الفصول السابقة ،ميكن اإلستعانة مبقاربة بناء التحالفات
بهدف تعزيز فرص نجاح مسار الحوار ،إذا أن التحالفات هي تو ّجه أو مقاربة تستند
عىل تجميع األراء واالهتاممات وتحديد القضايا املشرتكة وتطوير خطط العمل املشرتكة
التي من شأنها توجيه الجهود نحو أهداف مح ّددة تع ّزز فرص نجاح املسار والوصول إىل
أهدافه.
يساعد مسار بناء التحالفات عىل تنظيم العالقة بني الجهات املختلفة ،من أجل التأثري
بشكل أكرب يف السياسات العا ّمة

أ .تعريف ال ّتحالف

من أبرز التعريفات حول التحالفات :هو "مجموعة من األشخاص الذين ميثّلون رشائح
مختلفة ويجمعهم هدف مح ّدد ورغبة يف العمل م ًعا بهدف تحقيقه" .وهو أيضاً "تنظيم
املؤسسات تج ّمع مواردها املال ّية والبرشيّة من أجل غاية تغيرييّة مشرتكة".
ملجموعة من ّ
أو "هو العالقة بني أفراد ومجموعات تتّسم بأهداف وقواسم مشرتكة ،وهي مبن ّية عىل
قيم مح ّددة ،وثقة بني األطراف ،وميكن أن تكون رسم ّية أو تعاقديّة أو مبدئ ّية ،بني جهتني
أو أكرث" .
وتُجمع معظم املراجع عىل تعريف التحالف كوسيلة متكّن األفراد من تحقيق نتائج
التوصل إليها فرديًّا ".
يصعب ّ
نعتمد يف هذا الدليل تعريف التحالفات كرشاكات بني منظّامت املجتمع املد ّين يف ما
ومؤسسات القطاع العا ّم ،بهدف تطوير سياسة عا ّمة مح ّددة.
بينها ،أو بني هذه الجهات ّ
ومن امله ّم اإلشارة إىل أ ّن التحالفات مبن ّية عىل مبادئ مشرتكة ،وهي ال تلغي استقالل ّية
تنص عىل غياب الرقابة واملحاسبة .تسعى هذه التّحالفات إىل
أي من هذه األطراف ،وال ّ
ّ
تب ّني قضايا إجتامع ّية أو إقتصاديّة أو سياس ّية ،والعمل من أجل الوصول إىل حلول سياس ّية
حولها بالتّعاون مع صانعي القرار .وتساهم التحالفات يف تعزيز التعاون بني الجهات
الحكوم ّية وغري الحكوم ّية ،بشكل آ ّين أو طويل األمد ،من أجل تبادل املعرفة واملهارات
تنسيقي بحت
واآلراء يف قض ّية مع ّينة .يختلف شكل التحالف بحسب مستوى التعاون من
ّ
وقصري األمد ،إىل عمل مشرتك ومنتظم وطويل األمد.
ويشكّل بناء التّحالفات قدرة أساس ّية يحتاج إليها صانعو السياسات ،ومنظّامت املجتمع
الخاص لتحقيق أهداف العمل ّية الدميقراط ّية :الحوار .وال ّ
شك يف أ ّن
املد ّين ،وحتّى القطاع
ّ
املجموعات األكرث تأث ًريا يف السياسات العا ّمة هي تلك الّتي تنجح يف بناء تحالفات تتم ّيز
باالستمراريّة والتع ّدديّة والقدرة عىل التّأثري.
قبل املبارشة بإنشاء تحالف ،من امله ّم اإلجابة عىل األسئلة اآلتية:
 كيف سيساهم هذا التحالف يف معالجة قض ّية سياس ّية مع ّينة؟ ما أثر عدم تأسيس التحالف يف الجهات املعن ّية؟ ما األهداف الّتي يسعى التحالف إىل تحقيقها؟56

ب .خصائص بناء التحالفات

تنشأ أشكال مختلفة من التّحالفات خالل عمل ّية صنع السياسات العا ّمة ،ونذكر يف ما ييل
أبرز خصائص التحالفات من أجل تطوير السياسات العا ّمة وتنفيذها:
 م ّدة العالقة واستمراريّتها :هل التحالف آ ّين أو أنّه طويل األمد؟ ما الّذي يضمناستمراريّة العالقة؟ وما الّذي يه ّددها؟
 العضويّة ورشوط االنضامم :من هم أعضاء التحالف؟ وكيف يت ّم استقطابهم؟ ما هياملؤسسات أو األفراد إىل التحالف؟
القيمة املضافة لألعضاء؟ ما هي آل ّية انضامم ّ
 املبادئ والقيم املشرتكة :ما مدى توافق أعضاء التحالف عىل القيم املشرتكة؟ ما أه ّم ّيةالوصول إىل قيم مشرتكة؟ وكيف تنعكس هذه القيم عىل أهداف التحالف؟
 اتّخاذ القرارات :كيف يت ّم االتّفاق عىل اإلسرتاتيج ّيات والقرارات امله ّمة؟ من يتّخذالقرارات؟ ما هي آل ّية اتخاذ القرارات؟
 تبادل املعلومات والنتائج :ما هي آل ّية التّواصل بني أعضاء التحالف؟ ما أه ّم املعلوماتالّتي يجب تبادلها؟ كيف يت ّم اإلعالن عن النتائج والنجاحات؟
 معايري النجاح :ما هي معايري نجاح التحالف؟ كيف سيت ّم تقييم النجاح؟التنظيمي للتحالف؟ كيف تنظّم األمور اللوجست ّية
 الهيكل ّية التنظيم ّية :ما هو اإلطارّ
واملال ّية والبرشيّة؟

ت .العنارص املؤسساتية لنجاح التحالف

ترتكز العنارص الّتي تع ّزز متاسك العالقة بني أعضاء التحالف عىل مستويني أساس ّيني :
واملؤسسات املشاركة يف التحالف ،وتن ّوعها
 -1عدد األفراد
ّ
 -2مستوى مشاركة أعضاء التحالف خالل مراحل صنع السياسات العا ّمة ،ونوعها
مستوى
المشاركة
ونوعها

تماسك
العالقة

عدد
المؤسسات
ّ
واألفراد
المشاركين
وتنوعها
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ث .فوائد إنشاء التحالفات

كل الجهات املعنيّة يف صنع
تشري األنظمة الدميقراطيّة إىل أهميّة ووجوب إرشاك ّ
السياسات العا ّمة .وأ ّدى تط ّور التواصل اإللكرتو ّين إىل زيادة قدرة املواطنني عىل إنشاء
تحالفات وتبادل الدعم والخربات حول قضايا مشرتكة.
وتسمح التحالفات مبشاركة الفئات املعنيّة فتؤ ّمن لهم الفرص اآلتية :
• أ ّو ًل :املساهمة يف شتّى القضايا والتّأثري فيها.
• ثانيًا :القدرة عىل التّأثري عىل الرأي العا ّم واالستجابة إىل مطالب الناس.
مؤسسات الدولة ،وحثّهم عىل التع ّرف عىل
• ثالثًا :رفع ثقة املواطنني واملجموعات بدور ّ
واجباتهم ومسؤوليّاتهم.
• راب ًعا :الحد من ازدواجيّة الجهود وتركيز املوارد والخربات يف عمل مشرتك ضمن القضيّة
نفسها.
خامسا :تأمني مساحة لتطوير إسرتاتيجيّة مشرتكة ،ورفع قدرة الجهات املعنيّة عىل
•
ً
التأثري.

ج .كيف ّية بناء التحالفات

يقوم مبدأ بناء التحالفات عىل دراسة درجة التّوافق ودرجة الثقة بني الجهات املعنيّة.
ويؤ ّدي تحليل هذين العنرصين إىل توضيح شكل العالقة بني الجهات ،إذ ميكّننا ذلك من
تحديد خمسة أنواع من العالقات.
ميكن تعريف العالقات الخمس عىل الشّ كل التايل:
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الحلفاء  -ثقة وتوافق مرتفعان :يجب املحافظة عىل هذه العالقات ،وميكن اإلفادة
منها لتطوير العالقات مع اآلخرين.
األعداء – ثقة وتوافق منخفضان :انطالقًا من مدى ح ّديّة انخفاض الثقة والتوافق،
يت ّم تحديد إسرتاتيج ّية لبناء الثقة والتوافق ،أو يف حال تعذّر ذلك ،يت ّم وضع
إسرتاتيج ّية للح ّد من تأثري الجهة السلبي الّتي يت ّم تقييمها يف هذه الخانة.
األخصام – ثقة عالية وتوافق منخفض :هذه العالقات هي عالقات ص ّح ّية ،وتحثّ
عىل التط ّور واالبتكار .ويس ّبب عدم التوافق مع هذه الفئة دف ًعا إىل تطوير طرق
عمل جديدة .وتعترب أفضل إسرتاتيج ّية للعمل مع هذه الفئة ،اإلصغاء لها ،وتحديد
طرق إلقناعها ،أو االقتناع منها والتعديل عىل أساسها.
رشكاء املصلحة – ثقة منخفضة وتوافق مرتفع :هذا النوع من العالقات هو األصعب
مبني عىل أساس مصالح وليس
واألخطر ،إذ إ ّن التوافق بني أفراد الجهة املعن ّية ّ
عىل أساس االقتناع بالربنامج .وميكن معالجة هذه العالقة عرب طريقتني :إ ّما بتطوير
أي عمل ّية اعرتاض محتملة.
إسرتاتيج ّية لتعزيز الثقة ،أو بالتن ّبه ملعالجة ّ
املتف ّرجون – عالقة غري واضحة :غال ًبا ما تكون هذه الجهات مرتقّبة لتب ّني الفريق
السيايس يف حال نجاحه ،أو رفضه يف حال فشله .وتتمثّل الطريقة املثىل للتعاطي مع
ّ
هذه الجهة يف حثّها عىل اتّخاذ موقف يح ّدد موقعها ،وبالتايل يسهل التعاطي معها
بدالً من انتظار املفاجآت.
السياسات
ويكمن الهدف الرئيس يف زيادة عدد الحلفاء هو ارتفاع إمكانيّة التأثري يف ّ
العا ّمة ،وبالتايل املطلوب زيادة مستوى الثقة والتوافق بني الجهات .ويساعد الجدول
التايل عىل التع ّرف عىل مواقف الجهة املعن ّية :
الجهة املعن ّية

أسباب انخفاض الثقة أو ارتفاعها

أسباب انخفاض التوافق أو ارتفاعه
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 .2املنارصة والضغط

يرتبط مفهوم التأثري يف السياسات العا ّمة مبفهوم املنارصة ،كمسار عمل ممنهج ،يساعد
عىل زيادة فرص التأثري ،إذ ال تتمحور املنارصة حول وضع قضيّة معيّنة ضمن حوار
حول األولويّات فحسب ،بل هي أكرث من ذلك ،فتسعى إىل الوصول إىل تغيري مستدام،
يل يف طريقة اتّخاذ القرارات ،أو تطوير السياسات
من خالل الرتكيز يف إحداث تغيري فع ّ
العا ّمة.
رصف ،أو موقف
وميكن تعريف املنارصة بأنّها فعل ممنهج مو ّجه نحو تغيري سياسة ،أ ّو ت ّ
معي ،وتعنى بإرشاك الناس ،وتحويل تفكري املواطنني ،وصانعي القرار ،نحو إيجاد حلول
ّ
لقضايا معيّنة.

أ .ما هو مسار املنارصة؟ وكيف يرتبط مبسار الحوار
حول السياسات العا ّمة؟

يظهر الرسم البيا ّين التايل مسار املنارصة القائم عىل تحليل الواقع لتحديد قضيّة أساسيّة،
ثم كيفيّة اختيار األولويّات املح ّددة ضمن هذه القضيّة ،وبالتايل كيفيّة تحديد أهداف
رصفات) ،ث ّم االنتقال إىل تحديد الجهات املعنيّة،
تغيرييّة مح ّددة (سياسات عا ّمة أو ت ّ
وتحليل مواقفها ،لبناء إسرتاتيجيّات الحملة ورسائلها ،وبناء التحالفات بشكل يساهم يف
مشاركة أكرب عدد ممكن من املعنيّني باملطالبة يف تحقيق القضيّة.
كام تظهر املربّعات املرافقة للرسم البيا ّين كيفيّة ارتباط مسار املنارصة مبوضوع الحوار
حول السياسات العا ّمة:
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ينطلق تحديد أهداف حملة املنارصة من تحديد الحلول السياس ّية املمكنة ،والنتائج
املتوقّعة من الحملة.
وقد يت ّم تغيري نتائج حملة املنارصة يف القض ّية املطروحة إن عىل صعيد السياسة العا ّمة ،أو
رصفات ...فتنبثق هذه النتائج من الحلول السياس ّية
التّرشيع ،أو األداء ،أو املامرسات ،أو التّ ّ
املقرتحة لتغيري القضّ ية.

ب .إسرتاتيج ّيات التدخّل

تعتمد عمل ّية التغيري ،الّتي تسعى إىل تحقيقها حملة املنارصة ،عىل كيف ّية تفاعل صانعي
القرار والجهات املعن ّية مع القض ّية والحلول املطروحة .وتقتيض هذه اإلسرتاتيج ّيات تحديد
كل الجهات املعن ّية ،أيًّا كان موقفها من التغيري.
الطريقة الفضىل للتعامل مع ّ
إذًا ،ومن أجل تحقيق التغيري ،يجب أن تتمتّع الحملة و َم ْن يقودها بالقدرات اآلتية:
• تحليل الواقع وتحديد الحاجات واألولويّات اإلصالح ّية
• تحديد الجهات املعن ّية وتحليل موقفها من القض ّية
• تطوير إسرتاتيج ّيات تد ّخل للوصول إىل األهداف
• وضع خطط تأثري تتألّف من مراحل متناسقة ،وأشخاص أكْفاء للتنفيذ.

إ ّن إسرتاتيج ّية التد ّخل مزيج من طرق تد ّخل متناسقة ،تهدف إىل تأمني الحاجات
واألولويّات ،وإىل توفري التعاون والتنسيق بني الفئات املختلفة .ويت ّم قياس مدى نجاح
اإلسرتاتيج ّية من خالل نسبة تحقيق األهداف التغيرييّة املطروحة يف العمل ّية اإلصالح ّية.

ح .شبكة إسرتاتيج ّيات التدخّل

تتألّف شبكة إسرتاتيج ّيات التد ّخل من:
• البعد األ ّول – مستويات التحليل :وتتألّف من املعرفة الّتي يتمتّع بها أصحاب القرار،
وقدرتهم ،وأه ّم ّيتهم ،وإرادتهم.
• البعد الثاين – مستويات التد ّخل :وتتألّف من التثقيف ،والدعم ،والتوجيه ،والضغط.
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البعد األ ّول – مستويات ال ّتحليل
لكل
يهدف تحليل مواقف الجهات املعن ّية وأسبابها إىل تطوير طرق التد ّخل املالمئة ّ
واحد ٍة منها ،فتأيت عىل الشّ كل التّايل:

• املعرفة
نقصد بتحليل املعرفة السعي إىل تحديد مستوى الوعي واإلدراك لدى الفئة املستهدفة
ونوعهام .فعىل سبيل املثال ،ميكن أن تفشل الحملة ،أو أن تتعطّل بسبب غياب املعرفة،
كل أو جز ّيئ.
يف موضوع ّ
معي بشكل ّ ّ
وتنقسم املعرفة ثالثة أقسام:
 معرفة تقن ّية معرفة إداريّة -معرفة اجتامع ّية

• القدرة
إ ّن تحليل القدرة هو تحديد الكفاءات واملوارد الرضوريّة ،من أجل تحقيق األهداف
املرج ّوة .فعىل سبيل املثال ،ميكن أن تفشل الحملة ،أو أن تتعطّل ،نتيجة انعدام القدرة
الالزمة عىل تنفيذه.
وتنقسم القدرة ثالثة أقسام:
 الكفاءات البرشيّة الوسائل الف ّن ّية -املوازنة املال ّية

• األه ّم ّية
نقصد بأه ّم ّية القض ّية مدى اعتبار املعن ّيني هذا املوضوع أولويّ ًة بالنسبة إليهم .فقد
تفشل الحملة أو تتعطّل أل ّن صانعي القرار ال يدركون مدى حساس ّية القض ّية ،ومدى
تأثريها يف املواطنني.
وهي ثالثة أنواع:
 األولويّة اإللحاح مقارن ًة بباقي القضايا املطروحة -قابل ّية التنفيذ مقارن ًة بباقي القضايا
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• اإلرادة
أي تغيري إىل زعزعة مصالح
يُع ّد قياس مستوى إرادة التغيري أم ًرا أساس ًّيا ،إذ سيؤ ّدي ّ
فئات متع ّددة.
وتنقسم أنواع اإلرادة ثالثة أقسام:
 اإلرادة السياس ّية اإلرادة اإلداريّة -اإلرادة الشخص ّية

البعد الثاين – مستويات التدخّل
انطالقًا من تحليل واقع القض ّية وفهمه ،وتحديد مواقف الجهات املعن ّية ،تت ّم بلورة
إصالحي،
طرق التد ّخل بهدف التأثري فيها ،ودفعها إىل إجراء تغيري ،أو اعتامد تو ّجه
ّ
وتطبيق التغيري املرج ّو.
ويربط الجدول التايل بني مستويات التحليل وطرق التد ّخل:
شبكة إسرتاتيج ّيات التدخّل
مستويات
التحليل
للجهات
املعن ّية

طرق التدخّل يف عمل ّية التغيري
التثقيف

الدعم

التوجيه

الضغط

املعرفة

متدنٍّ

مرتفع

مرتفع

متدنٍّ

القدرة

متدنٍّ

متدنٍّ

مرتفع

مرتفع

األه ّم ّية

مرتفع

متدنٍّ

متدنٍّ

مرتفع

مرتفع

مرتفع

متدنٍّ

متدنٍّ

اإلرادة
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طريقة التدخّل  -1-التثقيف
يف حال كانت املعرفة والقدرة متدنّيتني ،يف حني أ ّن األه ّم ّية واإلرادة متوفّرتان ،يت ّم
عندها اعتامد طريقة التّثقيف حول القض ّية وحول نتائجها.
إذ تهدف هذه الطريقة إىل رفع مستوى املعرفة واإلدراك ،وزيادة قدرة الجهة املعن ّية
عىل تب ّني املبادرات اإلصالحيّة .ويشمل ذلك أنشطة تثقيفيّة وحمالت توعية ،تتض ّمن
معي ،وإقامة ندوات القرتاح سياسات عا ّمة ،وتوفري مل ّخصات
التدريب عىل موضوع ّ
بحث ّية ،وتنظيم حلقات عمل ،وتقديم موا ّد معرف ّية.

طريقة التدخّل  -2-الدعم
يف حال كانت القدرة واأله ّم ّية متدنّيتني لدى الجهة املعن ّية ،يف حني أ ّن املعرفة واإلرادة
متوفّرتان ،يت ّم عندها اعتامد طريقة الدعم لتمكني هذه الجهة من القيام بالتغيري
املطروح .إذ تهدف هذه الطريقة إىل تعزيز قدرة الجهة املعن ّية ،وإىل جعل التغيري
املطروح أولويّة بالنسبة إليها.
وتشمل هذه الطريقة أنشط ًة مختلفة ،ومنها برامج بناء القدرات ،وتوفري الخرباء،
التقني ،واالنضامم إىل لجان استشاريّة داخليّة.
وتأمني التمويل والدعم
ّ

طريقة التدخّل  -3-التوجيه
يف حال كانت األه ّم ّية واإلرادة متدنّيتني لدى الجهة املعن ّية ،يف حني أ ّن القدرة واملعرفة
متوفّرتان ،يت ّم عندها اعتامد طريقة توجيه الجهات املعن ّية ،وتحسني أدائها.
إذ تهدف هذه الطريقة إىل تعزيز إرادة صانعي القرار ،وإىل التّأثري يف مواقفهم ،ودفعهم
إىل وضع التغيري املطروح عىل سلّم أولويّاتهم ،وإىل ضامن تب ّنيهم إيّاه .ويشمل ذلك
أنشطة ع ّدة ،مثل إجراء مقابالت مبارشة ،وتقديم الحجج ،وتبيان اآلثار اإليجاب ّية للتغيري
املرج ّو ،وتوفري رشح مع ّمق للمعن ّيني ،بنا ًء عىل التّحالفات حول اإلصالح املطروح.
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تحديد
األهداف

• ما الّذي أريد أن أتفاوض بشأنه بالتحديد؟
• هل أريد أن أنهي األمر برسعة؟
• هل أريد أن أربح مهام كلّف األمر؟

التحضري
الج ّيد

• مع من أتفاوض؟
• ماذا أعرف عنه؟
• ما هي سمعة هذا الشخص/الطرف يف التفاوض؟

بناء الثقة

• احرتام االلتزامات
• قول الحقيقة
• احرتام الثقة

مهارات
اإلصغاء

• وجوب إالصغاء بتم ّعن وتف ّهم ،واالنتباه ملا يقال
يعب عنه باملشاعر
وما ّ
• الحرص عىل التواصل بالعينني
• االستفسار والبحث للتأكّد من فهم املقصد.

الذهاب بعيدً ا
باملوقف

التحكّم
بالق ّوة

تحديد الربح

• عرض املوقف
• تحديد االهتاممات الفعل ّية
• طرح األسئلة لفهم املصالح واالهتاممات
• معرفة عنارصالق ّوة الداخل ّية والخارج ّية.
التفاويض :هل ميكن
• تحديد البديل األفضل لالتّفاق
ّ
الرتاجع عن الصفقة؟ ما هي الخيارات األخرى املتاحة؟
كل خيار وإيجابياته؟
• ما هي سلب ّيات ّ
• دراسة البديل املطروح من الطرف الآلخر
• ما هي النتيجة املثىل؟
• ما هي النتيجة األسوأ؟
• كيف ميكن تسوية األمر؟
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لكن إذا كانت مطالب اآلخر غري منطق ّية أو غري مقبولة ،وإذا كانت مواقف األطراف ال
تتطابق ،فال داعي للمفاوضات .لذا ،فإ ّن كلمة "لّ “ يف بعض األحيان أساس ّية جدا َ خالل
كل م ّرة يربز فيها
املفاوضات .وبالتايل ،ال تضمن املنهج ّية املقرتحة الوصول إىل حلول يف ّ
خالف بوجهات النظر ،ولك ّن الخطوات التالية والنصائح املقرتحة تساعد عىل ذلك:

أ .التخطيط والتحضري للتفاوض
منهج ّية التفاوض السلم ّية

الخاصة ،لضامن أفضل النتائج
يجب التوفيق بني تف ّهم وضع اآلخر ومشاعره ومسؤول ّيتنا ّ
لكال الطرفني.
الفصل بني األشخاص واملشكلة ،وذلك بـ:
• التن َّبه إىل أ ّن املفاوضني من الطّرفني قد يأتون مبشاعرهم ووجهات نظرهم وقيمهم
الخاصة إىل املفاوضات
ّ
• التن َّبه إىل أ ّن سوء التّفاهم أو وجهات النظر الشخص ّية حول ”الحقائق“ قد تولّد ردود
فعل معاكسة ،فتؤ ّدي إىل الفشل
الرتكيز عىل االهتاممات ال املواقف من خالل:
بغض النظر عن املوقف
• البحث عن املصالح ّ
• البحث عن املصالح املتضاربة ،كذلك عن املشرتكة
لكل طرف مصالح متع ّددة
• معرفة أ ّن ّ
الخاصة ،وأخذ أولويّات اآلخر باالعتبار
• إيالء أولويّة للمصالح
ّ
• مساعدة اآلخر عىل استيعاب أه ّم ّية مصالح اآلخر ورشع ّيتها
البحث عن خيارات للربح املتبادل:
هناك ثالثة عوائق أساس ّية تعرقل الخيارات الجديدة:
• الحكم املسبق
• البحث عن جواب واحد
بحصة ثابتة من ال ّربح
التمسك ّ
• ّ
وهناك أربع خطوات أساس ّية إليجاد خيارات جديدة:
• الخطوة األوىل :تحديد املشكلة
• الخطوة الثّانية :التّحليل وتشخيص أسباب املشكلة
66

• الخطوة الثّالثة :املقاربات واإلسرتاتيجيّات املحتملة
الخلقة
• الخطوة الرابعة :األفكار الفاعلة والخيارات ّ
الحرص عىل تطوير معايري الهدف:
كل طرف
• بغض النظر عن إرادة ّ
• مع إمكان ّية التطبيق بالنسبة إىل الطرفني
تطوير البدائل:
• أل ّن البدائل هي طرق أخرى لتلبية املصالح
• أل ّن البديل هو األفضل يف االتّفاق الناتج من املفاوضات
التوصل إىل اتّفاق:
َّ
وله رشوط للنجاح:
• ضامن استمراريّته
سهل بالنسبة إىل الطرفني
• كون تطبيقه ً
• مناقشة السبل للتخفيف من املخاطر
لحل األمور املتنازع عليها
اللزمة ّ
• تحديد اإلجراءات ّ
لضامن التواصل بفاعل ّية مع الجهات املعن ّية ،وتنفيذ أنشطة تساهم بشكل إيجا ّيب
يف مسار الحوار حول السياسات العا ّمة ،يجب اإلفادة القصوى من نشاطات إرشاك
املواطنني ،والتفاعل مع الجهات املعن ّية .لذا يعرض القسم اآليت األخري بعض هذه
األنشطة وطرق ضامن نجاحها.

 .4اللقاءات العا ّمة االستشاريّة
أ .تعريفها:

هي لقاءات عا ّمة غري رسميّة حول مواضيع وقضايا عا ّمة .وتعترب هذه اللقاءات أداة
مه ّمة إلرشاك املواطنني ،والنقاش معهم يف القضايا الناشئة ،وقياس موقفهم من هذه
أيضا يف تحديد حلول ملشاكل عا ّمة.
القضايا .وتساهم هذه اللقاءات ً
أيضا وسيلة ج ّيدة إليصال الرسائل للجمهور ،وميكن استخدامها
وتعترب هذه اللقاءات ً
املحل ،وتنظيمه ،وتحديد
لبدء جهود منارصة محلّيّة ،عن طريق تعبئة دعم املجتمع ّ ّ
األفراد واملنظّامت الداعمة لعمل ّية املنارصة.

ب .تنظيمها:

يبدأ التنظيم قبل موعد اللقاء بفرتة طويلة ،لضامن نجاحه ،وتحقيق نتائجه .ويض ّم
الخطوات التالية:
• تشكيل لجنة التخطيط للّقاء :من األفضل أن تشمل هذه اللجنة أفرا ًدا من مختلف
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املنظّامت املحلّ ّية والحلفاء املحلّ ّيني اآلخرين ،فتقوم بالتحضري للّقاء مبا يف ذلك املضمون
والتحضريات اللوجست ّية والتواصل مع اإلعالم( .قد متثّل اللجنة فريق الحوار الّذي ت ّم
تشكيله ،أو لجنة فرع ّية منبثقة عنه)
• تحديد أهداف اللّقاء :يعتمد شكل اللقاء ومضمونه عىل األهداف املبتغاة .فقد
يشكّل اللقاء منت ًدى للحثّ عىل اتّخاذ إجراءات تتعلّق بدعم جهود املنارصة ،أو قد
املحل بالخطط املقرتحة ،وكيف ّية تقديم الدعم ،وتحسني
يهدف اللقاء إىل إعالم املجتمع ّ ّ
املجتمعي.
التعاون
ّ
• تحديد شكل اللّقاء :تتوافر أشكال مختلفة ميكن اعتامدها بحسب هدف اللقاء .ويف
إطار عملنا ،يهدف اللقاء إىل مناقشة السياسات العا ّمة؛ إذ يقوم الجمهور بإبداء رأيه
حول االقرتاحات والحلول السياس ّية املقرتحة .فيمكن أن يت ّم إفساح املجال ألصحاب
الدعوة لطرح السياسة أ ّو ًل ،ثم إفساح املجال أمام مداخالت الجمهور .وميكن تنظيم
اللقاء بشكل يسمح للجمهور بالتصويت املبارش عىل الحلول املقرتحة.

اللوجيستي:
ت .التحضري
ّ

• تحديد املكان والزمان
• تحديد املتح ّدثني ودعوتهم
امليس
• تحديد ّ
• التّأكد من توافر فريق من املتط ّوعني للمساعدة يف يوم اللقاء :الرتحيب بالحضور ،وتوزيع
املوا ّد ،وتوثيق األسئلة واملالحظات من الحضور ،والتعامل مع اإلعالم ،واالهتامم
بالتّجهيزات ،وإلخ...
• تحضري املوا ّد لتوزيعها عىل الحضور

ث .الرتويج للّقاء العا ّم:

• دعوة وسائل اإلعالم (يف حال كانت التغطية اإلعالم ّية مفيدة يف هذا التوقيت)
للتويج للّقاء ،وتوزيع دعوات اللقاء،
املؤسسات واملنظّامت املحلّ ّية ّ
• طلب ال ّدعم من ّ
وتوزيع املنشورات وامللصقات يف األماكن املقصودة من الجمهور :أي املراكز املحلّ ّية،
وال ّنوادي ،واملقاهي
• يوم اللّقاء :التّأكد من توزيع املها ّم بني املتط ّوعني ،والتّأكد من األمور اللّوجست ّية
• بعد اللّقاء :تلخيص مخرجات اللّقاء ،ومشاركتها ،وتطوير خطّة العمل للمتابعة
خالل تنظيم اللقاءات العا ّمة ،من امله ّم تذكّر ما ييل:
• وضع االقرتاح أو موضوع النقاش يف متناول الجميع ،قبل اللقاء أو خالله ،بطريقة
األسايس ،لضامن
مبسطة وواضحة وشاملة ،من دون املساس باملحتوى أو املضمون
ّ
ّ
الشفاف ّية واملشاركة األفعل
موسع ،يسمح مبشاركة أكرب عدد من
• التأكّد من أ ّن الدعوة لهذه اللقاءات متّت بشكل ّ
املواطنني وممثّلني عن املجتمع املد ّين
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• تحديد وقت اللقاء ليتناسب مع معظم سكّان البلدة
• إفساح املجال لتفاعل املواطنني ،من خالل األسئلة واإلجابات ،إضافة إىل التّعليقات
واإلضافات
• التأكّد من طرح املواضيع بطريقة منظّمة وواضحة ،لضامن وصول املضمون بشكل
كامل إىل الحضور
• تسجيل أسامء الحارضين لضامن سهولة التواصل معهم خالل مراحل الحوار املقبلة
ّ
منظمات المجتمع المدني في لبنان
عمدت الكثير من
العامة االستشاريّة ،لطرح اقتراح
قاءات
إلى استخدام ال ّل
ّ
سياسي مع ّين ،والترويج له ،وأخذ آراء الناس حوله .وغال ًبا
ّ
ما ترتبط المواضيع المطروحة بحقوق النّاس المباشرة.
ً
عامة
أيضا إلى تنظيم لقاءات
وتعمد بلديّات كثيرة
ّ
ّ
خطة عملها ومشاركة الناس فيها،
استشاريّة ،لعرض
تحديات مرتبطة بالثقافة
ولكن ال تزال هذه ال ّلقاءات تواجه
ّ
العامة للمشاركة ،وبجهوزيّة الناس للمشاركة أو جهوزيّة
ّ
أصحاب القرار ألخذ نتائج المشاورات باالعتبار.

املتخصصة
 .5اللقاءات
ّ

أ .تعريفها:

متخصصني وخرباء ،ومشاركتهم يف
هي لقاءات مغلقة مع جمهور مح ّدد ،بحضور
ّ
املوضوع املطروح .وغالبًا ما تجمع هذه اللّقاءات خرباء من مختلف املجاالت ،مبا يف
ذلك األوساط األكادمي ّية ،وأطيافًا من املجتمع املد ّين والجهات الرسم ّية .وتهدف هذه
اللّقاءات إىل مناقشة األبحاث والتّحليالت املختلفة ،يف ما يتعلّق بقض ّية مع ّينة ،وتحديد
املامرسات الج ّيدة وال ّدروس املستفادة ،ووضع توصيات سياس ّية مستقلّة تختّص بالقض ّية.
ميكن أن تحمل تلك اللقاءات أكرث من شكل:
البلدي والخرباء
• لقاءات غري رسميّة بني أحد أعضاء البلديّة أو املجلس
ّ
معي مع خبري
معي ضمن اجتامع املجلس
ّ
البلدي ،ملناقشة موضوع ّ
• تخصيص وقت ّ
أو عدد من الخرباء
• إرسال املوضوع مكتوبًا إىل الخبري أو الخرباء املعن ّيني ،وطلب ال ّر ّد أو وضع التّعليق
قني خالل م ّدة معيّنة
التّ ّ
الصيغ املستخدمة .ويدوم
وميس وهي من أكرث ّ
• خلق ّ
منصة تض ّم  4-3خرباء ّ
ال ّنقاش عادة بني  50-35دقيقة ،وييل ذلك حواىل ثالثني دقيقة من ال ّنقاش العا ّم
ئييس لهذا النوع من اللّقاءات.
واألسئلة .وغال ًبا ما يكون صانعو القرار الجمهور ال ّر ّ
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ب .تنظيمها:
• تحديد هدف اللقاء
• وضع جدول أعامل أ ّو ّيل
الخاصة
• تحديد املشاركني املناسبني وأدوارهم
ّ
• تحديد مكان اللّقاء وزمانه
• مشاركة جدول األعامل مع املشاركني
وكل ما يتطلّب للتّحضري املسبق مع املشاركني
• مشاركة القراءات واملستندات ّ
• متابعة األمور اللوجست ّية واملع ّدات املطلوبة
• مشاركة جدول األعامل ال ّنها ّيئ مع جميع املشاركني
• التأكّد من حضور جميع املشاركني ومعرفة أدوارهم
• التّحضري الجيّد :العروض ،وال ّنرشات املطبوعة
• خالل تنظيم لقاءات عا ّمة ،من امله ّم تذكّر ما ييل:
 دعوة االختصاصيّني املناسبني لسامع وجهات نظر مختلفة عن املوضوع ،وليسلدعم وجهة نظر جهة واحدة فحسب
 تنظيم ال ّنشاط بشكل يسمح بالنقاش واملتابعة -إبالغ الخبري بتفاصيل الوضع الحا ّيل والحوار الجاري ،لضامن مواءمة املضمون للواقع

 .6املوازنات التشارك ّية

أ .تعريفها:

هي عمليّة يقوم من خاللها املواطنون بالنقاش والتفاوض عىل توزيع املوارد العا ّمة.
وتهدف املوازنة التشارك ّية إىل التشجيع عىل تحقيق مشاركة أوسع نطاقًا وأكرث عمقًا،
ومؤسسات حكوم ّية أكرث استجابة.
ومجتمعات أقوىّ ،
 تساهم املوازنة التشاركيّة يف تحقيق نتائج إيجابيّة للسياسات العامة من خالل:
• التأكّد من تصميم سياسات تتجاوب مع حاجات املواطنني
• زيادة الشفاف ّية واملساءلة
• توزيع فاعل لألموال املستثمرة
 يعتمد نجاح املوازنة التشارك ّية عىل املبادئ التالية:
• توافر اإلرادة السياس ّية
• شفاف ّية املوازنة
• توافر املوارد املطلوبة ،واستخدامها بشكل فاعل
• المركزيّة الخدمات
• توافر القدرات املحلّ ّية لتأدية دور فاعل يف التصميم والتقييم
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 مسار تنظيم املوازنة التشارك ّية:
تصميم مسار
مشاركة الناس

تطوير االقرتاحات
وتعديلها

التصويت عىل
االقرتاحات

متويل املشاريع
الّتي يتم اختيارها

املهم تذكر ما ييل:
خالل تنظيم مسار املوازنة التشارك ّية ،من ّ
مخصصات مح ّددة من املوازنة ،ليك يتس ّنى تنفيذ املوازنة التشاركيّة
• وجوب وضع ّ
كل املستويات
عىل ّ
• إمكان ّية استخدام الوسائل التكنولوج ّية الحديثة لخفض تكاليف مشاركة املواطنني،
الخاصة باملوازنات بسهولة ،والتصويت عىل
ومتكينهم من الحصول عىل املعلومات
ّ
االقرتاحات .فعىل سبيل املثال ،يقوم نظام  Empatiaاإللكرتو ّين الذّي مي ّوله االتّحاد
حلول متكاملة لعمل ّيات املوازنة التشارك ّية األكرث شيو ًعا،
منصة تق ّدم ً
األورو ّيب بتجربة ّ
مخصصة لتقديم استجابة أفضل
ومينح املستخدمني القدرة عىل تصميم حلول ّ
للسياقات املحلّ ّية.
• إرشاك جهات مجتمعيّة فاعلة تستطيع التأثري يف جمهور يساهم يف تعميم التجربة
وانتشارها ونجاحها
• رضورة إدخال معايري مرتبطة بالتصويت باملساواة ،لضامن عدم تح ّول املسار إىل
مصلحة أكرثيّات مع ّينة
• إعطاء مسار املوازنة التّشاركيّة الوقت الكايف للتّخطيط والتّنفيذ ،وذلك لالبتعاد عن
النتائج السلبي ّة يف حال اإلرساع يف تحضريها
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امليزان ّية ال ّتشارك ّية يف الربازيل

ص ّممت أول ميزان ّية تشارك ّية يف الربازيل يف العام  ،1985عندما كانت البالد مت ّر يف
مرحلة انتقال ّية نحو الدميقراط ّية ،بعد ال ّتخ ّبط يف مجموعة من األزمات السياس ّية.
ومتثّلت أبرز نتائج االنتقال نحو الدميقراط ّية يف تب ّني سياسة المركز ّية إدار ّية ،إذ
ق ّررت الحكومة إرشاك املجتمع املد ّين يف تصميم السياسات العا ّمة وتنفيذها ،ملحاربة
ظل هذا التح ّول
الزبائن ّية السياس ّية ،والفساد ،والتجاوب مع حاجات املواطنني .ويف ّ
مهم يف تقديم الخدمات األساس ّية ،مثل اإلسكان
السيايس ،أ ّدت املجالس البلد ّية دو ًرا ًّ
ّ
والرتبية والص ّحة والثقافة.
الصالح ّيات املال ّية للمجالس
ويف خطوة لتفعيل الالمركز ّية ،أعطت الحكومة املزيد من ّ
البلد ّية ،وسمحت لها بوضع بعض القوانني لتنظيم عملها ،وزادت قيمة الرضائب
البلد ّية ،ون ّوعت كيف ّية تحصيلها .ونتيجة لذلك ،طالبت بعض املجالس البلد ّية
باملشاركة يف تصميم امليزان ّيات من أجل متكينها من تنفيذ الالمركز ّية بفاعل ّية أكرب.
مجلسا بلد ًّيا عىل اعتامد مبدأ
فوافقت الحكومة املركز ّية عىل هذا الطلب ،وأقدم 350
ً
امليزان ّية التشارك ّية.
وتتوافر الكثري من اآلل ّيات لتصميم امليزان ّية التشارك ّية ،غري أنّ جميعها يخلص إىل
كل عام ،يجتمع املواطنون قبل إقرار ميزان ّية البلد ّية ،من أجل اتّخاذ قرار
التايل :يف ّ
لكل
ويحق ّ
حول املشاريع والقطاعات الّتي ينبغي استثامر املال فيها ،وفقًا لألولو ّياتّ .
مواطن املشاركة يف املناقشات ،وال ّتصويت لصالح املشاريع والخدمات الّتي يعتربها
ذات أولو ّية.
ويف ما ييل منهج ّية تصميم امليزان ّية التشارك ّية:
• املرحلة األوىل :اجتامع املواطنني ملناقشة حاجات البلد ّية ،وتصميم مس ّودة امليزان ّية
تضم ممثّلني عن املواطنني
• املرحلة الثانية :مناقشة الحاجات وامليزان ّية من قبل لجنة ّ
البلدي.
البلدي ،ورفع املس ّودة النهائ ّية إىل املجلس
واملجلس
ّ
ّ
البلدي وتطويرها من أجل تقدميها إىل
• املرحلة الثالثة :مراجعة مقرتحات املجلس
ّ
السلطة املركز ّية ،مبشاركة اللجنة املمثّلة للمواطنني
البلدي بعد موافقة السلطة املركز ّية
• املرحلة الرابعة :تنفيذ املشاريع من قبل املجلس
ّ
عليها ،بالتزامن مع تأدية املواطنني دو ًرا رقاب ًّيا وتقييم ًّيا.
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التعلم االختباري
ومهارات التدريب

يستهدف هذا الفصل من الدليل التدريبي املدربني ويتألف من مجموعة من األقسام
املرتابطة التي تتضمن املعارف واملهارات التي يحتاجون إليها ليتمكنوا من إمتام مه ّمتهم
ونقل املعرفة إىل أعضاء فرق الحوار من ممثيل منظامت املجتمع املدين والقطاع العام.

األقسام الواردة:

• التدريب التشاريك ومبادئ تعلم الراشدين
• سلوك املدرب(ة) ووظائفه (ها)
• تقنيات التدريب التشاريك
• مهارات التواصل الفعال
• مهارات اإلصغاء وطرح األسئلة
• إدارة ديناميكيات الجامعة والترصفات الصعبة
• تنظيم جلسات تدريبية وتقييمها
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القسم

الهدف التعليمي

األسئلة التي يجيب عنها القسم

التدريب التشاريك
ومبادئ تعلم الراشدين

التع ّرف عىل األسلوب التشاريك يف
التدريب واستكشاف مبادئ التعلم لدى
الراشدين وأمناطه.

• ما هي خصائص التدريب التشاريك؟
• ما هو مسار التعلم االختباري خالل التدريب؟
• ما هي مبادئ التعلم املو ّجه للراشدين وأمناطه؟

سلوك املدرب(ة)
ووظائفه (ها)

الصفات األساس ّية التي
تسليط الضوء عىل ّ
يتحل بها املدربون واملدربات
يجب أن ّ
واملبادئ والسلوكيات التي يجب أن
يعتمدوها ،باإلضافة إىل الوظائف التي يجب
أن يضطلعوا بها لتحسني فعالية التدريب.

• ما هي املبادئ األساسية التي يجب أن يتبناها املدرب؟
• ما هي السلوكيات التي يجب أن يعتمدها
املدرب خالل تقديم املنهج؟
• ما هي الوظائف التي يضطلع بها املدرب
خالل التدريب؟

تقنيات التدريب التشاريك

اختبار تقنيات نشطة ميكن استخدامها من
أجل تفعيل مشاركة املتدربني واملتدربات،
واكسابهم سلوكيات ومهارات باإلضافة إىل
املعارف املطلوبة.

• ما هي التقنيات النشطة والتفاعلية التي ميكن
استخدامها خالل التدريب؟
• ما هي خصائص كل تقنية نشطة ومراحلها لضامن
استخدامها بفعالية؟
• كيف ميكن استخدام التقنيات النشطة خالل التدريب؟

مهارات التواصل الفعال

تعزيز مهارات التواصل لدى املدرب(ة)
واختبار املهارات غري اللّفظية التي يجب أن
يتمتع بها

• مام تتك ّون عملية التواصل؟
• ما هي مهارات التواصل اللفظية وغري اللفظية؟
• كيف يستخدم املدرب مهارات التواصل
الفعال خالل التدريب؟

تنظيم الجلسات التدريبية
وتقييمها

كيفية التخطيط لجلسة تدريبية وطرق
تقييم مدى تحقيقها األهداف
التّعلّمية املرجوة.

• كيف يت ّم التخطيط لجلسة تدريبية؟
• ما هي معايري تقييم جلسة تدريبية؟
• ما هي وسائل تقييم ورشة تدريبية؟

القسم األول

ال ّتدريب ال ّتشاركي ومبادئ تع ّلم الراشدين
ليس التدريب نقالً للمعلومات فحسب بل هو أيضاً تطوير لسلوكيات ومهارات يف
إطار عملية "تعلٌم مستمرة" .ويُع ّرف باولو فريري التعلّم بأنّه "عمل مواطنة يجعل
من املتعلم عنرصا ً مؤثرا ً يف مجتمعه والعامل" ،فكيف إذا كانت هذه التجربة التعلم ّية
تستهدف إختصاص ّيني اجتامعيني لهم دور أسايس يف الحد من معاناة املجتمع.
ط َّور دايفد كولب حلقة التّعلم االختباري (David Kolb – Experiential Learning
 ،)Cycleوهي تتألف من أربع مراحل مي ّر بها املشاركني خالل أي جلسة تدريبية.
وحسب امليول التعلّمية لكل منهم ،يتأثر املتدربون بشكل مختلف يف املراحل املختلفة.
وهنا تكمن أهمية تنويع املراحل للتأثري يف أكرب عدد من املشاركني وضامن أعىل مستوى
من املشاركة .وتتمثّل املراحل األربعة يف التايل:
المرحلة الرابعة

التخطيط العملي

المرحلة الثالثة

المرحلة األولى

االستنتاج النظري

االختبار النشط

المرحلة الثانية
التحليل

المرحلة األولى :االختبار النشط

يقوم املشارك(ة) ،خالل هذه املرحلة ،بنشاط ما يع ّده املدرب(ة) ،عىل أن يرتبط
هذا النشاط بالهدف التّعلّمي للجلسة التّدريبية .ويخترب املشارك مهاراته وسلوكياته
ومعارفه من خالل النشاط وينخرط فكرياً وعاطفياً يف عملية التعلّم.
المرحلة ال ّثانية :التّحليل

لدى انتهاء النشاط ،يحلّل املشارك التجربة التي اختربها عىل الصعيدين املنطقي
والعاطفي ،ويحلل معارفه وسلوكياته ومهاراته خالل النشاط.
المرحلة الثالثة :االستنتاج النظري

يستنتج املتعلم الخالصات من التحليل الذي أجراه يف مرحلة التحليل عىل صعيد
املعارف والسلوكيات واملهارات وانعكاساتها املبارشة وغري املبارشة عىل الفرد والبيئة
املحيطة به.
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المرحلة الرابعة :التخطيط العملي

يعكس املتعلّم االستنتاجات يف حياته العملية ،ويرتجمها يف خطة عمل يُطبّق من خاللها
والسلوكيات واملهارات املكتسبة ويسعى إىل تطويرها واعتامدها.
املعارف ّ

أما عناصر نجاح األسلوب االختباري ،فتتألف من:

• مهارة الجهة املنظمة يف تصميم العملية التعلّمية من كافة جوانبها ،مبا يف ذلك
تحديد حاجات املجموعة املشاركة وخطة املتابعة؛
• تنوع االختبارات التعلمية النشطة والوسائل البرصية والسمعية ملحاكاة كافة األمناط
التعلمية؛
• تنوع طرق التعلم من تدريب يف قاعة مغلقة وتدريب ميداين واملرافقة واالستشارة
وغريها من الطرق للتمرس يف املهارات املكتسبة؛
• تنوع طرق تقديم املواد املعرفية ،إن كان عىل شكل منهج أو دليل أو مرجع أو
حقيبة تعليمية ،بشكل يس ّهل عىل املشاركات استعاملها؛
• اختيار مدرب\ة ذات مرجعية قيمية تتناغم مع قضايا العمل االجتامعي ،فعىل
املدرب أن يتمتع مبعايري مهنية ومعرفة مع ّمقة باملواضيع ذات الصلة؛
• عدم اقتصار عملية التعلم عىل املستوى الفردي فحسب ،بل أخذها يف االعتبار أيضاً
املؤسسايت واملجتمعي؛
املستوى ّ
• ترافق أي عملية تعلم شخصية مع مبادرة متأسس هذا التعلم وتوفر البيئة املناسبة
لتنفيذ ما ت ّم اكتسابه بشكل دائم.
يف الختام ،ميكن القول إ ّن التعلم وسيلة وغاية يف آنٍ معاً ،فهو وسيلة لتطوير املجتمع
من خالل تفعيل دور جميع أفراده عىل كافة املستويات ،وهو غاية إذ إن املحور
األسايس ألي تطور هو اإلنسان نفسه ما يجعل التعلم غاية بحد ذاتها.
مبادئ تعلم الراشدين

يتفاعل الكبار بشكل إيجايب مع أي عمل ،حني يشعرون أن أهدافه واقعية وذات
أهمية بالنسبة إليهم ،وأنه سيكون له أثر عىل املستويني الشخيص والعميل .ويتطلب
نجاح جلسات التدريب فهم املدرب ووعيه املعمق مبا يؤثر يف املجموعة املشاركة يف
التدريب .وقد يتشجع الراشدون عىل املشاركة يف تدريب ما عندما:
• يتامىش مع دفاع ذايت :يشارك الراشدون مبسؤولية يف التدريب إذا كان يسعى لسد
احتياجات يعرفونها؛
• يستجيب لحاجة آنية :يكون حافز املشاركة قوياً عندما يتالقى مع حاجات املشاركني اآلنية؛
• يضمن فسحة للتعبري :يتحمس الراشدون عىل املشاركة يف التدريب حني يجدون فيه
مساح ًة للتعبري عن هواجسهم ووجهات نظرهم التي نادرا ً ما يلتفت إليها اآلخرون؛
• يستند إىل خربات املشاركني :تعترب مشاركة الخربات أكرث الوسائل تأثريا ً يف عملية
التعلم .فيتعلم املشاركون من خربات بعضهم البعض ،وغال ًبا ما يتعلّم املدرب بدوره
من املشاركني.؛
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• يكون تحليلياً :يستفيد املشاركون من التدريب عندما يدفعهم نحو تحليل واقع
ما واستنتاج أو استخالص مبادئ قابلة للتّطبيق يف فرص تعلمية مشابهة أو مواقف
اجتامعية يف املستقبل؛
• يشجع عىل التفاعل بني املشاركني :يتطلب التدريب الفعال تفاعالً صادقاً ومفتوحاً
بني املشاركني من جهة ،وبينهم وبني املدرب من جهة أخرى؛
• يحرتم املشارك :يساعد االحرتام والثقة املتبادلة بني املدرب(ة) واملشارك(ة) يف عملية
التعلم ويضمن عدم عرقلتها؛
• يوفر جوا ً صحياً :يتعلّم الشخص املرح واملسرتخي بسهولة أكرث من الشّ خص الخائف
أو الغاضب أو املُح َرج؛
• يجرى يف بيئة مريحة :ال يستطيع الشخص املنزعج جسدياً (جائع ،متعب ،يشعر
بالربد) املشاركة بشكل فعال يف عملية التعلم ،ومن هنا أهمية أن يوفّر مكان التدريب
حاجات املشاركني األساسية وال يسمح بأية عوامل معرقلة.
المراجع األساسية

 حسنني ,حسني .التدريب التشاريك .عامن ،دار مجدالوي للنرش والتوزيع.222 .2003 , حسنني ,حسني .الجلسات التدريبية الفعالة من اإلعداد إىل التقويم .دار مجدالويللنرش والتوزيع2009 ,
 بلوك ,بيرت .اإلدارة الجيدة  ،1993 .Berrett-Koehler Publishers, Incسانفرانسيسكو.
 األكادميية العربية للتعليم اإللكرتوين والتدريب "تعليم الكبار أمناطه وأهدافهومداخله" 21 ,حزيران 2011
 كاثرين دينيس "تعليم الكبار والتغري اإلجتامعي" ،مؤسسة التعاون الدويل التابعةللجمعية األلامنية لتعليم الكبار.2013 .
 -باولو فريري "تعليم املقهورين" ،Siglo XXI Editores ،سبتمرب .1970
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القسم الثاني

سلوك المدرب(ة) ووظائفه (ها)
ميكّن التدريب املشاركني من االستفادة من عملية التعلم بطريقة ف ّعالة وتفاعل ّية .ومن
أجل ضامن هذه الفعالية ،عىل املدرب(ة) اعتامد بعض املبادئ والسلوكيات األساسية.
المبادئ التي يجب أن يعتمدها المدرب

		
• العدالة
		
• الحيادية
			
• الصرب
		
• الحزم اإليجايب
• اللباقة		
• الصدق
• االلتزام

إعطاء كل مشارك فرصة متساوية للتعبري عن رأيه وأفكاره
الحفاظ عىل املوضوعية وعدم التحيز لطرف ضد آخر
إعطاء الوقت الكايف إليصال األفكار واستخراجها
السيطرة عىل املواقف دون اللّجوء إىل التسلط
الترصف بلباقة وأخالق عالية مع كل األطراف
االنفتاح عىل كل األطراف والتكلّم بصدق
الحرص عىل تغذية االندفاع من أجل تطوير املجتمع

سلوكيات المدرب

• االلتزام بالوقت والوصول باكرا ً إىل الجلسة
املحل
التحل مبظهر مناسب يراعي الواقع ّ
• ّ
• مناداة املشاركني بأسامئهم ما يعطيهم شعورا ً باالهتامم واالحرتام
التوصل إىل النتيجة بأنفسهم
• تج ّنب الوعظ واستبداله بطرح أسئلة تساعد املشاركني عىل ّ
• تفادي األحكام املسبقة وتنميط املشاركني أو استعامل ألفاظ جارحة
• إرشاك جميع املشاركني وخاصة الخجولني منهم من دون الضغط عليهم وتحفيزهم
يف جو من املرح
• احرتام السياق املجتمعي والثقايف
• استعامل لغة مفهومة من قبل املشاركني جميعاً بدون االستخفاف بقدرتهم عىل الفهم
• تجنب انتقاد املشاركني أو االستخفاف بأسئلتهم
• االستامع إىل آراء املشاركني ومساهامتهم واحرتامها
• السامح باملناقشة والجدل واألفكار غري املألوفة
• التأكد من أ ّن جميع املشاركني قد فهموا اإلرشادات العامة ألي نشاط تطبيقي
• التنقل بني املشاركني ومساعدتهم يف األنشطة واإلجابة عىل أسئلتهم
• التّحضري جيدا ً وتنظيم الوقت وتكييفه بحسب الظروف لتغطية كل املواضيع

يؤدي المدرب ثالث وظائف أساسية
ّ
تعزز نجاح التدريب إذ تؤمن:

اإلنتاجية

 -1اإلنتاجية :أي تحقيق الغاية املتوقعة من التدريب.
 -2التنظيم :أي ضامن حق املشاركة للجميع.
 -3املناخ :أي تعزيز التفاعل اإليجايب بني الجميع.

التنظيم
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المناخ

الوظائف املتعلقة باالنتاجية
Production

الوظائف املتعلقة بالتنظيم
Organization

الوظائف املتعلقة ببيئة العمل
Climate

 الربط بني األفكار تلخيص األفكار تحديد األهداف وتوضيحها طرح أسئلة واضحة تصميم تقنيات تدريبية مالمئةلقدرات املشاركني

 إعطاء الدور للكالم التحفيز عىل املشاركة إدارة الوقت جيدا ً تحديد قواعد العمل والتأكد من احرتامها ضبط توزيع األدوار -تنظيم القاعة مسبقاً

 توفري مناخ معنوي جيد اإلصغاء والتّف ّهم احرتام آراء كل فرد من املشاركني عدم االنحياز التعامل مع النزاعات -نرش جو من املرح

مهارات
اجتماعية

مهارات التدريب

ينبغي أن يتمتع املدرب
بثالثة أنواع من املهارات:
مهارات
تنظيمية

معرفة
علمية

مهارات اجتامعية

مهارات تنظيمية

معرفة علمية

 يتمتع بحضور مقنع قادر عىل التواصل مع الجميع يُصغي جيدا ً يشجع عىل املشاركة يتوقع األسئلة يكون صبورا ً يثق باآلخرين يتمتع برسعة بديهة يتمتع مبرونة -يحرص عىل النقد بطريقة بناءة

 يخطط مسبقا يعد املواد التعليمية يدير الوقت يجيد أساليب التعامل مع األفرادواملجموعات عىل اختالفها
 -يعتني بتفاصيل املكان

 يتمتع بقدرة استيعاب املادة التعليميةورشح محتواها
 يتمتع بقدرة عىل إعطاء أمثلة محسوسةتحايك خصائص وخربات املشاركني
 يتمتع بالقدرة عىل طرح األسئلة الفعالة -يتمتع بالقدرة عىل ربط املحتوى بالواقع

المراجع األساسية

 سولرت ،ك .دوك ،ف .إنجيلربخت ،س .دليل املدرب  -تدريب املدربنيPathfinder .2007 ,International
 بيتي ,ج ،إ غويجيت ،ج تومبسون ،سكونس ،إ .التعلم التجريبي  :دليل املدرب.1995 ,International Institute for Environment and Development
 الجامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة "مهارات املدرب الناجح 27 ".مارس .2013 مهارات النجاح للتنمية البرشية " :حقائب التدريبية " .مؤسسة مهارات النجاحللتنمية البرشية.
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القسم الثالث

تقن ّيات ال ّتدريب ال ّتشاركي
لضامن جلسات تدريب فاعلية تلبي مبادئ األسلوب التعلّمي التشاريك االختباري،
يستخدم املدربون واملدربات التقنيات النشطة التالية حسب األهداف التعلمية
املرسومة لكل جلسة.
 -1العصف الذهني

تشجع هذه التّقن ّية عىل مساهمة املشاركني وتبادل املعارف والخربات يف ما بينهم.
وعىل املدرب(ة) حث كل مشارك(ة) عىل مشاركة أفكارها مع اآلخرين والحرص
عىل تدفق هذه األفكار برسعة .ويستخدم العصف الذهني لزيادة الرتكيز أو توضيح
أفكار أو عرض موضوع جديد ،ويساعد عىل ابتكار حلول جديدة للمشكالت وافتتاح
الجلسات وتحديد اإلطار العام للنقاش.

 -2دراسة الحالة

تحث هذه التقنية املشاركني واملشاركات عىل تحليل املواقف التي ميكن أن يتعرضوا
إليها وكيفية التعاطي معها .وتعتمد دراسة الحالة عىل قصة مكتوبة تق ّدم وصفاً
مفصالً ملوقف ما ،ويتبعها أسئلة للنقاش .وميكن أن يرتاوح طول القصة بني فقرة
وعدة صفحات ،وينبغي أن تحايك القصة واقع املجموعة املشاركة وأن يُعطى الوقت
الكايف لقراءتها وتحليلها.

 -3لعب األدوار

تُستخدم هذه التقنية لحث املشاركني عىل اكتشاف حلول ملشاكل معينة .وغالباً ما
تكون تأدية األدوار نشاطاً قصريا ً وفقاً ألدوار يوزعها املدرب مسبقاً عىل املشاركني
لتجسيد شخصيات يف حالة مع ّينة .وتساهم هذه التّقن ّية يف تنمية حس املالحظة
والنقد لدى املشاركني.

 -4حلقات النقاش

تساعد هذه التقنية املشاركني عىل جمع املعلومات حول موضوع ما من خالل
االستامع إىل أحد الخرباء بهذا املوضوع والنقاش معه .وتش ّجع هذه التّقنيّة املشاركني
عىل اللّقاء بخرباء واملشاركة بفعالية يف تبادل الخربات واملعارف.

 -5املحاكاة

تتيح هذه التقنية مشاركة املتدربني يف تجارب عملية ،واختبار أثرها عليهم ،وتحديد
نقاط قوتهم وضعفهم يف حال تعرضهم ملواقف مامثلة يف املستقبل.

 -6املجموعات الصغرية

تستخدم هذه التقنية من أجل تسهيل النقاشات وحل املشكالت وزيادة مشاركة
املتدربني ،وبالتّايل زيادة فعالية التعلم من خالل تبادل املعلومات والخربات والحلول.

تقن ّيات ال ّتيسير

نذكر بعض التقنيات التي ميكن أن تعزز قدرة املدرب(ة) عىل إدارة جلسات التدريب
بفعالية:
 إعادة صياغة املضمون (اإليضاح) :أي إعادة صياغة ما قاله املتحدث باستخدامكلامت أخرى إليصال الفكرة للجميع ،أو تكرار ما قيل الختبار ما إذا كان الجميع قد
سمع ذلك بوضوح.
 انعكاس املضامني (إعادة التأكيد) :يتطلب منا هذا األسلوب الذهاب أبعد من مضمونحديث الشخص اآلخر ،واإلشارة إليه بأننا نفهم أين يريد أخذنا من خالل هذا الحديث.
 كشف املشاعر املبطنة (التأمل) :تذهب هذه التقنية أبعد من محتوى كالم أحداملشاركني ،عرب إظهار بعض املشاعر أو االتجاهات أو املعتقدات أو القيم التي ميكن أن
تؤث ّر عىل املتح ّدث.
80

ونذكر بعض التقنيات التي متكن املدرب(ة) من إيصال األفكار بشكل ف ّعال:
التحضري الجيد
معرفة الهدف جيدا
الحامسة

يجب اإلعداد جيدا ً للموضوع الذي ستقدمه خالل الجلسة التدريبية من
حيث الوقت وأساليب الطرح
اسأل نفسك ما هو هديف من هذه الجلسة التدريبية؟
ح ّدد بدقة هذا الهدف
تعامل مع املشاركني بقلب وعقل مفتوحني

تهيئة املناخ املالئم
للجلسة التدريبية

خذ يف االعتبار املناخ الكيل للتدريب ،ك ُون واعياً إلضاءة الغرفة وترتيبها
ولتنظيم الوقت.

التفكري ً
أول ثم
التحدث ثان ًيا

ليس عىل املدرب(ة) إقناع املشاركني بأفكار ما بل بأهمية التعلم ومساره

استخدام لغة
منوذجية مشرتكة

تجنب اإلنشاء أو العناوين غري املفهومة أو الكلامت الصعبة

التحديد

اجعل حديثك دقيقاً قدر اإلمكان وتجنب التعميم

استخدام تسلسل منطقي

نظم جلسة التدريب برتتيب وتسلسل بحيث يكون لها معنى منطقي
بالنسبة إىل املشاركني

االستجابة النفعاالت
اآلخرين

ال تشجع اآلخرين عىل املشاركة بأفكارهم فحسب بل بأحاسيسهم أيضا
وتقبل األحاسيس السلبية وتعامل معها كجزء من مسار التعلّم االختباري
يعب عن إحساسه
وحاول أن تظهر التقدير واملساندة ألي شخص يحاول أن ّ

التأكد من قبول املشاركني
للفكرة قبل االنتقال إىل
فكرة أخرى

اطلب من املشاركني أن يظهروا ردود فعلهم عىل األفكار املطروحة وتأكد
أنهم يفهمونها ويتفاعلون معها

توثيق النقاشات عىل لوح
أمام املشاركني

اكتب أبرز النقاط التي توصلت إليها أو التي اختربها املشاركون عىل
اللوح .فيسمح لهم ذلك بتقدير حجم املعلومات والخربات التي اكتسبوها
خالل مدة التدريب.

المراجع األساسية

  :IELDSدليل للمراقبة والتقييم التشاركيني ،منظمة تطوير موارد يف اململكة املتحدة. باري شيكواي وكايتي ريشارد شوسرت "دليل امليرسين للتقييم التشاريك مع الشباب".برنامج الشباب واملجتمع املحيل يف جامعة كلية العمل االجتامعي يف ميشيغني.
 أوفني ،ب .دينسمور ،ب .إيكسرتوم ،م .بول ،س .شانكلني ،م " .دليل تيسري املجموعات"مركز حل النزاعات ،1978 ،ماديسون ،ويسكونسون.
وحل املشكالت  -تطوير مهارات التيسري".
 عدة العمل املجتمعي " تيسري املجموعات ّمجموعة عمل جامعة كنساس للصحة والتنمية املجتمعية ،مؤسسة املوارد العربية.
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القسم الرابع

الفعال
مهارات ال ّتواصل
ّ
تعترب القدرة عىل التواصل إحدى أهم املهارات التي يجب أن يتحىل بها املدرب الناجح.
وتنطوي هذه القدرة عىل مهارتني :إرسال املعلومات إىل املشاركني واستقبال الرد منهم
خالل الجلسة التدريبية .فتحدث عملية التواصل باالتجاهني ،إذ من املهم التنبه إىل أن
أيضا أن نصغي إىل
إرسال املعلومات ليس إلّ جز ًءا صغ ًريا من عملية التواصل .فعلينا ً
رد فعل اآلخر وإجاباته وأن نتأكد من أنّنا استطعنا إرسال املعلومات بوضوح وأن اآلخر
قد تلقى ال ّرسالة كاملة.
عندما نرسل معلومات ،ليس من الرضوري أن يكون املستمع قد تلقّاها بنفس املعنى
تبي لنا أن ما قلناه قد ُح ِّر َف معناه متاماً ،أو كم من مرة
الذي قصدناه .فكم من مرة ّ
طلبنا شيئاً ما ووقفنا بدهشة نتأ ّمل اآلخر يفعل شيئاً معاكساً؟ مت ّر املعلومات التي
نرسلها إىل اآلخر عرب عدد من الحواجز التي تؤث ّر عىل ما أرسلناه أو تغريه بالكامل .وقد
تكون هذه الحواجز افرتاضات أو أحكام مسبقة ،أو نربة الصوت ،أو عدم الراحة ،أو
القلق ،أو صعوبة الكلامت التي استعملناها ،وغريها .ويف الكثري من األحيان ،قد أكون
يل أن أسأل "ما الذي قد أكون
أنا املرسل املتس ّب َب بعرقلة التواصل .يف هذه الحالة ،ع ّ
فعلته ألتسبب بوجود هذا الحاجز؟"
وقد يت ّم التواصل من خالل أشكال متع ّددة ،عرب إرسال معلومات أو رسائل مختلفة.
وقد تكون هذه الرسائل عىل شكل كلامت أو نربة الصوت ،أو عرب حركات أو إمياءات
أو نظرات ،أو عرب مواقف مح ّددة.
وتصل املعلومات امل ُ ْر َسلة إىل اآلخر من خالل الحركات واإلمياءات بنسبة مئويّة
عالية (حوايل  ،) %80ومن خالل نربة الصوت بنسبة  ،%13ومن خالل الكلامت بنسبة
 %7فقط .إذا ً ،تعترب الحركات واإلمياءات ونربة الصوت أقوى بكثري من الكلمة املنطوقة.
لذلك ،فإن عدم توافق ما نقوله مع الطريقة التي نرسل املعلومات من خاللها قد يفقد
هذه الرسالة معناها ومصداقيتها .ومن هنا أهمية أن نحرص عىل أن نكون واعني متاماً
ملحتوى وشكل املعلومات التي نرسلها وأن نطور مهاراتنا وقدراتنا عىل التواصل.
عملية التواصل

يع ّرف التواصل بأنّه العملية التي يت ّم من خاللها فهم املعاين
ومشاركتها .ونشارك يف عملية ما من خالل مهاراتنا
وسلوكياتنا الفريدة ،وهي نشاط مستم ّر ومتح ّرك.
وتتألف عمل ّية التواصل من مجموع عنارص هي :الناس
(املرسل واملتلقي اللذين يتبادالن األدوار خالل هذه العملية)،
والرسالة ،وقناة التواصل ،واإلجابة أو ر ّدة الفعل ،واإلطار أو البيئة
التي يحدث فيها هذا التواصل.
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المحيط

قناة التواصل

المرسل

قيم
معتقدات
معرفة
حاجات
خربات

الترميز

الرسالة

المتلقي
فك الرمز

إرجاع األثر

قيم
معتقدات
معرفة
حاجات
خربات

وترتبط عمليّة التواصل بشكل أسايس بالقيم واملعتقدات التي يحملها األشخاص والبيئة
التي ينتمون إليها .فعمل ّية التواصل يف عمقها هي محاولة اإلنسان التعبري عن القيم
الكامنة يف داخله بهدف العيش بتناغم دائم معها .وعنارص التواصل الف ّعال هي:
• وضوح هدف الرسالة وغايتها
• استعامل لغة ورموز مفهومة من الطرفني
• متايش الرسالة مع حاجة املتلقي
• التأكد من فهم الرسالة من قبل املتلقي من خالل إعادة الصياغة وإرجاع األثر
• التفاعل مع مشاعر املتلقي وأحاسيسه
• مسؤولية املرسل واملتلقي معاً فينقل األفكار بوضوح ،ومن هنا أه ّم ّية اإلصغاء الف ّعال
• االنسجام بني محتوى يقال وكيفية التعبري عنه :تعبري الجسد ،والنظر ،ونربة الصوت
ونغمته ،واختيار الكلامت
معوقات التواصل

يتح ّمل املرسل واملتلقي معاً مسؤول ّية إنجاح عمل ّية التواصل .ويعتمد نجاح هذه
العمل ّية عىل متتع املرسل واملتلقي عىل ٍ
حد سواء مبهارات أساسية تخ ّولهام من صياغة
رسائل دقيقة وواضحة وفهمها بطريقة أفضل .ويس ّهل تو ّجههام نحو بعض السلوك ّيات
أيضا عمليّة التعبري ويؤ ّمن بيئة إيجابيّة داعمة ومريحة لألشخاص.
اإليجابيّة والف ّعالة ً
معوقات تتعلّق
باملرسل

 نقص يف مهارات التواصل، استخدام لغة أو ألفاظ أو رموز غري مألوفة بالنسبة للمتلقي، تحريف معنى الرسالة، استخدام وسيلة اتصال غري مناسبة، -حالة املرسل النفسية وخلفيته الثقافية

معوقات تتعلّق
بالرسالة

 كرثة املعلومات يف الرسالة، توفّر معلومات يف الرسالة تتعارض مع قيم املتلقي وعاداته وتقاليده، -احتواء الرسالة عىل معلومات متناقضة

معوقات تتعلّق
باملتلقي

 خجل املتلقي من االعرتاف بعدم املعرفة، االختالفات الشخصية بني املرسل واملتلقي من حيث الحاجاتواألهداف واملصالح،
 -توفّر مؤثّرات خارجية سلب ّية تؤثر عىل حالة املتلقّي املزاجية والنفسية،

مع ّوقات تتعلّق
بقنوات االتصال

 ال تتالءم مع بيئة االتصال، بطيئة، مكلفة83

معوقات تتعلّق
باإلطار

 الضوضاء ،واالنشغال وعدم الرتكيز ،واملقاطعات، بُعد املسافة، -عطل يف أجهزة التواصل (الفاكس ،والتلفون ،والكومبيوتر)...

َ
نموذج الجبل الثلجي

ويعبوا مبا متيل عليهم قيمهم ،وذلك بسبب
رصفوا ّ
ال يستطيع األشخاص دامئاً أن يت ّ
عوامل داخل ّية وخارج ّية كثرية قد تؤث ّر فيهم بالتوازي .لكن من خالل التواصل ،يستطيع
األشخاص يف جلسة تدريبية تأمني مناخ إيجايب لبعضهم البعض يس ّهل هذه املهمة
قدر اإلمكان عىل املشاركني .وتتأثر عملية التواصل بالصور الذاتية الداخلية لكل طرف
مشارك ،وبنظرتهم إىل اآلخرين.
التشويش والحواجز الخارجية

اآلخر

التظيم الذهني
صوريت يف نظري
صورته التي يعتقد أنها عندي
الصورة التي يريدين أن أك ّونها عنه
الصورة التي لديه عن ذاته
أمنيايت ،همومي وقيمي
الرسالة

التظيم الذهني
صورة اآلخر بنظري
صورته التي يكونها اآلخر عني
الصورة التي أريد أن أظهر بها لآلخر
صوريت يف نظري
أمنيايت ،همومي وقيمي

مهارات التواصل غير اللفظي

خالل عملية التواصل ،بإمكان املرسل التعبري عن رسالته بواسطة الكلامت واإلشارات
وحركات الوجه واليدين ونربة الصوت واالتصال باألعني .ويتمتع اإلنسان بالقدرة عىل
استعامل نوعني أساسيني من الرموز يساعدانه عىل التواصل مع اآلخرين هام :التواصل
باأللفاظ وبوسائل أخرى غري لفظية.
وهناك ثالث مكونات أساسية تؤثر عىل نقل الرسالة:
• معنى الكلامت،
• نغمة الصوت ونربته،
• األسلوب غري اللفظي أي لغة الجسد :تعابري الوجه ،وحركات األيدي ،ووضعية الجسد
والتنقل...
االنسجام

خالل تواصلنا مع اآلخرين ،ميكن أن نتنبه إىل عامل االنسجام بني محتوى ما يقال
وكيفية نقله ،أي بني اللفظي من جهة وغري اللفظي والصوت من جهة أخرى ،إذ
أ ّن مجموع هذه املكونات هو ما يحدد معنى الرسالة .ويعكس االنسجام بني القول
والفعل متايش السلوك مع التفكري.
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أنا

ويؤ ّمن تو ُّفر العنارص التالية تواصالً لفظياً ف ّعاالً:
 .1اعتامد رسالة قصرية دقيقة وواضحة،
 .2استعامل اللغة والرموز املفهومة من الطرفني،
 .3إعادة الصياغة،
 .4إرجاع األثر،
 .5االنسيابية الفكرية أو التنظيم الفكري.
ويؤ ّمن تو ُّفر العنارص التالية تواصالً غري لفظي ف ّعال:
 -1التقاء األعني،
 -2انسجام تعابري الوجه،
 -3انسجام حركات اليدين،
 -4انسجام وضع ّية الجسد،
 -5نربة الصوت ونغمته،
 -6الهندام،
 -7االسرتخاء والتلقائ ّية.
وتوضح الشبكة التالية بعض ال ّدالالت التي يحملها السلوك غري اللفظي ،وهي تعتمد
عىل املالحظة ،وال ميكن اعتبارها حتمية ونهائية.
جدول التصرفات غير اللفظية ودالالتها

االبتسامة

االرتياح أو الرضا أو املوافقة

قضم الشفاه

العصبية أو الغضب أو الضيق

رفع الحواجب

املفاجأة أو عدم التصديق أو الدهشة

رفع الحواجب مع تحريك الشفاه أو الكتف

التهكم أو السخرية

رفع الحواجب مع ابتسامة مصطنعة

التهكم أو السخرية

تضييق العينني

عدم املوافقة أو الشعور السلبي

اإلمياء بالوجه نحو األعىل واألسفل

املتابعة واإلصغاء أو التأثري

االنحناء إىل األمام

االهتامم أو العناية

الحركة الكثرية يف الجلسة عىل الكريس.

القلق والسأم أو التعب

االستقامة واالعتدال يف الجلسة

الثقة بالنفس

االسرتخاء عىل الكريس

السأم والالمباالة

تركيز العني يف عني الطرف اآلخر

اإلصغاء أو تركيز االنتباه

تجنب تالقي األعني

الربود أو الهروب أو الالمباالة أو العصبية

التثاؤب

امللل والضجر

الرتبيت عىل الكتف

املوافقة أو الطأمنينة أو التشجيع أو الصداقة
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المراجع األساسية

 د .صالح ,ع " .مهارات اإلتصال الفعال" جامعة فريدريش أليكساندر أملانيا. د .أ ،محمد مصطفى محمود" ،فن مهارات االتصال الفعال" ،مرص. كروس ,روبرت ,يهسيو شني ,بورنيام شاوال "اإلتصال غري اللفظي" .جامعة كولومبيا. -أ .وب .بيز "دليل لغة الجسم" ،بيز إنرتناشونال ،أسرتاليا.2004 .

القسم الخامس
تنظيم جلسات تدريبية وتقييمها
من مسؤوليات املدرب املساهمة يف إعداد وتنظيم جلسات تدريبية ،والتأكد من سريها
بشكل فعال .لذلك فإن التنبه ألدق التفاصيل أم ٌر أسايس يف املراحل الثالث التالية:
• اإلعداد
• تنفيذ الجلسة التدريبية
• املتابعة مع املشاركني
ميكن للمدرب إتباع املخطط التايل يف مرحلة اإلعداد للتدريب
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املك ّون

الرشوط

املكان:
تسعى الجلسة التدريبية إىل متكني املواطنات من مناقشة
مواضيع حساسة ومصريية يف إطار غري رسمي ،لذلك من
املفضل اختيار مكان صغري ومريح ومعروف يف املنطقة،
بدل من أن يُسمع أصوات صدى يف الغرفة أو القاعة.
ً

 مكان معروف وسهل الوصول إليه إضاءة جيدة تجهيز سمعي وبرصي (آلة )LCD monitorمكان عام ومحايد – متاح للجميع وتحديدا َ األشخاص
ذوي االحتياجات الخاصة

الزمان:
يجب اختيار زمان وتوقيت يتناسبان مع خصائص
وتفضيالت املدعوين .فمن املستحسن اإلعالن عن
التدريب قبل أسبوعني عىل األقل والتشاور مع املشاركني
لالستفسار عن أوقات فراغهم.

 تجنب أيام العطل وأوقات العمل اختيار توقيت يناسب الجميع -أخذ تفضيالت املدعوين يف عني االعتبار

املشاركون:
تحديد عدد املشاركات والتأكد من حضور كافة الرشائح
النسائية.

 إنشاء الئحة باملدعوين وأماكن تواجدهم وكيفيةالوصول إليهم
 -إرسال دعوات ترشح عن املبادرة وأهمية املشاركة فيها

التنظيم:
التدريب ليس محارض ًة وال صفاً مدرسياً يصطف فيه
املشاركون بالنظام .عىل العكس ،التدريب إطار غري رسمي
يشعر فيه الجميع بالراحة وبأنهم معنيون .وينظم املكان
ٍ
وطاوالت،
الذي يجب أن يحتوي عىل أثاث مريح ،وكر ٍاس
عىل شكل دائرة أو نصف دائرة لخلق بيئة إيجابية للتعلم.

 يقف املدرب يف موقع يسمح للجميع برؤيته وسامعه يتم مترير املنشورات واالستامرات ميكن استخدام طاوالت مستديرة عوضً ا عن األثاث إذاكانت الجلسة منظمة يف قاعة.

املنشورات:
يحض املدرب جميع مستلزمات
من الرضوري أن
ّ
التدريب وتهيئتها قبل وصول املشاركني عىل أن تكون
واضحة وسهلة للقراءة.

 الدعوة للتدريب الئحة تسجيل املشاركني بطاقات تعريف باسم املتكلمني نبذة عن املرشوع -كيفية التواصل مع املنظمني

عناصر البيئة المؤثرة في ديناميك ّيات الجماعة:

إبان التحضري للتدريب من املهم أخذ عدة عوامل بعني االعتبار ،وال سيام تلك التي لها
تأثري مبارش عىل ديناميكية الجامعة مثل مكان التدريب وزمانه .ومن العنارص املكانية
املؤثرة:
 املساحة أو قدرة املكان عىل استيعاب األفراد املناخ داخل املكان (مناسب للجميع-ليس حارا ً أو باردا ً) طريقة جلوس األفراد أو املشاركني :إن لطريقة األفراد داخل أي مكان أثر أسايس عىلديناميكية الجامعة .فمثالً ،كلام كربت املسافة بني الجالسني يف املكان أو توزّعت بشكل
مستقيم ،كلام تراجعت إمكانية الجامعة عىل املشاركة والتفاعل.
ويختلف تأثري طريقة جلوس الجامعة كالتايل:
الوضعية

الشكل

الخصائص

مرسح أو منصة

 مناسب للمحارضات والندوات ،وخاصة يفحال حضور عدد كبري من املشاركني
 يحد من إمكانية املشاركة وقدرة املشاركنيعىل التفاعل مع املدرب(ة)

دائري

 يخلق جوا ً غري رسمي ويشجع عىل أعىلدرجة مشاركة وتفاعل
 قد يساهم يف خلق أحاديث جانبية ما يؤثرعىل تركيز املشاركني

نصف دائري

 يخلق جوا ً مناسباً للمدرب إذ يكون هناكإمكانية للتحرك داخل املكان والتفاعل أكرث
مع املشاركني
 يخلق جوا ً جدياً ورسمياً قد يواجه الجالسون يف آخر الغرفة صعوبةيف املشاركة

عىل املدرب(ة) التعامل مع مختلف أمناط الترصف بني املشاركني ،لتجنب تسببها بتأثري
سلبي .ومن شأن قدرة التعامل معها بشكل إيجايب أن يكسب الجلسة تفاعالً أكرث بني
املشاركني وإمكانية مشاركة عدد أكرب منهم وكذلك استفادة أعىل.
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تقييم التدريب

ميكن للمدرب استخدام النموذج التايل لتقييم سري جلسة التدريب ومدى نجاحها:
املؤرش

املعيار

تن ّوع املشاركني

• توفُّر متثيل لكافة رشائح املجتمع املعني واملهتم
• عدد املشاركني

سري الجلسة

• مشاركة الجميع من خالل إبداء الرأي والتفاعل واالستامع إىل اآلخر
• تحقيق األهداف املرجوة من كل التدريب
• إعطاء الوقت املخصص لكل قسم من الجلسة
• خلق بيئة مريحة وآمنة للتعبري واملشاركة
• إنشاء عالقة جيدة بني املدربة واملشاركات

مضمون التدريب

• التطرق إىل عمق املواضيع
• طرح استفسارات وأسئلة عىل املشاركني
• تقريب موضوع التدريب من املشاركني

العالقة مع املدرب

• مدى ارتياح املشاركات لدور املدربة خالل الجلسة
• قدرة املدربة عىل إعادة صياغة األفكار واملداخالت
• ثقة املشاركني بدور املدربة وإدارتها للجلسة

التحضريات اللوجستية

• توفّر كافة املستلزمات (كهرباء ومرشوبات وأطعمة ومقاعد للجميع)
• توزيع املنشورات وتسجيل الحضور

نموذج تسجيل الحضور
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التقييم

نموذج  -تقييم ورشة العمل

عنوان الدورة التدريبية
اسم املدرب(ة):

التاريخ:
املكان:

 -1ضع تقييمك للجمل التالية يف الخانة التي تراها مناسبة:
موافق بشدّ ة

موافق

غري موافق

غري موافق أبداً

هذه الدورة لبت توقعايت
أهداف ورشة العمل كانت واضحة
املواضيع التي بُحثت لها عالقة بعميل/مسؤوليايت
املواد التدريبية كانت منظمة بشكل جيد
تم إعطاء الوقت الكايف والالزم لكل موضوع
قدم الدليل التدريبي معلومات مفيدة
أساليب العرض التي استعملت من قبل املدرب كانت فعالة
نجح املدرب بخلق عالقة جيدة مع املشاركني/املشاركات
أوصل املدرب املواضيع املختلفة بطريقة واضحة
متكن املشاركون/املشاركات من املساهمة واملشاركة يف ال ّنقاش والعمل الجامعي
أشعر بأنني اكتسبت معلومات أستطيع أن أمارسها يف حيايت العمل ّية
كانت هذه الدورة التدريبية باإلجامل مفيدة

 -2ما هي املواضيع التي وجدتها أقل فائدة/أهمية؟ وملاذا؟
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -3ما هي املواضيع التي وجدتها أكرث فائدة/أهمية؟ وملاذا؟
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -4ما هي املواضيع التي شعرت أنك بحاجة للتعرف عليها أكرث ،أو التي تتمنى
الرتكيز عليها أكرث يف مناسبات تعلّمية قادمة؟
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -5هل تنصح(ين) بهذا النوع من ال ّتدريب ألشخاص آخرين؟
كال ------------------:ال رأي------------------:
نعم------------------:
• إذا أجبت بـ"نعم" ،رجا ًء حدد من؟
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------89

 -6هل من مالحظات أو اقرتاحات تو ّد(ين) إعطاءها بهدف تحسني هذه الورشة
التدريبية؟
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -7هل لديك أي مالحظات ،أو اقرتاحات أو معلومات إضافية؟
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سيتم استخدام بعض املعلومات الواردة يف التقييم ،والصور املأخوذة خالل الورشة
التدريبية يف تقارير ومنشورات قادمة .ولن يتم مشاركة أي من السابق ذكره أو
استخدامه من دون موافقتك املسبقة.
• أعطي موافقتي الكاملة
• موافق(ة) فقط يف حال عدم ذكر إسمي
• غري موافق(ة)
المراجع األساسية
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