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يشغلٹمنصبٹاملديرٹالتنفيذيٹملركزٹاملشروعاتٹالدوليةٹاخلاصة,ٹالتابعٹ
للغرفةٹالتجاريةٹللوالياتٹاملتحدةٹمنذٹعامٹ١٩٩١.ٹوفيٹعامٹ١٩٨٣,ٹكانٹ
يعملٹمديراٹمساعداٹلبرنامجٹالدميقراطيةٹثنائيةٹاألحزاب,ٹالذيٹانشأٹ
الوقفيةٹالوطنيةٹللدميقراطية,ٹالتيٹتقدمٹالدعمٹملركزٹاملشروعاتٹالدوليةٹ
لكيٹ التجاريةٹ الغرفةٹ إلىٹ جونٹ عادٹ الوقفية,ٹ إنشاءٹ ومبجردٹ اخلاصةٹ
يساعدٹفيٹإنشاءٹمركزٹاملشروعاتٹالدوليةٹاخلاصةٹحيثٹعملٹمديراٹ

للبرامج.
وفيٹالفترةٹ١٩٧٧ٹ– ١٩٨٢ٹكانٹيعملٹفيٹإدارةٹالشئونٹالعامةٹوقسمٹ

املشروعاتٹاخلاصةٹفيٹالغرفةٹالتجاريةٹللوالياتٹاملتحدة.
وفيٹعامٹ١٩٧٦,ٹانضمٹجونٹد.سوليفانٹللعملٹفيٹاللجنةٹاالنتخابيةٹ
اخلــاصــةٹ الــبــحــوثٹ إدارةٹ فــيٹ عــمــلٹ حــيــثٹ فــــورد,ٹ األمــريــكــيٹ للرئيسٹ
االنتخابية.ٹ للحملةٹ السوقٹ وبحوثٹ الــرأيٹ واستطالعٹ باالستراتيجيةٹ
الــبــحــوثٹاالقــتــصــاديــة,ٹومكتبٹ فــيٹمعهدٹ قــبــلٹ قــدٹعــمــلٹمــنٹ وكـــانٹ
فيٹ املتحدة)ٹ للوالياتٹ التجارةٹ وزارةٹ (فيٹ األقلياتٹ أعمالٹ مشروعاتٹ
لوسٹأجنلوس,ٹوكانٹعملهٹفيٹذلكٹالوقتٹيتركزٹعلىٹتعزيزٹاملشروعاتٹ
الصغيرةٹومشروعاتٹاألقليات.ٹويحملٹجونٹد.سوليفانٹدرجةٹدكتوراهٹ
الفلسفةٹفيٹالعالقاتٹالدوليةٹٹمنٹجامعةٹبتسبرج.ٹوقدٹكتبٹعدداٹمنٹ
وشرقٹ وسطٹ فيٹ الدميقراطيةٹ إلىٹ التحولٹ عنٹ واإلصــداراتٹ املقاالتٹ
علىٹ القائمةٹ الدميقراطيةٹ التنميةٹ وعنٹ الشركاتٹ حوكمةٹ وعنٹ أوروبــاٹ

أساسٹالتوجهٹإلىٹالسوق.ٹ



كـــاثـرينٹل.كــوشـتـاٹهـلـبـلـيـنــج
Catherine L. Kuchta-Helbing

مسؤولةٹبرامـجٹفىٹشـركةٹجلوبالٹبروجكتس، ومسئولةٹعنٹاالستشاراتٹ
دى.سى.ٹ بواشنطنٹ اخلاصة  الدوليةٹ املشروعاتٹ مركزٹ فيٹ والبحوثٹ
هوبكنز،  جونٹ جامعةٹ فيٹ بالتدريسٹ –هلبلينجٹ كوشتاٹ د.ٹ قامتٹ وقدٹ
قامتٹ كماٹ سويسرا.ٹ  – بجنيفٹ الدبلوماسيةٹ الدراساتٹ برنامجٹ وفىٹ
بــإلــقــاءٹمــحــاضــراتٹفــىٹجــامــعــةٹجـــورجٹمـــاســـون.ٹوعــمــلــتٹقــبــلٹذلــكٹ
بالوقفيةٹ الدميقراطيةٹ لــلــدراســاتٹ العامليٹ املنتدىٹ فــىٹ زائــرٹ كباحثٹ
التحولٹ عــنٹ بــحــوثٹ بتحضيرٹ قــامــتٹ حــيــثٹ لــلــدميــقــراطــيــة,ٹ الــوطــنــيــةٹ
السياسيٹواالقتصاديٹفيٹشرقٹأوروباٹوأمريكاٹالالتينية.ٹكماٹعملتٹ
د.كوشتاٹهلبلينجٹأيضاٹكباحثٹزائرٹفيٹجامعةٹجورجٹتاون ومدرسة
وجامعة هوبكينز  جونٹ بجامعةٹ املتقدمةٹ الدوليةٹ للدراساتٹ نيتزٹ بولٹ
تنفيذيٹ وكمساعدٹ كباحثٹ كوشتاٹ د,ٹ عملتٹ وكذلكٹ واشنطن.ٹ جــورجٹ
لدراسةٹاألبعادٹاإلنسانيةٹللبرنامجٹالعامليٹللتغيرٹالبيئيٹالتابعٹللمجلسٹ
للبحوثٹوالتدريسٹفىٹ للعلومٹاالجتماعيةٹفيٹجنيفٹوكمساعدٹ الدوليٹ
املعهدٹاجلامعيٹللدراساتٹالعلياٹالدوليةٹفيٹجامعةٹجنيفٹحيثٹحصلتٹ
علىٹدرجةٹدكتوراهٹالفلسفةٹفىٹالعالقاتٹالدوليةٹوالعلومٹالسياسية.ٹ
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تـقـــــديـــم
الطرفٹ األولٹ طــرفــني,ٹ إلــىٹ العامةٹ السياساتٹ صياغةٹ فــيٹ املــشــاركــةٹ حتــتــاجٹ
والثانى,ٹ القراراتٹ تنفيذٹ سالمةٹ ضمانٹ علىٹ والقائمٹ القرارٹ صاحبٹ احلكومىٹ
املجتمعٹوميثلهٹفىٹهذاٹالكتيبٹجمعياتٹاألعمالٹباعتبارهاٹاملجتمعٹاملدنىٹالذىٹ

يعبرٹعنٹأصحابٹاألعمال.
تبنيٹجتربةٹالدولٹالتىٹتطبقٹبرامجٹاالصالحٹأنٹاالصالحٹاالقتصادىٹالٹيكونٹ
مؤثراٹبحقٹإالٹإذاٹكانٹصوتٹجمعياتٹاألعمالٹمسموعاٹمنٹخاللٹاملشاركةٹفيٹ
املجتمع,ٹ منٹ كبيراٹ جــزءًاٹ األعمالٹ جمعياتٹ ومتثلٹ العامة.ٹ السياساتٹ صياغةٹ
فرصٹ ويوفرٹ واخلدماتٹ السلعٹ وينتجٹ االقتصادىٹ النموٹ يحفزٹ الذىٹ اجلزءٹ وهوٹ
العملٹاملرتبطةٹبالعمليةٹاالنتاجية.ٹوبالتالى,ٹالٹبدٹأنٹيكونٹصوتٹهذهٹاجلمعياتٹ
مسموعاٹفىٹعمليةٹصنعٹالسياسات.ٹويعتقدٹالبعضٹأنٹدورٹجمعياتٹاألعمالٹ
يقتصرٹعلىٹتثقيفٹوتدريبٹاملبادرينٹوأصحابٹاملشروعاتٹفقط,ٹولكنٹمثلٹهذهٹ
اخلدماتٹستضيعٹسدىٹإذاٹلمٹتكنٹبيئةٹاألعمالٹمشجعةٹلقيامٹهذهٹاملشروعات.ٹ
الدعوةٹ التثقيفيةٹوبرامجٹ املؤثرةٹجتمعٹبنيٹاألهدافٹ فإنٹجمعياتٹاألعمالٹ ولذاٹ
عصرناٹ وفىٹ أعضائها.ٹ علىٹ تأثيرٹ لهاٹ التىٹ املجاالتٹ فىٹ السياساتٹ إلصالحٹ
عنٹ األعــمــالٹ وســيــداتٹ رجــالٹ يبحثٹ حيثٹ العاملية,ٹ التنافسيةٹ عصرٹ احلــالــى,ٹ
جمعياتٹتقدمٹلهمٹاملساعدةٹاألساسية,ٹلنٹيكونٹبوسعٹأىٹمنٹهذهٹاجلمعياتٹ
أنٹتتجاهلٹدورٹاملشاركةٹفيٹصياغةٹالسياساتٹالعامة.ٹواحلقيقةٹأنٹاملشاركةٹ

فيٹصياغةٹالسياساتٹالعامةٹهوٹأساسٹجناحٹواستمرارٹأىٹجمعية.
واملواطننيٹ احلكومةٹ بنيٹ االجتاهنيٹ ذاتٹ التبادليةٹ العالقةٹ الكتيبٹ هذاٹ ويتناولٹ
صياغةٹ فيٹ األعمالٹ جمعياتٹ وإشــراكٹ والتشاورٹ املعلوماتٹ تقدميٹ منٹ ابتداءٹ
السياساتٹالعامةٹإلىٹتقدميٹاخلدماتٹالعامةٹعلىٹاملستوىٹالقوميٹفيٹ�لٹمناخٹ

دميقراطي.
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I

اجلزءٹاألول:ٹعالقةٹاحلكومةٹ
باملواطن

عـــالقـــةٹاحلـــكـــومـــةٹبــــاملــــواطــــنٹتــعــنــيٹ
فيٹ واملواطنٹ احلكومةٹ بنيٹ التفاعالتٹ
مناخٹدميقراطيٹوتشملٹتلكٹالعالقةٹ
منٹ ابتداءٹ املجاالتٹ منٹ واسعاٹ نطاقاٹ
صنعٹالسياساتٹإلىٹتقدميٹواستهالكٹ
اخلدماتٹالعامة.ٹوملاٹكانتٹاحلكوماتٹ
محليةٹ مختلفةٹ مستوياتٹ علىٹ تعملٹ
سنركزٹ فإنناٹ ودولية,ٹ وقوميةٹ وإقليميةٹ
هــنــاٹعــلــىٹاملــســتــوىٹاحملـــلـــىٹاألكــثــرٹ
اتصاالٹبعمليةٹصنعٹالسياسات.ٹٹأماٹ
احلكومةٹ معٹ يتعاملونٹ فهمٹ املواطنونٹ
كأفرادٹأوٹكجزءٹمنٹمجموعاتٹمنظمةٹ
مثلٹمنظماتٹاملجتمعٹاملدنيٹوجمعياتٹ
ــخــصٹالــســيــاســاتٹ األعــــمــــالٹفــيــمــاٹي

االقتصادية.
ـــةٹتـــرتـــكـــزٹعـــلـــىٹرضـــاٹ ـــراطـــي ـــدميـــق ال
املــواطــن,ٹ رضــاٹ ولضمانٹ املــواطــنــني..ٹ
علىٹ تقومٹ النيابيةٹ الدميقراطيةٹ فــإنٹ
والقواعدٹ املبادئٹ منٹ مجموعةٹ أساسٹ
االنتخاباتٹ مثلٹ الرسميةٹ التقليديةٹ
تقومٹ كماٹ لــهــا.ٹ املصاحبةٹ واحلــمــالتٹ
الدميقراطيةٹالنيابيةٹأيضاٹعلىٹأساسٹ
ــتــفــاعــالتٹاملــســتــمــرةٹبـــنيٹاحلــكــومــةٹ ال
واملواطنٹفيٹفترةٹماٹبنيٹاالنتخابات.ٹٹ

هذاٹ علىٹ اإلصـــدارٹ هــذاٹ فىٹ وسنركزٹ
النوعٹمنٹالتفاعل.ٹ

باملواطنٹ احلكومةٹ عالقةٹ تعزيزٹ
ــتــمٹمـــنٹخــــاللٹثـــالثـــةٹمــحــاورٹ ي

رئيسيةٹهى:ٹ
ٹاملشاركةٹالفعالة:  يشاركٹاملواطنونٹ
القرارٹ اتخاذٹ عملياتٹ فيٹ بنشاطٹ
وصـــنـــعٹالـــســـيـــاســـات.ٹواملــشــاركــةٹ
ــلــمــواطــنــنيٹتــعــنــيٹقــيــامٹ ــةٹل ــعــال ــف ال
تبادلٹ فيٹ بــدورٹ أنفسهمٹ املواطننيٹ
السياسات,ٹ بصنعٹ اخلاصةٹ اآلراءٹ
وبدائلٹ خياراتٹ اقتراحٹ طريقٹ عنٹ
سبيلٹ علىٹ املــطــروحــةٹ للسياساتٹ
املـــثـــال.ٹٹوفـــيٹنــفــسٹالـــوقـــت,ٹفــإنٹ
املــســئــولــيــةٹعــــنٹتــشــكــيــلٹووضــــعٹ
النهائيٹ القرارٹ واتخاذٹ السياساتٹ
تــظــلٹفـــيٹيـــدٹاحلــكــومــة.ٹوإشــــراكٹ
املــواطــنــنيٹفــيٹصــنــعٹالــســيــاســاتٹ
اجتاهنيٹ ذاتٹ متقدمةٹ عالقةٹ يعتبرٹ
علىٹ تقومٹ واملواطننيٹ احلكومةٹ بنيٹ
واألمثلةٹ ٹ املــشــاركــة.ٹ مبدأٹ أســاسٹ
علىٹذلك,ٹمجموعاتٹالعملٹاملفتوحةٹ
واحلواراتٹواملناقشات.ٹٹوفيماٹبنيٹ
املــعــلــومــاتٹوالــتــشــاورٹواملــشــاركــةٹ
الذيٹ التأثيرٹ درجــةٹ ترتفعٹ الفعالةٹ
لــلــمــواطــنــنيٹممــارســتــهٹعلىٹ ميــكــنٹ
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أنٹ علىٹ السياسات.ٹ صنعٹ عمليةٹ
أنٹ ميكنٹ الٹ املواطننيٹ وتأثيرٹ نفوذٹ
الــقــواعــدٹ تطبيقٹ عــنٹ بــديــالٹ يــكــونٹ
ـــادئٹالــرســمــيــةٹلــلــدميــقــراطــيــةٹ ـــب وامل
النزيهة,ٹ احلــرةٹ االنتخاباتٹ مثلٹ  –
وإمكانٹمساءلةٹ النيابية,ٹ واملجالسٹ
املو�فنيٹالرسميني,ٹواإلدارةٹالعامةٹ
ــة,ٹ ــعــددي ــت ـــدةٹســيــاســيــا,ٹوال احملـــاي
واحــــتــــرامٹحـــقـــوقٹاإلنــــســــان.ٹأمــاٹ
الــتــكــمــيــلــيــةٹمثلٹ ــنــشــاطٹ ال نـــواحـــيٹ
املــعــلــومــاتٹوالــتــشــاورٹواملــشــاركــةٹ
الــفــعــالــةٹفــقــدٹكــانــتٹمــوجــودةٹعلىٹ
الدوامٹفيٹالدميقراطياتٹبشكلٹأوٹ
أيةٹحالٹ وعلىٹ معلوم.ٹ وبقدرٹ بآخرٹ
أكثر,ٹ الدميقراطيةٹ تطورٹ معٹ فإنهٹ
املواطنونٹيطالبونٹبدرجاتٹ أصبحٹ
كماٹ والشفافية,ٹ االنفتاحٹ منٹ أكبرٹ
أصــبــحــتٹعـــالقـــاتٹاملــجــتــمــعٹأكــثــرٹ
ــكــاٹوأصـــبـــحـــتٹاحلـــكـــومـــاتٹ ــشــاب ت
تدعيمٹ نحوٹ متزايدةٹ بدرجةٹ تسعىٹ

تفاعالتهاٹمعٹاملواطنني
احلكومةٹ تــقــومٹ ٹ املــعــلــومــات:ٹ  نشرٹ
ببثٹ منهاٹ ومبــبــادرةٹ جانبها,ٹ مــنٹ
السياسات,ٹ صنعٹ عــنٹ املعلوماتٹ
احلصولٹ مــنٹ املــواطــنــنيٹ متكنيٹ أوٹ
إياها.ٹٹ طلبهمٹ عندٹ املعلومات,ٹ علىٹ
وفيٹكلتاٹاحلالتني,ٹتتدفقٹاملعلوماتٹ

أســـاســـاٹفـــيٹاجتـــــاهٹواحــــــد,ٹمنٹ
عالقةٹ فــيٹ املواطننيٹ إلــىٹ احلكومةٹ
ذاتٹاجتاهٹواحد.ٹٹومنٹأمثلةٹذلكٹ
الــســجــالتٹ إلـــىٹ الـــوصـــولٹ تسهيلٹ
واملواقعٹ الرسميةٹ واجلرائدٹ العامةٹ

احلكوميةٹعلىٹشبكةٹاإلنترنت.ٹ
بطرحٹ احلكومةٹ تــقــومٹ ٹ  الــتــشـــــاور:ٹ
املــواطــنــنيٹ ردودٹ وتــلــقــيٹ ــةٹ ــل األســئ
ـــاســـات.ٹوحــتــىٹ ـــســـي عــــنٹصـــنـــعٹال
فعلٹ ردٹ تتلقىٹ أنٹ للحكومةٹ ميكنٹ
حتــددٹ أنٹ عليهاٹ فـــإنٹ املــواطــنــني,ٹ
منٹهمٹالذينٹتسعىٹللحصولٹعلىٹ
آرائهمٹوماٹهوٹاملوضوعٹأثناءٹعمليةٹ
صنعٹالسياسات.ٹٹكماٹأنٹتلقيٹردٹ
احلكومةٹ منٹ يتطلبٹ املواطننيٹ فعلٹ
أيضاٹأنٹتوفرٹاملعلوماتٹللمواطننيٹ
يخلقٹ التشاورٹ فإنٹ مسبقا.ٹوهكذاٹ
بنيٹ اجتــاهــنيٹ ذاتٹ مــحــدودةٹ عالقةٹ
ذلــك,ٹ ومــثــالٹ واملــواطــنــني.ٹ احلكومةٹ
القواننيٹ مــشــروعــاتٹ علىٹ التعليقٹ
وعملياتٹاملسحٹالستطالعٹاآلراء.

بنيٹ قويةٹ بعالقاتٹ نــنــادىٹ ملــاذاٹ
احلكومةٹواملواطن?ٹ

املعلوماتٹ باستخدامٹ احلكوماتٹ تقومٹ
لتقويةٹ الفعالةٹ واملــشــاركــةٹ والــتــشــاورٹ
فــلــمــاذاٹتفعلٹ بــاملــواطــنــني.ٹ عــالقــاتــهــاٹ
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أسبابٹ ثالثةٹ هناكٹ ذلــك?ٹ احلــكــومــاتٹ
رئيسيةٹيدعمٹكلٹمنهاٹاآلخر:

أفضل:ٹٹ عامةٹ سياساتٹ وضــعٹ ٹ (١)ٹ
إنٹتوطيدٹأواصرٹالعالقةٹبنيٹاحلكومةٹ
واملـــواطـــنـــني,ٹيــشــجــعٹاملــواطــنــنيٹعلىٹ
النظرٹ فـــيٹ واملــجــهــودٹ الـــوقـــتٹ إنـــفـــاقٹ
فـــيٹاملـــوضـــوعـــاتٹالـــعـــامـــة.ٹٹكــمــاٹأنٹ
يقدمهٹ مــاٹ وتــقــيــمٹ تستخدمٹ احلــكــومــةٹ
تستفيدٹ معلوماتٹ كــمــوردٹ املــواطــنــونٹ
واملشاركةٹ والتشاورٹ واملعلوماتٹ منه.ٹ
للحكومةٹأسساٹأفضلٹ تقدمٹ النشيطةٹ
لصنعٹالسياساتٹوالتعرفٹعلىٹاآلراءٹ
واقعية.ٹٹ وأكثرٹ املختلفةٹبصورةٹأفضلٹ
العالقةٹ تلكٹ تضمنٹ الوقت,ٹ نفسٹ وفيٹ

التبادليةٹفعاليةٹتنفيذٹالسياسات.
احلــكــومــة:ٹٹ فـــيٹ ــثــقــةٹ ال ـــــادةٹ زي ٹ (٢)ٹ
والتشاورٹ املعلوماتٹ استخدامٹ يهيئٹ
للمواطننيٹ فرصةٹ النشيطةٹ واملشاركةٹ
وتوصيلٹ احلكومةٹ خططٹ يعرفواٹ كــيٹ
أرائـــهـــمٹلــألجــهــزةٹاحلــكــومــيــةٹوتــقــدميٹ
مــقــتــرحــاتٹنــافــعــةٹفـــيٹعــمــلــيــةٹاتــخــاذٹ
القرار.ٹٹهذهٹاملشاركةٹهيٹالتيٹتخلقٹ
املتبعة.ٹٹ السياساتٹ لنتائجٹ أكبرٹ قبوالٹ
تــبــديٹانــفــتــاحــا,ٹ وعــلــىٹاحلــكــومــةٹأنٹ
يجعلهاٹأهالٹللثقةٹلدىٹاملواطن.ٹويؤديٹ
قــراراتٹ وفيٹ احلكومة,ٹ فيٹ الثقةٹ بناءٹ

تقويةٹ إلــىٹ األفــضــلٹ العامةٹ السياسةٹ
يعززٹ ممــاٹ باملواطننيٹ احلكومةٹ عالقةٹ

شرعيةٹاحلكومة.ٹ
يــؤديٹ ٹ الــدميــقــراطــيــة:ٹ تــعــزيــزٹ ٹ (٣)ٹ
ـــتـــشـــاورٹ ـــومـــاتٹوال اســــتــــخــــدامٹاملـــعـــل
تصبحٹ أنٹ إلــىٹ النشيطةٹ واملــشــاركــةٹ
قابليةٹ وأكــثــرٹ شفافيةٹ أكثرٹ احلكومةٹ
تــقــويــةٹعــالقــاتٹ ــلــمــســاءلــة.ٹكــمــاٹأنٹ ل
تعزيزٹ علىٹ تعملٹ باملواطننيٹ احلكومةٹ
وتشريعهاٹ النشطةٹ املــواطــنــةٹ أســـسٹ
عنٹ فضالٹ املجتمعٹ فــيٹ أكــبــرٹ بشكلٹ
دعـــمٹانــغــمــاسٹاملــواطــنــنيٹفــيٹالــشــأنٹ
املناقشاتٹ فــيٹ املشاركةٹ مثلٹ الــعــام,ٹ
ـــتـــصـــويـــتٹواالحتـــــــــاداتٹ ـــعـــامـــةٹوال ال
واجلمعيات.ٹ.ٹالخ.ٹويؤديٹهذاٹكلهٹإلىٹ
والٹ هــذا,ٹ ٹ ٹ راســخــة.ٹ بيئةٹدميقراطيةٹ
لنشرٹ احلكومةٹ جهودٹ حتلٹ أنٹ ميكنٹ
املعلوماتٹوالتشاورٹوإشراكٹاملواطننيٹ
فيٹصنعٹالسياساتٹمحلٹالدميقراطيةٹ
إدراكٹاحلكوماتٹ تزايدٹ وقدٹ ٹ النيابية.ٹ
يتزايدٹ عالمٹ معٹ تتعاملٹ بأنهاٹ القوميةٹ
عالقاتهاٹ شبكةٹ وأنٹ واتصاال,ٹ ترابطاٹ
قدٹأصبحتٹأكثرٹتعقدا,ٹمماٹنتجٹعنهٹ
عنايةٹأكبرٹبعمليةٹصناعٹالسياسات.ٹ
"العجزٹ حــولٹ اجلــدلٹ منٹ كثيرٹ وهناكٹ
ـــدميـــقـــراطـــي"ٹوانـــخـــفـــاضٹشــرعــيــةٹ ال
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احلـــكـــومـــاتٹممــــاٹيـــضـــعٹاحلـــكـــومـــاتٹ
لــضــمــانٹفعاليةٹ مــتــزايــدٹ حتــتٹضــغــطٹ
كماٹ وشرعيتها.ٹ الــعــامــةٹ الــســيــاســاتٹ
بأنهاٹ ٹ وعياٹ أكثرٹ احلكوماتٹ أصبحتٹ
وتنفيذٹ إدارةٹ عــلــىٹ قــــادرةٹ تــكــونٹ ــنٹ ل
وبطريقةٹ فــعــال,ٹ بــشــكــلٹ الــســيــاســاتٹ
ــدةٹمـــاٹلـــمٹيــفــهــمٹمــواطــنــوهــاٹهــذهٹ جــي
السعيٹ وعندٹ ٹ ٹ ويؤيدوها.ٹ السياساتٹ
إلىٹتقويةٹعالقاتهاٹمعٹاملواطنني,ٹتقومٹ
تؤثرٹ لضغوطٹ باالستجابةٹ احلكوماتٹ
السياساتٹ صنعٹ مــراحــلٹ كــافــةٹ علىٹ
ــدٹاملــشــاكــلٹ ابـــتـــداءٹمـــنٹعــمــلــيــةٹحتــدي
إلىٹ القرارٹ واتخاذٹ السياساتٹ ووضعٹ
عمليةٹالتنفيذٹوانتهاءٹبعمليةٹالتقييم.

احلكوماتٹ تقومٹ سبق,ٹ ماٹ أجــلٹ ومــنٹ
مباٹيلى:

بزيادةٹ الشعبيةٹ ملطالبةٹ تستجيبٹ   
الشفافيةٹواخلضوعٹللمساءلةٹ

مطالبٹ الزديـــادٹ احلكوماتٹ تستجيبٹ
ــادةٹ ــزي املــواطــنــنيٹوأجـــهـــزةٹاإلعـــــالمٹب
فحصٹ فــيٹ الــدقــةٹ ــــادٹ وازدي الشفافيةٹ
ومنٹ ٹ احلكومية.ٹ واإلجــراءاتٹ األعمالٹ
أكبرٹ قدرٹ علىٹ املواطنونٹ يحصلٹ هناٹ
قيامٹ طــريــقٹ عــنٹ الدقيقةٹ املــعــرفــةٹ مــنٹ
احلــكــومــاتٹبــتــقــدميٹاملــعــلــومــاتٹحــول

تنفيذها.ٹٹ وكيفيةٹ اجلديدةٹ سياساتهاٹ
روحٹ تعميقٹ الــىٹ تــؤدىٹ املعرفةٹ وهــذهٹ

املواطنةٹلدىٹأفرادٹالشعب.
  الوفاءٹبتوقعاتٹاملواطننيٹمنٹخاللٹ

أخذٹآرائهمٹفيٹاالعتبارٹٹٹٹ
آراءٹ علىٹ احلــصــولٹ إلــىٹ السعيٹ إنٹ
منٹ يقدمونهٹ مــاٹ وتضمنيٹ املــواطــنــني,ٹ
آراءٹفيٹصنعٹالسياساتٹيعنيٹمحاولةٹ
احلكومةٹأنٹتفيٹبتوقعاتٹاملواطننيٹمنٹ
وبأنٹ أصواتهمٹ إلىٹ االستماعٹ ناحيةٹ
آراءهمٹتؤخذٹمأخذٹاجلد.ٹٹوعنٹطريقٹ
تــوســيــعٹدائــــرةٹاملــشــاركــنيٹفــيٹصنعٹ
طريقاٹ احلــكــومــةٹ تكسبٹ الــســيــاســاتٹ
ومنٹ للمعلومات.ٹ جديدةٹ مصادرٹ إلىٹ
األطــرافٹ لكافةٹ الفرصةٹ إعطاءٹ خاللٹ
تزيدٹ السياسات,ٹ صنعٹ فيٹ لإلسهامٹ
املواطننيٹ التزامٹ فرصٹ منٹ احلكوماتٹ

طواعيةٹبها.ٹ

  مواجهةٹعدمٹاملشاركةٹ
املواطننيٹ تنشيطٹ احلــكــومــاتٹ حتـــاولٹ
لــــإلدالءٹبــأصــواتــهــمٹفــيٹاالنــتــخــابــاتٹ
السياسيةٹ األحــزابٹ عضويةٹ وتنشيطٹ
املسحٹ عــمــلــيــاتٹ نــتــائــجٹ كشفتٹ حــيــثٹ
عـــنٹضـــيـــاعٹالــثــقــةٹفـــيٹاملــؤســســاتٹ
ـــــنٹخـــــاللٹاســـتـــخـــدام ــــعــــامــــة.ٹٹوم ال
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املـــعـــلـــومـــاتٹوالــــتــــشــــاورٹواملـــشـــاركـــةٹ
التيٹ املعوقاتٹ تعالجٹاحلكومةٹ الفعالة,ٹ
االهتمامٹ عدمٹ نتيجةٹ املواطننيٹ تواجهٹ
بــاملــشــاركــةٹفــىٹصــيــاغــةٹالــســيــاســاتٹ
العامة.ٹٹوكلماٹانخفضتٹاملعوقاتٹالتيٹ
كانٹ كلماٹ البدايةٹ فيٹ املواطننيٹ تواجهٹ
ذلكٹأفضلٹلزيادةٹمعرفتهمٹوفعالياتهمٹ
ذلـــك,ٹفإنهاٹ ٹوفــيٹسبيلٹ الــعــمــل.ٹ فــيٹ
احلكومةٹ أنٹ يشعرونٹ املواطننيٹ تــدعٹ
تدركٹدورهاٹاملفترض,ٹأالٹوهوٹٹخدمةٹ
كانٹ إذاٹ ماٹ املواطنونٹ ويرىٹ الشعب,ٹ
تدخلهمٹالبناءٹفيٹاملجتمعٹالدميقراطيٹ

يستحقٹعناءهم.ٹ
إشراكٹ فيٹ احلكوماتٹ ترغبٹ أحيانا,ٹ
األحيانٹ بعضٹ وفــيٹ بــأســره,ٹ الشعبٹ
علىٹ التركيزٹ فــيٹ ترغبٹ قــدٹ األخـــرى,ٹ
لــلــحــصــولٹعلىٹ مــجــمــوعــاتٹمـــحـــددةٹ
بعضٹ اتـــخـــاذٹ أوٹ مـــحـــددةٹ مـــدخـــالتٹ
االحتياطاتٹبشأنٹبعضٹأنواعٹمعينةٹ
منٹاملعلومات.ٹوتقويةٹعالقاتٹاحلكومةٹ
ــاملــواطــنٹهــوٹأحـــدٹنــواحــيٹالــنــشــاطٹ ب
لهاٹ تــكــونٹ أنٹ يحتملٹ الــتــيٹ اخلــطــيــرةٹ
إذاٹماٹمتٹالقيامٹ آثارٹإيجابيةٹجداٹ– 

بهٹباهتمامٹوعناية.ٹ

ماٹهىٹاحللولٹاملقترحة?
كفاءةٹنشرٹاملعلوماتٹلتعزيزٹعالقاتٹ

احلكومةٹباملواطننيٹ
احلكومةٹ عالقةٹ وضــعٹ قياسٹ ميكنٹ الٹ
احلكوميةٹ الــوثــائــقٹ بــعــددٹ بــاملــواطــنــنيٹ
املنشورة.ٹٹومعٹأهميةٹهذهٹاألرقام,ٹفإنٹ
يحدثٹ الذيٹ ماٹ هوٹ الرئيسيٹ السؤالٹ
املعلوماتٹ هيٹ ومــاٹ املطبوعات?ٹ لهذهٹ
إلىٹ فعالٹ تصلٹ وهلٹ تتضمنها?ٹ التيٹ
علىٹ قابعةٹ تظلٹ أنهاٹ أمٹ اجلماهير?ٹ
"الدواليب"?ٹهلٹ وفيٹأحضانٹ الرفوفٹ
يستخدمٹاملواطنونٹفعالٹهذهٹاملعلوماتٹ
احلكوماتٹ تــدركٹ هــلٹ يرفضونها?ٹ أمٹ
ردودٹأفعالٹاملواطنونٹوتعطيهاٹالقيمةٹ
التيٹتستحقها?ٹهلٹيؤدىٹهذاٹالنشاطٹ
إلىٹتقويةٹالعالقاتٹمعٹٹاملواطنني,ٹأمٹ
تتركهمٹعلىٹحالهم,ٹأمٹفيٹحالٹأسوأ?ٹٹٹ
عليهاٹ احلكوماتٹجناحا,ٹ ولكيٹحتققٹ
أنٹتقومٹبتخطيطٹاستخدامٹاملعلوماتٹ
أنٹ إذٹ الفعالة.ٹ واملــشــاركــةٹ والــتــشــاورٹ
تقويةٹعالقاتٹاحلكومةٹباملواطننيٹيعنيٹ
مهمةٹ وهــيٹ واملــجــزي,ٹ الــنــافــعٹ العملٹ
ينبغيٹأنٹتؤخذٹبجدٹوإخالص.ٹويعنيٹ
وتنفيذٹ وتخطيطٹ األهــداف,ٹ هذاٹوضعٹ
ماٹ وتقييمٹ لبلوغها,ٹ الــــالزمٹ الــنــشــاطٹ
إذاٹكانتٹاألهدافٹ متٹعملهٹملعرفةٹماٹ
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انفتاحٹ أيضاٹ يعنيٹ كماٹ حتققت.ٹ قدٹ
إلىٹ الــوصــولٹ علىٹ والعملٹ احلكومة,ٹ
املواطنني,ٹوبناءٹوتعزيزٹالعالقاتٹلدعمٹ
يعنيٹأيضاٹ قدٹ ٹوعندئذٹ الدميقراطية.ٹ
واملنشوراتٹ الكتيباتٹ تلكٹ استخدامٹ
اجلماهير,ٹحيثٹ إلىٹ للوصولٹ الالمعةٹ

يكونٹذلكٹمتفقاٹمعٹالهدف.ٹ

مراعاةٹوجهاتٹنظرٹاملواطننيٹأوالٹ
ومعاملتهاٹباحترامٹٹٹٹ

املـــواطـــنـــونٹ يــهــتــمٹ أنٹ يــنــبــغــيٹ ـــــاذاٹ مل
بإعطاءٹ أوٹ املعلوماتٹ علىٹ بحصولهمٹ
آرائهمٹووجهةٹنظرهم?ٹفيٹالواقع,ٹهناكٹ
كثيرٹمنٹاملواطننيٹغالباٹماٹيترددونٹأوٹ
يرفضونٹالدخولٹفيٹعملياتٹاستخدامٹ
الفعالةٹ واملشاركةٹ والتشاورٹ املعلوماتٹ
التيٹتطرحهاٹاحلكومة.ٹٹوقدٹيرونٹأنٹ
العمليةٹالٹتستحقٹالوقتٹالذيٹينفقونهٹ
منٹأجلها.ٹٹوقدٹيتركونٹاألمرٹللحكومةٹ
والبرملانٹوغيرهمٹمنٹاملواطننيٹليتابعواٹ
الثقةٹ لديهمٹ تكونٹ وقــدٹالٹ ٹ املــوضــوع.ٹ
ــتــيٹتــقــدمــهــاٹاحلــكــومــةٹ بــاملــعــلــومــاتٹال
منهمٹ لــالقــتــرابٹ احلــكــومــةٹ بــدوافــعٹ أوٹ
تلقيٹ الٹ وعــنــدمــاٹ فــيــهــا.ٹ وإشـــراكـــهـــمٹ
بــآراءٹ اهتماماٹ مو�فوهاٹ أوٹ احلكومةٹ
فإنهاٹ نــظــرهــم,ٹ ووجـــهـــاتٹ املــواطــنــنيٹ
بسهولةٹميكنٹأنٹتّكونٹتوقعاتٹخاطئةٹ

ماٹ وكثيراٹ ٹ املواطنني.ٹ فعلٹ ردودٹ عنٹ
كذلكٹ لــآلمــال.ٹ مخيبةٹ النتيجةٹ تــكــونٹ
يتبعون,ٹ قدٹ العمومينيٹ املو�فنيٹ فــإنٹ
علىٹ بالتعاليٹ يتسمٹ سلوكاٹ بــدورهــم,ٹ
اللغةٹ تكييفٹ يجبٹ ولذلكٹ ٹ املواطنني.ٹ
فيٹ اجلماهير,ٹ يناسبٹ مباٹ واألسلوبٹ
نــفــسٹالــوقــتٹالــتــيٹجتــعــلٹفــيــهٹعمليةٹ
ــيــرةٹلــالهــتــمــام,ٹ الــتــفــاعــلٹجـــذابـــةٹومــث
والبعدٹ واألمـــانـــة,ٹ بــالــصــداقــةٹ وتــتــســمٹ
عنٹالتعالي.ٹٹوعندماٹتعملٹاحلكوماتٹ
علىٹإشراكٹاملواطننيٹفيٹعمليةٹصنعٹ
التوقعاتٹ تخلقٹ فــإنــهــاٹ الــســيــاســات,ٹ
هذاٹ فــيٹ احلــكــومــات,ٹ وحتــتــاجٹ لديهم.ٹ
الصدد,ٹإلىٹأنٹتظهرٹللمواطننيٹقيمةٹ
ـــواٹبــهٹمــنٹوجــهــاتٹنــظــر,ٹوإلــىٹ مــاٹأدل
أنهاٹقدٹأخذتهٹفيٹاحلسبانٹعندٹصنعٹ
السياسةٹوإذاٹماٹأخفقتٹاحلكومةٹفيٹ
املواطننيٹقدٹيحجمونٹ عملٹذلك,ٹفإنٹ
عنه,ٹأوٹيظهرونٹعدمٹالرغبةٹفيٹإنفاقٹ
ــدعــواتٹ وقــتــهــمٹالــثــمــنيٹلــالســتــجــابــةٹل

احلكومةٹفيٹاملستقبل.ٹ

الوفاءٹبالوعودٹوبناءٹالثقة
إذاٹماٹكانتٹاحلكوماتٹترغبٹفيٹتقويةٹ
عالقاتهاٹباملواطنني,ٹفإنهاٹالبدٹأنٹتفيٹ
معلوماتٹ بتقدميٹ فالتظاهرٹ تعد.ٹ مباٹ
كاملةٹوطلبٹآراءٹاملواطننيٹوإشراكهمٹ
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بشكلٹفعالٹفيٹصنعٹالسياسات,ٹثمٹ
يــؤديٹإلىٹ بــه,ٹ عــدمٹالوفاءٹمباٹوعــدتٹ
مــنٹصعوبةٹ ذلـــكٹ ويــزيــدٹ األمـــلٹ خيبةٹ
إشراكٹاملواطننيٹفيٹاملستقبلٹفيٹأيٹ
احلكومةٹ قيامٹ يعنيٹ والتظاهرٹ عمل.ٹ
بالتشاورٹالصورىٹأوٹاالدعاءٹبإشراكٹ
فىٹ ونيابيةٹ مفتوحةٹ بطريقةٹ املواطننيٹ
أولئكٹ دعــوةٹ علىٹ األمــرٹ يقتصرٹ حــنيٹ
الذينٹتتماثلٹآراؤهمٹمعٹرأيٹاحلكومة.ٹٹ
حقٹ أنٹ ادعــاءٹ أيضاٹ يعنيٹ والتظاهرٹ
متاحٹ حــقٹ املــعــلــومــاتٹ علىٹ احلــصــولٹ
بينماٹ احليادٹ منٹ القدرٹ بنفسٹ للجميعٹ
معلوماتٹ تقدميٹ يتمٹ األمــرٹ حقيقةٹ فىٹ
متميزةٹإلىٹالبعضٹدونٹاآلخرٹأوٹيتمٹ
علىٹ للبعضٹ ناقصةٹ معلوماتٹ تقدميٹ
البعضٹاألخرٹعلىٹ الرغمٹمنٹحصولٹ

معلوماتٹوافية.ٹ

بنيٹ عالقةٹ لبناءٹ الكافىٹ الوقتٹ إتاحةٹ
احلكومةٹواملواطن

املــعــلــومــاتٹوالــتــشــاورٹ إنٹاســتــخــدامٹ
وقــت.ٹٹ إلــىٹ يحتاجٹ الفعالةٹ واملــشــاركــةٹ
وإذاٹحتدثناٹبصراحة,ٹفإنٹاملواطننيٹلنٹ
يقومواٹفجأةٹبإ�هارٹثقتهمٹباحلكومة,ٹ
وملجردٹأنهاٹقدٹبدأتٹفيٹإشراكهمٹفيٹ
مبادراتٹسياسيةٹأوٹاقتصادية.ٹٹكماٹ
يتمكنواٹمنٹاإلسهامٹ لنٹ املواطننيٹ أنٹ

يكونٹ أنٹ بــدونٹ السياساتٹ فيٹصنعٹ
يتعرفواٹ لــكــيٹ الــكــافــيٹ ــوقــتٹ ال لــديــهــمٹ
مقترحاتهمٹ ولتكوينٹ املوضوعاتٹ علىٹ
املباشرةٹ اآلثـــارٹ وتــتــوقــفٹ ٹ اخلــاصــة.ٹ
الزمنيةٹ علىٹاحلقبةٹ املواطننيٹ إلشراكٹ
التىٹيتمٹإشراكٹاملواطننيٹبها,ٹفإذاٹماٹ
كانٹذلكٹفيٹمرحلةٹمتأخرةٹمنٹدورةٹ
صنعٹالسياسة,ٹقريباٹمنٹأوٹحتىٹبعدٹ
إالٹ للمواطننيٹ يكونٹ لنٹ القرار,ٹ اتخاذٹ
السياسات.ٹٹ صنعٹ علىٹ األثــرٹ أضعفٹ
عندماٹ املواطننيٹ فإنٹ النقيض,ٹ وعلىٹ
يشاركونٹفيٹاملراحلٹاألولىٹمنٹدورةٹ
اإلعــدادٹ مراحلٹ فيٹ السياسة,ٹ صنعٹ
للحكوماتٹ ميكنٹ مثال,ٹ واالستكشافٹ

أنٹحتققٹجناحاتٹكبرى.

الــعــمــلٹعــلــىٹإيـــجـــادٹاحلـــلـــولٹولــيــسٹ
استنساخها

ــــنيٹاحلـــكـــومـــةٹ تــخــتــلــفٹالــــعــــالقــــاتٹب
ولذاٹ أخــرى.ٹ إلىٹ دولــةٹ منٹ واملواطننيٹ
فــــإنٹاحلـــكـــومـــاتٹحتـــتـــاجٹإلــــىٹرســمٹ
سياساتهاٹفيٹإطارٹأوضاعهاٹاخلاصةٹ
واالبتكار.ٹ اخللقٹ طريقٹ عنٹ احملــددة,ٹ
عالقاتٹ تقويةٹ فيٹ الرئيسيةٹ والــدروسٹ
منٹ التعلمٹ هــيٹ بــاملــواطــنــنيٹ احلــكــومــةٹ
اآلخــــريــــن,ٹوحتـــديـــدٹفــــرصٹجـــديـــدة,ٹ
وأخذٹالتفاعالتٹاملختلفةٹفيٹاالعتبار,ٹ
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واالبتكار.ٹٹ اخللقٹ ملكاتٹ واســتــخــدامٹ
وإذاٹماٹجتاهلتٹاحلكوماتٹأنٹتشركٹ
مــجــمــوعــاتٹكــبــيــرةٹمــنٹاجلــمــاهــيــرٹأوٹ
عليهاٹ عفاٹ أدواتٹ بــاســتــخــدامٹ قــامــتٹ

الزمن,ٹانقطعتٹصلتهاٹباملواطنني.

املوازنةٹبنيٹالسياساتٹاملتناقضة
باملواطننيٹ تقويةٹعالقاتٹاحلكومةٹ عندٹ
مــــنٹخـــــاللٹاســــتــــخــــدامٹاملـــعـــلـــومـــاتٹ
ــــتــــشــــاورٹواملــــشــــاركــــةٹالــنــشــيــطــةٹ وال
قــدراٹ احلــكــومــاتٹ تتلقىٹ لــلــمــواطــنــني,ٹ
صنعٹ لــتــحــســنيٹ اآلراءٹ مـــنٹ ضــخــمــاٹ
تلكٹ فــىٹ الــســؤالٹ وميكنٹ السياسات.ٹ
احلكومىٹ التصرفٹ كيفيةٹ فىٹ احلالةٹ
ومتعارضة!ٹٹٹ متناقضةٹ آراءٹ تلقىٹ عندٹ
الكبرىٹ املصالحٹ مجموعاتٹ تتحيزٹ قدٹ
لبعضٹ بقوةٹ املدنيٹ املجتمعٹ ومنظماتٹ
تظهرٹ وقــدٹ ٹ معينة.ٹ سياسيةٹ خياراتٹ
ــعــام,ٹأنــهٹعلىٹ اســتــطــالعــاتٹالـــرأيٹال
النقيضٹمنٹذلك,ٹفإنٹأغلبٹاملواطننيٹ
تلكٹ يعارضونٹ مقابلتهمٹ متــتٹ الــذيــنٹ
ركـــزتٹ مـــاٹ وإذاٹ ـــشـــدة.ٹ ب اخلــــيــــاراتٹ
منٹ الــقــادمــةٹ اآلراءٹ عــلــىٹ احلــكــومــاتٹ
ــحٹاملــنــظــمــة,ٹفقدٹ مــجــمــوعــاتٹاملــصــال
تهتمٹ الٹ املجموعاتٹ هــذهٹ أنٹ تكتشفٹ

وإذاٹ للقلة.ٹ مــحــددةٹ مبصلحةٹ ســـوىٹ
عــلــىٹمشاعرٹ مــاٹراهــنــتٹاحلــكــومــاتٹ
تهملٹ قدٹ فإنهاٹ العريضة,ٹ اجلماهيرٹ
احـــتـــيـــاجـــاتٹمــجــمــوعــاتٹهـــامـــة,ٹأوٹ

مجاالتٹسياساتٹأخرى.ٹ

النقدٹالبناءٹواحلوارٹ
املوطننيٹ معٹ التشاورٹ يــؤديٹ ماٹ نــادراٹ
ــعٹالــســيــاســاتٹ وإشـــراكـــهـــمٹفـــيٹصــن
احلكومية,ٹ بالسياساتٹ ترحيبٹ ــىٹ إل
وخاصةٹإذاٹماٹكانتٹالفرصةٹالٹتعطيٹ
للمواطننيٹإالٹنادراٹلالستماعٹلصوتهم.ٹٹ
إذٹأنهمٹقدٹيستخدمونٹفرصتهمٹاألولىٹ
فيٹالتنفيسٹعنٹغضبهمٹأوٹإحباطهم,ٹ
اتباعٹ عــدمٹ ببساطةٹ يختارونٹ قــدٹ أوٹ
االختياراتٹاملقترحةٹمنٹاحلكومة.ٹولذاٹ
النقدٹ وتقبلٹ التواصلٹ استمرارٹ وجبٹ
للمشاركةٹ بدعوةٹ احلكومةٹ قامتٹ فإذاٹ
بآرائهمٹفيجبٹأنٹتتقبلٹأفكارهمٹحتىٹ
لوٹتعارضتٹمعهاٹوأنٹتكونٹمستعدةٹ
للحوارٹبشأنٹاملقترحاتٹاملتعارضةٹمعٹ
سياساتها.ٹٹفالهدفٹهوٹاحلصولٹعلىٹ
التشجيعٹ وليسٹ املواطننيٹ مقترحاتٹ

والتهليلٹللسياساتٹالقائمة.ٹ
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اجلزءٹالثانيٹ:ٹماٹهيٹاملشاركةٹ
فيٹصياغةٹالسياساتٹالعامةٹ?
املـــشـــاركـــةٹفـــيٹصــيــاغــةٹالــســيــاســاتٹ
العامةٹبكلٹبساطةٹهيٹعمليةٹمساندةٹ
علىٹ أوٹ مــاٹ (عــلــىٹشــخــصٹ تــأثــيــرٹ أوٹ
شيءٹما).ٹوتوجهٹبرامجٹاملشاركةٹفيٹ
صياغةٹالسياساتٹالعامةٹبقصدٹتغييرٹ

سياساتٹعامةٹمعينةٹقدٹتشملٹ:
ٹالقانونٹوالتشريعاتٹاألخرى

ٹاللوائح
ٹقراراتٹاحملاكم

ٹاألوامرٹوالقراراتٹالتنفيذية
ٹخــــطــــطٹوبــــــرامــــــجٹاألحــــــــزابٹ

السياسية
ٹالسياساتٹاملؤسسية

ــىٹآخـــــر,ٹفــــإنٹاملـــشـــاركـــةٹفيٹ ومبــعــن
تتضمنٹ الــعــامــةٹ الــســيــاســاتٹ صياغةٹ
تتعلقٹ معينةٹ ملواقفٹ املساندةٹ إعــالنٹ
أمثلةٹ ومــنٹ مــحــددة.ٹ عامةٹ بسياساتٹ
هــــذهٹاملـــواقـــفٹاملـــوافـــقـــةٹعــلــىٹإقــــرارٹ
سياسةٹمعينةٹأوٹإلغائهاٹأوٹرفضهاٹأوٹ
تعديلها.ٹوقدٹتكونٹاملشاركةٹفيٹصياغةٹ
السياساتٹالعامةٹأحدٹالتحدياتٹألنهاٹ
قدٹتتضمنٹمعارضةٹاملوقفٹاحلكوميٹ

بالنسبةٹلقضاياٹمحددة.

ونظراٹألنٹكثيراٹمنٹالسياساتٹالعامةٹ
ــرٹعــلــىٹمــجــتــمــعٹاألعـــمـــالٹتــأثــيــراٹ ــؤث ت
يحتاجٹ اخلاصٹ القطاعٹ فإنٹ مباشرا,ٹ
يتمكنٹ لكىٹ إلىٹجعلٹصوتهٹمسموعاٹ
عــامــةٹمعينةٹ مـــنٹحتــســنيٹســيــاســاتٹ
تتعلقٹ التىٹ واللوائحٹ القواننيٹ تشملٹ

مباٹيليٹ:
ٹالتجارة
ٹالعمل

ٹالسالمة
ٹالنقل
ٹاملال

ٹالضرائب
ٹاجلمارك

ٹالـــــرســـــومٹاألخـــــــرىٹاملــتــعــلــقــةٹ
بالشركات

ومنٹثمٹفإنٹالكثيرٹمنٹرجالٹاألعمالٹ
خــاللٹ مـــنٹ  – املــتــشــابــهٹ الــفــكــرٹ ذوىٹ
يكونونٹ -ٹ اخلــاصٹ القطاعٹ جمعياتٹ
معروفةٹ محددةٹ قضاياٹ مواقفهمٹجتاهٹ
بــاملــشــاركــةٹفــيٹصــيــاغــةٹالــســيــاســاتٹ
العامةٹعلىٹمستوىٹاحلكوماتٹاحملليةٹ
يعنىٹ وهــــذاٹ والــوطــنــيــة.ٹ ــيــمــيــةٹ واالقــل
بــالــنــســبــةٹجلــمــعــيــاتٹاألعـــمـــالٹالــقــيــامٹ
السياساتٹ حــولٹ أعضائهاٹ بتثقيفٹ
احلكوميةٹوجتميعٹآرائهمٹعلىٹاختالفٹ
ماٹ يبنيٹ ٹ واحــدٹ ٹفىٹصوتٹ توجهاتهاٹ
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املعينةٹ الــســيــاســاتٹ عــلــىٹ يــتــرتــبٹ قــدٹ
األســلــوبٹ هـــذاٹ وفـــوائـــد.ٹ تكاليفٹ مــنٹ
قيامٹ احتماالتٹ منٹ يزيدٹ التنظيمٹ منٹ
إصالحيةٹ اجــــراءاتٹ بتبنىٹ احلــكــومــةٹ
بصفةٹ املجهوداتٹ هذهٹ وتهدفٹ معينة.ٹ
بيئةٹمشجعةٹ إيجادٹوتطويرٹ إلىٹ عامةٹ

ملجتمعاتٹاألعمال.
فـــيٹصياغةٹ املــشــاركــةٹ ـــوعٹ ن يــتــوقــفٹ
الـــعـــامـــةٹعـــلـــىٹمــــاٹإذاٹ الـــســـيـــاســـاتٹ
مبوجبٹ بــهــاٹ مــعــتــرفٹ اجلمعيةٹ كــانــتٹ
أوٹ إلزامية,ٹ وعضويتهاٹ العامٹ القانونٹ

وقدٹ بالكامل.ٹ تطوعيةٹ جمعيةٹ كــانــتٹ
تــخــضــعٹأنــشــطــةٹجــمــعــيــاتٹاألعــمــالٹ
منٹ املــمــولــةٹ اإللــزامــيــةٹ العضويةٹ ذاتٹ
وقدٹحترمٹ بلٹ القيود,ٹ لبعضٹ احلكومةٹ
اشتركتٹ إذاٹ احلــكــومــيٹ التمويلٹ مــنٹ
فيٹبعضٹأنواعٹاملشاركةٹفيٹصياغةٹ
السياساتٹالعامة.ٹهذاٹالدليلٹمصممٹ
األعمالٹ جمعياتٹ تقومٹ كيفٹ لتوضيحٹ
الــتــطــوعــيــةٹ الــعــضــويــةٹ ذاتٹ اخلـــاصـــةٹ
فيٹ املشاركةٹ مبادراتٹ وتنفيذٹ بوضعٹ
صياغةٹالسياساتٹالعامةٹالناجحة.

ماٹهيٹاألشياءٹ
التيٹلمٹتصممٹاملشاركةٹفيٹصياغةٹالسياساتٹالعامةٹمنٹأجلهاٹ?

منٹاملهمٹأنٹنفهمٹماٹهيٹاملشاركةٹفيٹصياغةٹالسياساتٹالعامة,ٹومنٹاملهمٹبنفسٹ
الدرجةٹأنٹنعرفٹاألشياءٹالتىٹلمٹتصممٹاملشاركةٹفيٹصياغةٹالسياساتٹالعامةٹ
منٹأجلها.ٹمنٹوجهةٹنظرٹجمعياتٹاألعمال,ٹتوجهٹاملشاركةٹفيٹصياغةٹالسياساتٹ
العامةٹإليجادٹبيئةٹعملٹمالئمةٹجلميعٹأعضاءٹهذهٹاجلمعيات.ٹولكنٹاملشاركةٹفيٹ

صياغةٹالسياساتٹالعامةٹليستٹمصممةٹملاٹيليٹ:
ٹ احلصولٹعلىٹمعاملةٹتفضيليةٹلشركةٹماٹأوٹلقطاعٹما.

ٹ حلٹاملشاكلٹاملتعلقةٹبأنشطةٹالشركاتٹاألعضاءٹاليومية.ٹ(أماٹإذاٹكانتٹهناكٹ
تهددٹمجتمعٹاألعمالٹبشكلٹكبيرٹ تدلٹعلىٹوجودٹمشكلةٹكبيرةٹ يوميةٹ عقباتٹ
تلكٹ مثلٹ وفىٹ العامةٹستكونٹمضمونة.ٹ السياساتٹ فيٹصياغةٹ املشاركةٹ فإنٹ
احلاالت,ٹالٹيتمٹتوجيهٹالهجومٹعلىٹأعراضٹاملشكلةٹبلٹالبدٹمنٹالتركيزٹبصفةٹ

خاصةٹعلىٹالسببٹاحلقيقيٹللمشكلة)
أوٹ الروتينية,ٹ بعملياتهاٹ املتعلقةٹ اليوميةٹ املشاكلٹ حلٹ بخدمةٹ األعضاءٹ تزويدٹ ٹ 
تسويةٹالنزاعاتٹبنيٹاألعضاءٹواحلكومة.ٹولكيٹيحسمٹاألعضاءٹمثلٹهذهٹاألمور,ٹ
يجبٹعليهمٹاالستعانةٹباحملامنيٹأوٹهيئاتٹالتحصيلٹأوٹاملستشارين,ٹ...الخ.
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ــاغــةٹالـــســـيـــاســـاتٹالــعــامــةٹ ـــيٹصــي أهـــمـــيـــةٹٹاملـــشـــاركـــةٹف

أهــمــيــةٹ :ٹ ـــثٹ ـــال ـــث ال اجلــــــزءٹ
ـــــشـــــاركـــــةٹفــــــيٹصـــيـــاغـــةٹ امل

السياساتٹالعامة
ــــــلٹصــــــــــــوتٹمـــجـــتـــمـــع جــــــع

األعمالٹمسموعا
املـــشـــاركـــةٹفـــيٹصــيــاغــةٹالــســيــاســاتٹ
العامةٹاملؤثرةٹجتعلٹاملعلوماتٹاحلرجةٹ
علىٹ متاحةٹ األعمالٹ مبجتمعٹ املتعلقةٹ
نطاقٹواسعٹللعديدٹمنٹاجلهاتٹاملؤثرةٹ

علىٹالسياسةٹالعامة,ٹومنهاٹ:
كثيراٹ تستفيدٹ التيٹ اإلعــالم:ٹ وسائلٹ
األفكارٹ ومصدرٹ األعمالٹ مجتمعٹ منٹ
الصحفيونٹ يجمعٹ :ٹ والنقدٹ والتعليقٹ
قدراٹكبيراٹمنٹمعلوماتهمٹمنٹمصادرٹ
منٹ يتمكنونٹ ولكنهمٹ رسمية,ٹ حكوميةٹ
أفضلٹ بطريقةٹ املعلوماتٹ هــذهٹ حتليلٹ
اآلخرٹ الصوتٹ إلــىٹ يستمعواٹ أنٹ بعدٹ
منٹجمعياتٹاألعمالٹومصادرٹالفكر.
املشرعون:ٹأعضاءٹاملجالسٹالتشريعيةٹ
سليمةٹ معلوماتٹ إلىٹ يحتاجونٹ الذينٹ
تؤثرٹ سياسةٹ قــراراتٹ يصدرونٹ ألنهمٹ
منٹ كثيرٹ وفــىٹ املــواطــنــني.ٹ حياةٹ علىٹ
األحيانٹيقررٹاملواطنونٹإعادةٹانتخابٹ
ومنٹ األعضاء.ٹ نفسٹ انتخابٹ عدمٹ أوٹ

تعززٹ أنٹ السليمةٹ الــســيــاســاتٹ شــأنٹ
تدخلٹ وأنٹ لألعمال,ٹ املناسبةٹ البيئةٹ
إصالحاتٹقائمةٹعلىٹأساسٹالسوق,ٹ
وأنٹتفيدٹاملجتمعٹككل.ٹكماٹأنٹاملناخٹ
االستثماراتٹ يجذبٹ لألعمالٹ املناسبٹ
ويشجعٹمنظميٹاملشروعاتٹمماٹيؤدىٹ
االقتصاديٹ النموٹ زيــادةٹ إلــىٹ بالتاليٹ
والٹشكٹ اجليدة.ٹ العملٹ فرصٹ وزيــادةٹ
ستكونٹ اجلـــديـــدةٹ الـــفـــرصٹ هـــذهٹ أنٹ

لصالحٹجميعٹاملواطنني.
املــنــظــمــونٹواملــو�ــفــونٹواإلداريــــــون:ٹ
مــعــلــومــاتٹ عــلــىٹ إذاٹحــصــلــواٹ الـــذيـــنٹ
صــحــيــحــةٹعـــنٹاألهــــــدافٹاألســاســيــةٹ
منٹ يتمكنونٹ معينةٹ ولوائحٹ لسياساتٹ

إنفاذهاٹبطريقةٹأفضل.
جمعياتٹ وأعــضــاءٹ اجلــمــهــورٹ عــمــومٹ
قراراتٹ علىٹ يؤثرونٹ الذينٹ األعمال:ٹ
علىٹ احلصولٹ إنٹ السياسات.ٹ صنعٹ
السياساتٹ بشأنٹ أساسيةٹ معلوماتٹ
ـــــدراســـــةٹيــجــعــلٹأعـــضـــاءٹ مـــوضـــعٹال
جــمــعــيــاتٹاألعـــمـــالٹوعــمــومٹاجلــمــهــورٹ
عــلــىٹدرايــــةٹأكــبــرٹبــالــســيــاســاتٹالتيٹ
ماٹ عليهمٹوتساعدهمٹعلىٹمعرفةٹ تؤثرٹ
يفعلهٹوماٹالٹيفعلهٹاألعضاءٹاملنتخبونٹ

بالنيابةٹعنهم.
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ــاغــةٹالـــســـيـــاســـاتٹالــعــامــةٹ ـــيٹصــي أهـــمـــيـــةٹٹاملـــشـــاركـــةٹف
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تقويةٹجمعياتٹاألعمال
وتعتبرٹاملشاركةٹفيٹصياغةٹالسياساتٹ
العامةٹضروريةٹلبقاءٹجمعياتٹاألعمالٹ
اجلمعياتٹ هــذهٹ تقدمٹ ولــذلــكٹ ومنــوهــا,ٹ
خدماتٹكثيرةٹمثلٹالتثقيفٹوالتدريب.ٹ
املجهوداتٹ هذهٹ تضيعٹ قدٹ ذلكٹ ورغــمٹ
سدىٹإذاٹكانتٹالقواننيٹواللوائحٹتقفٹ
املــشــروعــاتٹ أمـــامٹمنظمٹ عــثــرةٹ حــجــرٹ
الناجح.ٹوفىٹمثلٹهذهٹالظروفٹتكونٹ
املـــشـــاركـــةٹفـــيٹصــيــاغــةٹالــســيــاســاتٹ
حتىٹ احلواجزٹ إلزالــةٹ ضروريةٹ العامةٹ
منٹ اجلمعياتٹ أعضاءٹ تتمكنٹشركاتٹ

االستمرارٹواالزدهار.

خصائصٹجمعياتٹاألعمالٹالتىٹلهاٹ
مبادراتٹمشاركةٹناجحةٹفيٹصياغةٹ

السياساتٹالعامة
ذاتٹ األعــمــالٹ جمعياتٹ أنٹ املــعــروفٹ
املـــشـــاركـــةٹفـــيٹصــيــاغــةٹالــســيــاســاتٹ

العامةٹاملؤثرةٹتتميزٹمباٹيليٹ:
ــحٹاألعـــضـــاءٹ ٹالــتــعــبــيــرٹعـــنٹمــصــال
بصوتٹموحدٹيجذبٹانتباهٹصناعٹ

السياسةٹبسرعة.
ٹعقدٹاجتماعاتٹمنتظمةٹمعٹصناعٹ
السياسات قضاياٹ ملناقشةٹ القرارٹ

باملطبوعاتٹ وتــزويــدهــمٹ الرئيسيةٹ
والبحوثٹاجليدة.

منتظمةٹ اتــصــالٹ شــبــكــاتٹ ٹإنــشــاءٹ
معٹ العملٹ وتوثيقٹعالقاتٹ وجيدةٹ

مو�فيٹاحلكومة.
حلمايةٹ ــقــنــواتٹ ال هـــذهٹ ٹاســتــخــدامٹ
بــالــتــأثــيــرٹعلىٹ مــصــالــحٹاألعـــضـــاءٹ
توجهاتٹمشاريعٹقواننيٹوسياساتٹ
األنشطة,ٹ هــذهٹ خــاللٹ ومــنٹ معينة.ٹ
ــبــدأٹصــنــاعٹالــســيــاســاتٹفىٹ قـــدٹي
كشركاءٹ األعمالٹ جمعياتٹ اعتبارٹ
ــــنيٹفـــــىٹعـــمـــلـــيـــةٹصــنــعٹ أســــاســــي
السياساتٹيقدمونٹمعلوماتٹسليمةٹ
ــاســات.ٹ(وبــفــضــلٹ ــســي ــال مــتــعــلــقــةٹب
مــشــاريــعٹاملـــشـــاركـــةٹفـــيٹصــيــاغــةٹ
الــتــيٹميولهاٹ الــعــامــةٹ الــســيــاســاتٹ
اخلاصةٹ الدوليةٹ املشروعاتٹ مركزٹ
أصبحٹ الـــدولٹ بعضٹ فــيٹ (CIPE)ٹ

مباشرةٹ يتوجهونٹ السياسةٹ صناعٹ
إلىٹجمعياتٹاألعمالٹللتشاورٹمعهاٹ

حولٹبعضٹالسياسات).
ٹاالشتراكٹفيٹعملياتٹاملشاركةٹفيٹ
مببادرةٹ العامةٹ السياساتٹ صياغةٹ
منٹاجلمعياتٹأوٹكردٹفعلٹملبادراتٹ
ــقٹمــصــالــحٹ ــي ـــهـــدفٹحتــق أخــــــرىٹب
بنيٹ املستمرٹ االتــصــالٹ أعضائها.ٹ
وصناعٹ األعــمــالٹ جمعياتٹ ممثليٹ
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II
I

ــاغــةٹالـــســـيـــاســـاتٹالــعــامــةٹ ـــيٹصــي أهـــمـــيـــةٹٹاملـــشـــاركـــةٹف

السياسةٹيساعدٹعلىٹوضعٹأجندهٹ
فرصةٹ للجمعياتٹ ويتيحٹ السياسةٹ
الــتــعــبــيــرٹعـــنٹمـــخـــاوفٹاألعـــضـــاءٹ
التيٹ املعينةٹ السياساتٹ واقــتــراحٹ
بردودٹ االكتفاءٹ منٹ بدالٹ يفضلونهاٹ
الــفــعــلٹعــلــىٹمــقــتــرحــاتٹاآلخــريــن.ٹ
ـــإنٹاالتــصــالٹ ـــكٹف وعـــــالوةٹعــلــىٹذل
األعــمــالٹ جمعياتٹ يضعٹ املستمرٹ
فـــيٹمــوقــعٹقــريــبٹمـــنٹاملــقــتــرحــاتٹ
تـــوشـــكٹعلىٹ الـــتـــيٹ والـــســـيـــاســـاتٹ
دراستهاٹ منٹ تتمكنٹ الصدورٹحتىٹ
بعنايةٹوبالتاليٹإعدادٹالردٹاملناسبٹ

عليها.
التغييراتٹ منٹ احلــدٹ فيٹ ٹاملساعدةٹ
التنظيميٹ اإلطـــــارٹ فـــيٹ الــكــثــيــرةٹ
األعمالٹ مبجالٹ املرتبطٹ والقانونيٹ
تثيرٹ املتكررةٹ التغييراتٹ هــذهٹ ألنٹ
تنظيمٹ وتعوقٹ املستثمرينٹ مخاوفٹ

املشروعات.
للتأكدٹ السياساتٹ تطبيقٹ ٹمراقبةٹ
الــســيــاســاتٹ نــصــوصٹ تطبيقٹ مــنٹ
يتسمٹ بأسلوبٹ بأعضائهاٹ املتعلقةٹ
وبالتاليٹ والسرعةٹ والثباتٹ بالعدالةٹ

تأكيدٹسيادةٹالقانون.
اشتراكاٹ األعــمــالٹ جمعياتٹ اشــتــراكٹ
العامةٹ السياساتٹ صياغةٹ فيٹ مؤثراٹ

صنعٹ ساحةٹ علىٹ هاماٹ طرفاٹ يجعلهاٹ
السياساتٹويزيدهاٹقوة,ٹألنٹاملشاركةٹ
الناجحةٹفيٹصياغةٹالسياساتٹالعامةٹ
بـــنيٹصانعىٹ اجلــمــعــيــةٹ مــكــانــةٹ ــرفــعٹ ت
الــســيــاســاتٹوحتـــســـنٹســمــعــتــهــاٹفيٹ
مجتمعٹاألعمالٹكمنظمةٹتقدمٹخدماتٹ
تتمكنٹ وبــالــتــالــىٹ مــفــيــدةٹألعــضــائــهــا,ٹ
إسهاماتٹ علىٹ احلصولٹ منٹ اجلمعيةٹ
أكثرٹمنٹاألعضاءٹاحلالينيٹكماٹتتمكنٹ
مــنٹجــذبٹأعــضــاءٹجـــدد.ٹومبــزيــدٹمنٹ
الــتــمــويــلٹتــكــرسٹجــمــعــيــاتٹاألعــمــالٹ
ــمــشــاركــةٹفيٹ ــل ـــدٹمـــنٹاملـــــــواردٹل ـــزي امل
تتمكنٹ العامةٹكماٹ السياساتٹ صياغةٹ
وتكتيكاتٹ استراتيجياتٹ تطويرٹ مــنٹ
املـــشـــاركـــةٹفـــيٹصــيــاغــةٹالــســيــاســاتٹ
علىٹ اجلمعيةٹ حصولٹ ويعنىٹ العامة.ٹ
موجودةٹ أنهاٹ األعضاءٹ منٹ أكبرٹ عددٹ
االنتخابيةٹ الدوائرٹ منٹ أكبرٹ عددٹ فىٹ
السياسةٹ صناعٹ علىٹ تأثيرٹ لهاٹ وأنٹ

املنتخبني.
املشاركةٹ أنٹ باختصارٹ القولٹ وميكنٹ
تــزودٹ العامةٹ السياساتٹ صياغةٹ فــيٹ
باملعلوماتٹ األعــمــالٹ جمعيةٹ أعــضــاءٹ
حلمايةٹ الــالزمــةٹ والـــدوافـــعٹ واألدواتٹ
ــهٹوتـــقـــدميٹ ــن مـــنـــاخٹاألعــــمــــالٹوحتــســي

اخلدماتٹاملناسبةٹلألعضاء.
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للمشاركة? نــاجــحــةٹ استراتيجيةٹ وتــنــفــذٹ تــضــعٹ كــيــفٹ

تضعٹ كيفٹ الــرابــع:ٹ اجلـــزءٹ
ناجحةٹ استراتيجيةٹ وتنفذٹ
ــاغــةٹ ــــيٹصــي لـــلـــمـــشـــاركـــةٹف

السياساتٹالعامةٹ?
جلنةٹ تكوينٹ ٹ ١:ٹ رقــمٹ اخلــطــوةٹ
السياساتٹ صياغةٹ فيٹ املشاركةٹ

العامة
املهتمةٹ األعــمــالٹ جمعياتٹ علىٹ يجبٹ
بــاملــشــاركــةٹفــيٹصــيــاغــةٹالــســيــاســاتٹ
ــةٹ "جلــن بـــتـــكـــويـــنٹ تـــقـــومٹ أنٹ ـــعـــامـــةٹ ال
لــلــمــشــاركــةٹفـــيٹصــيــاغــةٹالــســيــاســاتٹ
ويجبٹ ممكنا.ٹ ذلــكٹ كــانٹ إذاٹ العامة",ٹ
يتراوحٹ وأنٹ اللجنةٹصغيرة,ٹ تكونٹ أنٹ
أعــضــاءٹ و٧ٹ بـــنيٹ٥ٹ أعــضــائــهــاٹ عــــددٹ
العضويةٹ قــطــاعــاتٹ مختلفٹ ميــثــلــونٹ
كــانــتٹجمعيتكٹ فــــإذاٹ اجلــمــعــيــة.ٹ فـــيٹ
– علىٹسبيلٹاملثالٹ– متثلٹالشركاتٹ
العاملةٹ والكبيرةٹ واملتوسطةٹ الصغيرةٹ
تضمٹ أنٹ يجبٹ مختلفة,ٹ فيٹصناعاتٹ
السياساتٹ املشاركةٹفيٹصياغةٹ جلنةٹ
علىٹ الشركاتٹ ميثلونٹ أعضاءٹ العامةٹ
ميثلونٹ وأعــضــاءٹ أحــجــامــهــاٹ مختلفٹ
الطبيعيٹ ومنٹ مختلفة.ٹ صناعاتٹ عدةٹ
أنٹيكونٹهناكٹمنٹاألعضاءٹمنٹميثلٹ

الصناعةٹ حجمٹ ميثلٹ كماٹ الصناعةٹ
ونوعهاٹفيٹنفسٹالوقت.

وبــاإلضــافــةٹإلـــىٹقــيــامٹأعــضــاءٹجلنةٹ
املـــشـــاركـــةٹفـــيٹصــيــاغــةٹالــســيــاســاتٹ
أنٹ يفضلٹ اجلمعية,ٹ بتمثيلٹ الــعــامــةٹ
ــامــةٹبــاملــســائــلٹ ــواٹعــلــىٹدرايـــــةٹت ــكــون ي
والــقــانــونــيــةٹ والــتــشــريــعــيــةٹ التنظيميةٹ
باجلمعية.ٹ عالقةٹ لهاٹ التىٹ والسياسيةٹ
أنهمٹ عــلــىٹ األعــضــاءٹ يتفقٹ أنٹ ـــدٹ والب
سيعملونٹفىٹجميعٹالقضاياٹالتىٹتهمٹ
جميعٹأعضاءٹاجلمعيةٹبدالٹمنٹالتركيزٹ
فقطٹعلىٹالقضاياٹالتىٹتهمٹشركاتهمٹ

مباشرة.
اللجنةٹ أعضاءٹ لــدىٹ تتوفرٹ أنٹ والبــدٹ
جـــزءٹكبيرٹمنٹ تــكــريــسٹ فــىٹ الــرغــبــةٹ
وقــتــهــمٹلــألمــورٹاملــتــعــلــقــةٹبــاملــشــاركــةٹ
بصفةٹ العامةٹ السياساتٹ صياغةٹ فيٹ

منتظمة,ٹمباٹفىٹذلكٹ:
ٹحضورٹاجتماعاتٹاللجنة.

فيٹ املــشــاركــةٹ مــجــهــوداتٹ ٹتصميمٹ
ومراقبةٹ العامةٹ السياساتٹ صياغةٹ

تنفيذها.
ومطبوعاتٹ وثــائــقٹ وصياغةٹ ٹقـــراءةٹ

االستراتيجيةٹواعتمادها.
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ٹاالتصالٹبأعضاءٹاجلمعيةٹوصناعٹ
السياسةٹعندٹاللزوم.

ــيــسٹ رئ ــلــجــنــةٹ ل ـــكـــونٹ ي أنٹ ـــجـــبٹ وي
اللجنةٹ أنــشــطــةٹ تنفيذٹ عــنٹ مــســؤولٹ
وباالضافةٹ أهــدافــهــا.ٹ حتقيقٹ وضــمــانٹ
فىٹ توفرهاٹ يجبٹ التىٹ املؤهالتٹ إلــىٹ
فىٹ يتوفرٹ أنٹ يجبٹ اللجنة,ٹ أعــضــاءٹ

رئيسهاٹماٹيليٹ:ٹ
ٹاملهاراتٹالالزمةٹلتكوينٹفرقٹالعملٹ

واملهاراتٹالقيادية.
ٹالفهمٹالتامٹلبيئةٹصنعٹالسياسة.

منٹ املعنينيٹ مــعٹ املفيدةٹ ٹالــعــالقــاتٹ
صناعٹالسياسات.

ولكيٹنضمنٹأنٹرئيسٹاللجنةٹسيكرسٹ
يفضلٹ اللجنة,ٹ ألنشطةٹ الكافىٹ الوقتٹ
األعــمــالٹ جمعيةٹ مــديــرٹ اخــتــيــارٹ عـــدمٹ
لرئاسةٹاللجنة.ٹومعٹذلكٹالٹبدٹأنٹيقيمٹ
رئيسٹاللجنةٹعالقةٹعملٹقويةٹمعٹمديرٹ
اجلمعيةٹومعٹبقيةٹأعضاءٹاللجنةٹومعٹ

أعضاءٹاجلمعيةٹككل.
ولكيٹتقومٹ"جلنةٹاملشاركةٹفيٹصياغةٹ
بكفاءةٹ مبهمتهاٹ الــعــامــة"ٹ السياساتٹ
ـــىٹالـــوقـــتٹاملــنــاســب,ٹيــوصــىٹبــأنٹ وف
تخصصٹلهاٹ-قدرٹاملستطاع-ٹميزانيةٹ
املـــو�ـــفـــنيٹحتتٹ ــعــضٹ ب يـــوضـــعٹ وأنٹ

يجبٹ ميزانية,ٹ توافرٹ وعندٹ تصرفها.ٹ
ميزانيةٹ يضعٹ أنٹ اللجنةٹ رئيسٹ علىٹ
تقديريةٹلألنشطةٹاملوضوعةٹفىٹاخلطةٹ
خاللٹالسنةٹأوٹالسنتنيٹاملقبلتني.ٹوبناءٹ
علىٹميزانيةٹاجلمعيةٹميكنٹحتديدٹعددٹ
املو�فنيٹواالستشارينيٹالذينٹميكنٹأنٹ
تستعنيٹبهمٹاللجنةٹمنٹخارجٹاجلمعيةٹ
الذينٹميكنٹاالستعانةٹ املو�فنيٹ وعددٹ

بهمٹمنٹداخلٹاجلمعية.

بهاٹ يتمتعٹ أنٹ التيٹيجبٹ املهاراتٹ أماٹ
أعضاءٹاللجنةٹفتشملٹ:ٹ

ٹمهاراتٹبحثيةٹمتقدمةٹفيٹاملجاالتٹ
املتعلقةٹباجلمعية.

ـــــالمٹ ٹمـــــهـــــاراتٹمـــتـــقـــدمـــةٹفــــيٹاإلع
والعالقاتٹالعامة.

ٹقدراتٹبناءٹالتحالفات.
ٹخبرةٹفيٹالتسويق.

صانعيٹ معٹ التواصلٹ علىٹ ٹالقدرةٹ
الــــســــيــــاســــاتٹوإقــــــامــــــةٹعـــالقـــاتٹ
عــمــلٹتــعــاونــيــةٹمــعٹهــيــئــاتٹصناعٹ

السياسات.
علىٹ اللجنةٹ أعــضــاءٹ يعملٹ أنٹ ويجبٹ
اســـتـــخـــدامٹمــو�ــفــنيٹمـــنٹشــركــاتــهــمٹ
ملــســاعــدةٹالــلــجــنــةٹكــلــمــاٹأمـــكـــن.ٹوقــدٹ
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االستعانةٹ إلــىٹ أحياناٹ اللجنةٹ حتتاجٹ
بخبراءٹقانونينيٹأوٹخبراءٹفىٹاملشاركةٹ
لوضعٹ العامةٹ السياساتٹ صياغةٹ فيٹ
القانونيةٹ النصوصٹ بعضٹ مــســوداتٹ
قضيةٹ مـــعٹ لــلــتــعــامــلٹ أوٹ األســـاســـيـــةٹ
مــهــمــةٹبــعــيــنــهــا.ٹوميــكــنٹالــتــعــاقــدٹمعٹ
الــوقــتٹ نــصــفٹ للعملٹ اخلــبــراءٹ ــئــكٹ أول
أنٹ املعروفٹ ومنٹ إليهم.ٹ احلاجةٹ عندٹ
و/أوٹ السابقنيٹ البرملانينيٹ منٹ كثيراٹ
الــصــالتٹ ذوىٹ املــتــقــاعــديــنٹ احملــامــنيٹ
اجليدةٹيرحبونٹبتقدميٹخدماتهمٹمقابلٹ

أتعابٹمعقولة.
ويـــجـــبٹتــخــصــيــصٹبــعــضٹاملــو�ــفــنيٹ
أنهمٹ ــكٹ ذل ومعنىٹ للمراقبة,ٹ املعيننيٹ
سيكونونٹمسؤولنيٹعنٹمراقبةٹماٹيدورٹ
القضايا,ٹ مــنٹ معينةٹ مجموعةٹ بشأنٹ
سيكونونٹ أنــهــمٹ أيــضــاٹ ذلـــكٹ ومــعــنــىٹ
السياساتٹ صانعىٹ مــنٹ مقربةٹ علىٹ
التىٹقدٹ واجلمهورٹواجلمعياتٹاألهليةٹ
اجلمعيةٹ معٹ تختلفٹ أوٹ آراؤهـــاٹ تتفقٹ
حتىٹيتمكنواٹمنٹمعرفةٹماٹيدورٹفيهاٹ
منٹأفكارٹوماٹتقومٹبهٹمنٹأفعال.ٹوهذاٹ
حــدوثٹ احــتــمــالٹ كبيرٹ حــدٹ إلـــىٹ يقللٹ
مــفــاجــآتٹفــىٹالــســيــاســةٹكــمــاٹيعطىٹ
جلنةٹ"املشاركةٹفيٹصياغةٹالسياسات

الــــعــــامــــة"ٹفــــرصــــةٹكـــافـــيـــةٹلــتــشــكــيــلٹ
املناقشاتٹوالسياساتٹقبلٹمناقشتهاٹ
معظمٹ وفــىٹ صــدورهــا.ٹ وقبلٹ الرسميةٹ
للتأثيرٹ اجلمعيةٹ فرصةٹ تكونٹ األحوالٹ
علىٹالسياساتٹقبلٹصدورهاٹأكبرٹمنٹ
فرصتهاٹبعدٹصدورها,ٹألنٹمؤيدىٹتلكٹ
السياساتٹيتصدونٹللدفاعٹعنهاٹبقوةٹ

مبجردٹصدورها.
باملو�فنيٹ وتزويدهاٹ اللجنةٹ تكوينٹ بعدٹ
أنٹ اللجنةٹ رئيسٹ علىٹ يجبٹ الالزمني,ٹ
يــتــشــاورٹمــعٹاألعــضــاءٹلــوضــعٹجــدولٹ
االجتماعاتٹ ألنٹ لالجتماعات,ٹ زمنىٹ
التعاونٹ لضمانٹ جداٹ مفيدةٹ املنتظمةٹ
الــفــعــالٹولــلــقــضــاءٹعــلــىٹاملــشــاكــلٹإذاٹ
رئيسٹ يختارٹ بأنٹ ويوصىٹ األمــر.ٹ لزمٹ
وليكنٹ لالجتماعٹ ثابتاٹ موعداٹ اللجنةٹ
كـــلٹيــــومٹخــمــيــسٹفـــىٹمتــــامٹالــســاعــةٹ
املثال.ٹ سبيلٹ علىٹ صباحاٹ التاسعةٹ
علىٹ اللجنةٹ أعضاءٹ سيحرصٹ وبذلكٹ
متاماٹ والتفرغٹ الوقتٹ هذاٹ تخصيصٹ
منتظمة.ٹ بصفةٹ االجتماعاتٹ حلضورٹ
االجتماعٹ مــراتٹ عــددٹ حتديدٹ ويتوقفٹ
ميكنٹ وبــالــتــالــىٹ الــنــشــاط,ٹ حجمٹ علىٹ

تغييرهٹمنٹآنٹآلخر.
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قضاياٹ اختيارٹ ٢:ٹ رقــمٹ اخلــطــوةٹ
السياساتٹ صياغةٹ فيٹ املشاركةٹ

العامة
مبــجــردٹتــكــويــنٹجلــنــةٹ"املـــشـــاركـــةٹفيٹ
صياغةٹالسياساتٹالعامة"ٹيصبحٹمنٹ
الضرورىٹأنٹحتددٹقضاياٹاملشاركة.ٹ
تنشأٹ األعـــمـــالٹ جــمــعــيــاتٹ أنٹ وحــيــثٹ
خلدمةٹأعضائها,ٹفإنهٹمنٹاملنطقىٹأنٹ
تسألٹاجلمعيةٹأعضاءهاٹعنٹالقضاياٹ
ذلكٹ يتمٹ أنٹ املمكنٹ ومنٹ تهمهم.ٹ التىٹ
الستطالعٹ املــســحٹ عملياتٹ خــاللٹ مــنٹ

آراءٹاألعضاء.
ويــجــبٹاالســتــعــانــةٹبــخــبــراتٹومــعــارفٹ
وأعــضــاءٹجلنةٹ األعــمــالٹ قـــادةٹجمعيةٹ
"املـــشـــاركـــةٹفـــيٹصــيــاغــةٹالــســيــاســاتٹ
املــســح,ٹ أســئــلــةٹ تصميمٹ فــيٹ الــعــامــة"ٹ
قضاياٹ يــتــابــعــونٹ الـــقـــادةٹ هــــؤالءٹ ألنٹ
املشرعنيٹ مــعٹ ويتعاملونٹ السياساتٹ
فهمٹ ولذلكٹ منتظمة,ٹ بصفةٹ واملنظمنيٹ
املتوقعةٹ بالقضاياٹ درايـــةٹ علىٹ دائــمــاٹ
والهامةٹقبلٹالكثيرٹمنٹاألعضاء.ٹ(والٹ
بدٹمنٹنقلٹهذهٹاملعلوماتٹإلىٹأعضاءٹ
اجلمعيةٹبانتظامٹسواءٹبواسطةٹالبريدٹ
أوٹ اإلخباريةٹ الرسائلٹ أوٹ اإللكترونيٹ

بأىٹوسيلةٹمناسبةٹأخرى).

واملعاييرٹ املعلوماتٹ أساسٹهذهٹ وعلىٹ
التاليةٹيجبٹاختيارٹقائمةٹمنٹالقضاياٹ
حسبٹ بترتيبهاٹ األعضاءٹ يقومٹ التىٹ
ماٹ املعاييرٹ هــذهٹ وتشملٹ أولــويــتــهــا.ٹ

يليٹ:ٹ
اإلصــالحــاتٹ تــعــززٹ الــتــيٹ ٹالقضاياٹ
واملشروعاتٹ السوقٹ نحوٹ املوجهةٹ

اخلاصة.
ٹالقضاياٹالتيٹتتعلقٹبعددٹكبيرٹمنٹ

أعضاءٹاجلمعية.
ٹالــقــضــايــاٹالــتــيٹتــهــمٹســيــاســاتٹأوٹ
قواننيٹأوٹلوائحٹمعينةٹ(علىٹخالفٹ
متفرقةٹ بصفةٹ تقعٹ التيٹ احلـــوادثٹ
بسببٹتضافرٹمجموعةٹمنٹالعواملٹ

التيٹالٹيتمٹالتنبؤٹبها).
املعالمٹ ذاتٹ جداٹ احملددةٹ ٹالقضاياٹ

الواضحة.
معقولةٹ فرصةٹ لهاٹ التيٹ ٹالقضاياٹ
(وهىٹ القصيرٹ املــدىٹ علىٹ للنجاحٹ
ـــتـــيٹميـــكـــنٹحــســمــهــاٹ الـــقـــضـــايـــاٹال
باقتراحاتٹلسياساتٹمحددةٹ– معٹ
مراعاةٹجتنبٹالقضاياٹالتيٹتتطلبٹ
تعديلٹالدستورٹأوٹالنظامٹالقانونيٹ

ككل).ٹ
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ٹالقضاياٹالتيٹتلقىٹتأييداٹمنٹغالبيةٹ
املجلسٹ وأعضاءٹ اجلمعيةٹ أعضاءٹ
مـــعٹمــــراعــــاةٹجتــنــبٹالــقــضــايــاٹ  –

اخلالفيةٹاملثيرةٹللجدل.
ٹالقضاياٹالتيٹتتسمٹباملبادرةٹوردودٹ

الفعلٹفيٹنفسٹالوقت.

ٹالقضاياٹالتيٹالٹجتدٹمعارضةٹمنٹ
املشرعنيٹ منٹ أوٹ القويةٹ املجموعاتٹ

أوٹعمومٹاجلمهور.
ــدمــرٹصـــورةٹ ــيٹلـــنٹت ــت ٹالــقــضــايــاٹال
اجلمعيةٹوٹلنٹتسئٹإليٹسمعتها.

منٹاملهمٹ
قياسٹالرأيٹالعام

تأثيرٹكبيرٹوهامٹعلىٹصناعٹالسياسات,ٹولذلكٹيجبٹ لهٹ العامٹ الرأيٹ
بالقضيةٹ يتعلقٹ فيماٹ الــعــامٹ الـــرأيٹ استكشافٹ اللجنةٹ أعــضــاءٹ علىٹ
املطروحةٹللبحث.ٹوهذاٹسيساعدٹعلىٹمنعٹجلنةٹ"املشاركةٹفيٹصياغةٹ
مقترحةٹ سياسةٹ تأييدٹ علىٹ مــواردهــاٹ إنفاقٹ منٹ العامة"ٹ السياساتٹ
أنٹ إلىٹدخولٹمعركةٹمنٹاحملتملٹ وبالتاليٹ يعارضهاٹاجلمهورٹبشدةٹ
تكونٹخاسرة.ٹوهناكٹعدةٹطرقٹلقياسٹالرأيٹالعام.ٹأوال,ٹابحثٹعنٹ
أيٹعملياتٹمسحٹأوٹاستطالعاتٹللرأيٹتكونٹقدٹأجريتٹمؤخراٹحولٹ
يتأكدٹ أنٹ الضروريٹ منٹ يصبحٹ عليها,ٹ العثورٹ متٹ إذاٹ القضية.ٹ نفسٹ
املو�فونٹمنٹسالمةٹالطرقٹالتيٹاتبعتٹفيٹاملسحٹأوٹالقياسٹوالتأكدٹ
دراساتٹ هناكٹ تكنٹ لمٹ وإذاٹ إليها.ٹ التوصلٹ التيٹمتٹ النتائجٹ دقةٹ منٹ
حديثة,ٹيجبٹإجراءٹمسحٹللرأيٹالعامٹعنٹطريقٹاستطالعٹأوٹاختبارٹ
املجموعاتٹالبؤريةٹسواءٹبواسطةٹاملو�فنيٹأوٹاالستعانةٹباألخصائينيٹ

عندٹاللزوم.ٹ
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اخلطوةٹرقمٹ٣:ٹٹتصميمٹ
وتوزيعٹاستمارةٹاستبيانٹاملسح
املعاييرٹ علىٹ بناءٹ شديد,ٹ وباختصارٹ
الــســابــقــةٹوعــلــىٹاملــعــلــومــاتٹالــتــىٹيتمٹ
جمعياتٹ قــــادةٹ مــنٹ عليهاٹ احلــصــولٹ
"املشاركةٹ جلنةٹ أعضاءٹ ومنٹ األعمالٹ
يجبٹ العامة",ٹ السياساتٹ فيٹصياغةٹ
بــتــصــمــيــمٹمــســودةٹ الــلــجــنــةٹ تــقــومٹ أنٹ
جميعٹ إلىٹ وإرسالهاٹ املسحٹ استبيانٹ
يطلبٹ أنٹ ويــجــبٹ اجلــمــعــيــة.ٹ أعــضــاءٹ

االستبيانٹمنٹاألعضاءٹماٹيليٹ:
ٹترتيبٹمجموعةٹمنٹالقضاياٹاملعينةٹ

حسبٹأولويتها.
ٹترتيبٹمجموعةٹمنٹاحللولٹاملقترحةٹ

لكلٹقضية.
ــاريــخٹ ــت ٹإكـــمـــالٹاالســتــبــيــانٹفـــىٹال
(علىٹاملدربٹأنٹيرفقٹهناٹ احملدد.ٹ

عينةٹمنوذجٹاستبيانٹمسح)
ويجبٹالقيامٹمبسحٹمرةٹكلٹسنةٹعلىٹ
األقلٹإنٹأمكنٹلضمانٹأنٹتلبىٹاللجنةٹ

احتياجاتٹأعضائها.

اخلطوةٹرقمٹ٤:ٹعقدٹاجتماعاتٹ
مجموعاتٹبؤرية

ٹومنٹالطرقٹاألخرىٹالختيارٹالقضاياٹ
الــرئــيــســيــةٹألعــضــاءٹجلــنــةٹ"املــشــاركــةٹ

عقدٹ العامة"ٹ السياساتٹ صياغةٹ فــيٹ
أعضاءٹ منٹ قليلٹ عــددٹ معٹ اجتماعاتٹ
املتعلقةٹ السياساتٹ ملناقشةٹ اجلمعيةٹ
بهم.ٹويجبٹأنٹيقودٹكلٹمجموعةٹبؤريةٹ
عضوٹمنٹأعضاءٹاللجنةٹيتولىٹتوجيهٹ
التىٹ القضاياٹ للتعرفٹعلىٹ املناقشاتٹ
للمعاييرٹ (وفــقــاٹ الــشــركــاتٹ قلقٹ تثيرٹ
التوصلٹ محاولةٹ ثــمٹ أعـــاله)ٹ املــذكــورةٹ

إلىٹاحللولٹاملناسبةٹلها.

صياغةٹ فيٹ املشاركةٹ أولوياتٹ اختيارٹ
السياساتٹالعامةٹ:ٹ

"املــشــاركــةٹفيٹ الــواضــحٹأنٹجلنةٹ مــنٹ
تتمكنٹ لنٹ العامة"ٹ السياساتٹ صياغةٹ
منٹتأييدٹكلٹقضيةٹمنٹالقضاياٹالتىٹ
تهمٹأعضاءها,ٹولتحديدٹقائمةٹالقضاياٹ
إلىٹأقلٹعددٹمعقولٹومالئم,ٹيجبٹعلىٹ

مو�فىٹاللجنةٹالقيامٹمباٹيليٹ:
ــجٹ ــائ ــت ٹتــســجــيــلٹنـــتـــائـــجٹاملـــســـحٹون
املـــجـــمـــوعـــاتٹالـــبـــؤريـــةٹفـــيٹقــائــمــةٹ

واحدة.
وجــودٹ مــنٹ للتأكدٹ امليزانيةٹ ٹفحصٹ
لكلٹ الــــالزمٹ للتأييدٹ كــافــيــةٹ مــــواردٹ
قضيةٹمنٹالقضاياٹذاتٹاألولوية.

أهميةٹ األقلٹ القضاياٹ بحذفٹ ٹالبدءٹ
أنٹ إلــىٹ القائمةٹ نهايةٹ مــنٹ ابــتــداًءٹ
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تصلٹإلىٹالعددٹالذيٹميكنٹتغطيتهٹ
باملواردٹاملتاحةٹبالفعل.

ذاتٹ القضاياٹ منٹ كلٹقضيةٹ ٹاكتبٹ
أمامهاٹ واكــتــبٹ الــقــصــوىٹ ــةٹ ــوي األول
املقترحٹ (احلــلٹ لها.ٹ املناسبٹ احللٹ
يكونٹ أنٹ يــجــبٹ النقطةٹ هـــذهٹ عــنــدٹ
عبارةٹعنٹتوصياتٹسياسةٹقصيرةٹ
الضرورىٹ منٹ وسيكونٹ وواضحة.ٹ
لتوسيعٹ ــالزمــةٹ ال بالبحوثٹ الــقــيــامٹ
براهنيٹ وتقدميٹ املقترحةٹ التوصياتٹ
مؤكدة).ٹومنٹاملهمٹأيضاٹأنٹنالحظٹ
أنٹبعضٹالقضاياٹقدٹالٹتتطلبٹأىٹ
وإمناٹ جديدةٹ قواننيٹ أوٹ تشريعاتٹ
ـــفـــاذٹالــقــوانــنيٹ تــتــطــلــبٹتــطــبــيــقٹوإن

والسياساتٹاملوجودةٹبالفعل.
ٹأرســــلٹهـــذهٹالــقــائــمــةٹإلـــىٹمجلسٹ

إدارةٹاجلمعيةٹالعتمادها.
وعـــنـــدمـــاٹتـــبـــدأٹاجلــمــعــيــةٹمــجــهــوداتٹ
املشاركةٹفيٹصياغةٹالسياساتٹالعامةٹ
األولويةٹ ذاتٹ القضاياٹ اختيارٹ يفضلٹ
وهىٹتلكٹالقضاياٹالتيٹميكنٹالتعاملٹ
املستقبلٹ فـــيٹ كــافــيــةٹ بـــدرجـــةٹ مــعــهــاٹ
القريب,ٹوهذاٹسيبنيٹألعضاءٹاجلمعيةٹ
السياساتٹ صياغةٹ فيٹ االشتراكٹ أنٹ
العامةٹمفيدٹلهم.ٹوبعدٹأنٹتقومٹاللجنة

وتكتيكاتها,ٹ استراتيجيتهاٹ بتحسنيٹ
ميكنهاٹأنٹتبدأٹفيٹالتعاملٹمعٹقضاياٹ

أكثرٹصعوبةٹعلىٹاملدىٹالطويل.ٹ

اخلطوةٹرقمٹ٥:ٹوضعٹوتنفيذٹ
استراتيجيةٹاملشاركةٹفيٹصياغةٹ

السياساتٹالعامةٹ
اللجنةٹ أعضاءٹ تعرفٹ أنٹ وبعدٹ اآلن,ٹ
عــلــىٹأولـــويـــاتٹاملــشــاركــةٹفــيٹصياغةٹ
لوضعٹ األوانٹ آنٹ العامة,ٹ السياساتٹ
استراتيجية.ٹوتتكونٹاالستراتيجيةٹمنٹ
مجموعةٹمنٹاألدواتٹالتىٹيتمٹتنفيذهاٹ
طبقاٹجلدولٹزمنىٹمحددٹلتحقيقٹهدفٹ
احلالةٹهوٹ هــذهٹ فىٹ والــهــدفٹ  – معنيٹ
التأثيرٹعلىٹواضعىٹالسياسات.ٹسيتمٹ
أوال,ٹتقدميٹعدةٹأدواتٹمفيدةٹللمشاركةٹ

فيٹصياغةٹالسياساتٹالعامة.ٹ
وبعدٹ رقــمٹ٦,ٹ فــيٹاخلــطــوةٹ ذلـــك,ٹ بعدٹ
أنٹيختارٹمو�فوٹاللجنةٹاألدواتٹالتيٹ
سنناقشٹ اللجنة,ٹ تستخدمهاٹ ســوفٹ
بعضٹاإلرشـــاداتٹحــولٹوضــعٹجدولٹ
اجلمعيةٹ أهــدافٹ لتحقيقٹ عملىٹ زمنىٹ
السياساتٹ صياغةٹ فيٹ املشاركةٹ منٹ

العامة.
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ٹتعرفٹعلىٹنقاطٹاالرتكازٹ
فىٹ جمعيتكٹ مــجــهــوداتٹ تــكــونٹ لــكــيٹ
صياغةٹ فيٹ الناجحةٹ املشاركةٹ مجالٹ
أنٹ جداٹ املهمٹ منٹ العامة,ٹ السياساتٹ
صنعٹ عمليةٹ متــامــاٹ األعــضــاءٹ يتفهمٹ
التىٹ النقاطٹ أهــمٹ ومعرفةٹ السياساتٹ
قضية.ٹ كلٹ فىٹ عليهاٹ االرتــكــازٹ ميكنٹ
االجـــراءاتٹ اللجنةٹ أعضاءٹ اتبعٹ وإذاٹ
القضاياٹ مــنٹ قضيةٹ كــلٹ فــىٹ الــتــالــيــةٹ
ذاتٹاألولويةٹفإنهمٹسيؤكدونٹمعرفتهمٹ
بطريقةٹصنعٹالسياساتٹوبذلكٹتصبحٹ
ممارستهمٹلعمليةٹاملشاركةٹفيٹصياغةٹ

السياساتٹالعامةٹفعالةٹومؤثرة.

أوال:ٹحتديدٹمستوىٹالقضيةٹمنٹبنيٹ
املستوياتٹالتاليةٹ:ٹٹ

ٹعلىٹاملستوىٹاحمللى.
ٹعلىٹمستوىٹاملنطقةٹأوٹاالقليم.

ٹعلىٹاملستوىٹالوطنى.

ثانيا:ٹحتديدٹساحةٹالقضيةٹمنٹبنيٹ
الساحاتٹالتاليةٹ:ٹ

ٹالتشريعية
ٹالتنظيمية
ٹالقانونية

مستوىٹ اللجنةٹ مو�فوٹ يحددٹ أنٹ بعدٹ
ــة,ٹيــقــومــواٹ ــي ــن ــع وســـاحـــةٹالــقــضــيــةٹامل

ليعرفواٹ السياسةٹ عمليةٹصنعٹ بتحليلٹ
آلتيٹ الدولةٹ العمليةٹفيٹ كيفٹتتمٹهذهٹ
توجدٹبهاٹاجلمعيةٹبالنسبةٹلقضاياٹمنٹ
هذاٹاملستوىٹوعلىٹهذهٹالساحة.ٹوعندٹ
حتليلٹعمليةٹاتخاذٹالسياساتٹبالنسبةٹ
نقاطٹ املو�فونٹ سيدركٹ القضيةٹ لهذهٹ
السياسةٹ وصــنــاعٹ الــهــامــةٹ االرتـــكـــازٹ
عليهمٹ التأثيرٹ ميكنٹ الذينٹ الرئيسينيٹ
ويجبٹ اجلمعية.ٹ مــوقــفٹ يتبنواٹ حتىٹ
وضـــعٹقــائــمــةٹحتــتــوىٹعــلــىٹمــثــلٹهــذهٹ

املعلوماتٹوحتديثهاٹعندٹاللزوم.

واملناهضنيٹ املــؤيــديــنٹ علىٹ ٹتعرفٹ
لكلٹقضيةٹ

فيٹ املشاركةٹ تتطلبٹمجهوداتٹ وكذلكٹ
الناجحةٹ العامةٹ السياساتٹ صياغةٹ
فــهــمــاٹشــامــالٹملـــنٹيــؤيــدٹأوٹيــعــارضٹ
يعارضها.ٹ أوٹ يؤيدهاٹ وملاذاٹ ماٹ قضيةٹ
وعلىٹأساسٹنقطٹاالرتكازٹالتىٹسبقٹ
مو�فوٹ يستكشفٹ أنٹ يجبٹ حتديدها,ٹ
اللجنةٹمواقفٹصناعٹالقرارٹالرئيسينيٹ
احلصولٹ وميكنٹ قضية.ٹ لكلٹ بالنسبةٹ
املطبوعاتٹ بقراءةٹ املعلوماتٹ هذهٹ علىٹ
أوٹالنشراتٹالصادرةٹعنٹمكتبٹصناعٹ
السياساتٹأوٹمنٹمواقعهمٹعلىٹشبكةٹ
اإلنــتــرنــتٹأوٹمــنٹخـــاللٹاحلــديــثٹمعٹ
السياسات.ٹ صــنــاعٹ مكاتبٹ مو�فيٹ
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حتىٹ املــعــلــومــاتٹ هـــذهٹ تنظيمٹ ويــجــبٹ
يتسنىٹفهمٹأفكارٹكلٹعضوٹمنٹأعضاءٹ
–إذاٹأمكنٹ القرار.ٹويجبٹ هيئةٹصنعٹ
وضعٹجدولٹيبنيٹموقفٹكلٹعضوٹ  –
أوٹ مؤيداٹ أكانٹ كلٹقضيةٹسواءٹ جتاهٹ

معارضاٹأوٹلمٹيحدٹرأيهٹبعد.ٹ
السياساتٹ صناعٹ مواقفٹ أنٹ وحيثٹ
تـــتـــأثـــرٹعــــــادةٹمبــــواقــــفٹمــجــمــوعــاتٹ
املصالحٹاخلاصةٹجتاهٹقضاياٹمعينة,ٹ
فإنٹأعضاءٹجلنةٹ"املشاركةٹفيٹصياغةٹ
السياساتٹالعامة"ٹسيحتاجونٹبدورهمٹ
إلىٹحتديدٹمجموعةٹاملصالحٹاخلاصةٹ
بالتأييدٹ (ســواءٹ القضيةٹ بتلكٹ املهتمةٹ
قضيةٹ لــكــلٹ وبــالــنــســبــةٹ الـــرفـــض).ٹ أوٹ
يعرفواٹ أنٹ اللجنةٹ مو�فىٹ علىٹ يجبٹ
القضيةٹوملاذاٹ موقفٹكلٹمجموعةٹمنٹ
تتبنىٹهذاٹاملوقف.ٹوهذاٹيعنىٹضرورةٹ
احلصولٹعلىٹمطبوعاتٹوموادٹمنٹكلٹ
االجتماعٹ اللزوم-ٹ –عندٹ أوٹ مجموعةٹ

ــىٹاملـــجـــمـــوعـــةٹعــلــىٹ ــل مــــعٹبـــعـــضٹممــث
املستوىٹالعالىٹملناقشةٹالقضية.ٹوعلىٹ
أساسٹهذاٹالبحث,ٹيجبٹعلىٹمو�فىٹ
املنظماتٹ يــبــنيٹ جـــدولٹ وضـــعٹ اللجنةٹ
املؤيدةٹواملعارضةٹوالتىٹلمٹتكونٹرأياٹ

حولٹكلٹقضية.

لقدٹأصبحٹمو�فوٹاملشاركةٹفيٹصياغةٹ
السياساتٹالعامةٹاآلنٹيعرفونٹ:

ٹصــنــاعٹالـــقـــرارٹالــرئــيــســيــنيٹالــذيــنٹ
القراراتٹ علىٹ للتأثيرٹ القوةٹ لديهمٹ

املتعلقةٹبالقضية.
أصحابٹ مــنٹ الرئيسيةٹ ٹاألطــــرافٹ
املصلحةٹفىٹالتأثيرٹعلىٹالقضية.
ٹاالجتاهٹالذىٹتتجهٹإليهٹالسياسة.

هذهٹ اســتــخــدامٹ املو�فنيٹ علىٹ ويجبٹ
املعلوماتٹلتطويرٹاستراتيجيةٹاملشاركةٹ
فيٹصياغةٹالسياساتٹالعامةٹاملؤثرة.

أسئلةٹلوضعٹإستراتيجيةٹاملشاركةٹفيٹصياغةٹالسياساتٹالعامة
ٹ ماٹالذيٹيحتاجٹإلىٹتغيير?

ٹ منٹالذىٹميكنٹأنٹيحدثٹالتغييرات?
ٹ ماٹمقدارٹالتغييرٹالذىٹيجبٹعمله?
ٹ كيفٹميكنٹالقيامٹبقضيةٹالتغيير?

ٹٹكيفٹسيتمٹتنفيذٹالتغييرات?
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IV

ٹصــمــمٹرســـالـــتـــكٹحــســبٹأوضــــاعٹ
جمهوركٹٹ

فيٹ الناجحةٹ املــشــاركــةٹ استراتيجيةٹ
صياغةٹالسياساتٹالعامةٹ

مختلفٹ معٹ الفعالٹ التواصلٹ تستلزمٹ
فئاتٹاجلمهورٹ:ٹ

لمٹ الــذيــنٹ أولــئــكٹ بتأييدٹ تفوزٹ ٹلكيٹ
يحددواٹرأيهم.

األفـــرادٹ بعضٹ بتأييدٹ تــفــوزٹ ٹولــكــىٹ
فىٹ كــانــواٹ الــذيــنٹ مــنٹ واملجموعاتٹ

األصلٹمعارضني.
ٹولــــكــــىٹتــــقــــوىٹالـــــتـــــزامٹاملـــؤيـــديـــنٹ

األصليني.
ولتحقيقٹذلك,ٹالٹبدٹأنٹتستهدفٹموادٹ
املشاركةٹفيٹصياغةٹالسياساتٹالعامةٹ
اجلمهورٹالذيٹحتاولٹالتأثيرٹعليهٹوأنٹ
اجلمهورٹ إلىٹ املــوادٹ هذهٹ توصيلٹ يتمٹ
ـــاســـب.ٹوفــــىٹبعضٹ الـــوقـــتٹاملـــن فـــىٹ
احلاالتٹمثال,ٹيكونٹمنٹالضرورىٹأنٹ
تلقىٹكلمةٹدقيقةٹوقصيرةٹعنٹالقضية.ٹ
وفىٹبعضٹاحلاالتٹاألخرىٹقدٹحتتاجٹ
للقضيةٹحتىٹ تعمقاٹ أكثرٹ معاجلةٹ إلىٹ

تتمكنٹمنٹإقناعٹاملستمعني.

تصميمٹ يجبٹ األحــوال,ٹ جميعٹ وفىٹ
الرسالةٹاملوجهةٹ:

الشخصيةٹ املصالحٹ تخاطبٹ ٹلكيٹ
للمستمعني.

ٹولـــكـــىٹتــقــنــعٹاملــســتــمــعــنيٹبــأهــمــيــةٹ
الــقــضــيــةٹوتـــبـــنيٹحــاجــتــهــمٹلــتــأيــيــدٹ

موقفك.
ٹولكىٹتكونٹموجزة.

ٹولــكــىٹتــبــنيٹاخلـــطـــواتٹالــتــىٹيجبٹ
القيامٹبهاٹ(إنٹوجدت).

ٹولكىٹتتضمنٹاألجوبةٹعلىٹاألسئلةٹ
املتوقعة.

أمــــاٹالـــرســـائـــلٹاملــوجــهــةٹإلــــىٹصــنــاعٹ
علىٹ تشتملٹ أنٹ فيجبٹ السياساتٹ

ماٹيليٹ:ٹ
القضيةٹ هذهٹ جتعلٹ التيٹ ٹاألسبابٹ

مهمة.
املــجــمــوعــاتٹ و/أوٹ الـــنـــاسٹ ــــددٹ ٹع
ـــدةٹ(وهـــنـــاٹميــكــنٹاســتــخــدامٹ ـــؤي امل
كوسيلةٹ والتوقيعاتٹ األسماءٹ قوائمٹ

لإلقناع).
ــيــةٹ ٹالـــتـــأثـــيـــراتٹالــســلــبــيــةٹوااليــجــاب
املترتبةٹعلىٹالعرضٹأوٹاالقتراح.

االقتراحٹ اوٹ العرضٹ سيؤدىٹ ٹكيفٹ
إلىٹاحلاقٹالضررٹأوٹإلىٹمساعدةٹ
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مثلٹ الناخبنيٹ منٹ معينةٹ مجموعاتٹ
املو�فنيٹأوٹاملستثمرينٹأوٹاملوردينٹ

أوٹالعمالء.ٹ
املقترحٹ الــعــمــلٹ ـــةٹ رؤي ستتمٹ ٹكــيــفٹ
السياسيةٹ القاعدةٹ نظرٹ وجهةٹ منٹ

لصانعٹالسياسات.
ٹماٹهوٹالعملٹاملطلوبٹالقيامٹبهٹعلىٹ
وجهٹالتحديدٹ(ماٹهىٹالسياسةٹمثالٹ
أوٹالالئحةٹأوٹالقانونٹاملرادٹتبنيهٹأوٹ

إلغاؤهٹأوٹتعديلهٹ?)
الفعليةٹ أوٹاملسوداتٹ ٹالنصٹاحملددٹ
اللوائحٹ أوٹ السياساتٹ أوٹ للقواننيٹ

املقترحة.
األدواتٹ مختلفٹ مــنٹ عـــددٹ وهــنــاكٹ
تساعدكٹ أنٹ املمكنٹ منٹ التيٹ املتاحةٹ
علىٹتصميمٹرسالتكٹحسبٹاجلمهورٹ

املعنيٹالذيٹستخاطبه,ٹومنهاٹ:
ٹالبياناتٹوالتصريحاتٹالصحفية.
ٹالنشراتٹاملوجزةٹعنٹالقضية.

ـــوضـــحٹمــوقــفٹ ـــىٹت ـــت ـــتـــقـــاريـــرٹال ٹال
القضية.

ٹنـــشـــرٹكـــلـــمـــاتٹفــــىٹأعــــمــــدةٹعــلــىٹ
صفحاتٹمعينةٹفىٹالصحف.

ٹإصــــدارٹنــشــرةٹحــقــائــقٹجتــيــبٹعنٹ
األسئلةٹاملتكررة.

(الــتــيٹتصممٹ والــكــلــمــاتٹ ٹاخلــطــبٹ
العملٹ ورشٹ أوٹ البرملانيةٹ للجلساتٹ

أوٹالندواتٹأوٹاملؤمترات).
ٹاملوادٹاملختلفةٹالتىٹتقدمٹللصحفينيٹ
(وهذهٹالنقطةٹحتتاجٹإلىٹمزيدٹمنٹ

التفصيل).
املوادٹفىٹأسرعٹوقتٹ إنٹجتهيزٹهذهٹ
الرئيسيةٹ لــألطــرافٹ وتسليمهاٹ ممكنٹ
املناسبٹ الــوقــتٹ فــىٹ املستمعنيٹ وإلــىٹ
مؤثرةٹ تكونٹ لكىٹ جمعيتكٹ سيساعدٹ
ــســاتٹمــنــاقــشــةٹالــســيــاســاتٹ فـــىٹجــل
فىٹ مــؤثــراٹ دوراٹ تــلــعــبٹ أنٹ (ونـــأمـــل)ٹ
النتائجٹالتىٹستسفرٹعنهاٹاملناقشات.ٹ
وهــذاٹهوٹأحــدٹأهــمٹأهــدافٹاملشاركةٹ

فيٹصياغةٹالسياساتٹالعامة.

ــــوادٹاملــشــاركــةٹفيٹ ــطــورٹم ٹكــيــفٹت
صياغةٹالسياساتٹالعامةٹاملوجهةٹ

األداةٹرقمٹ١:ٹالبيانٹالصحفي
أساسيةٹ أداةٹ الصحفيٹ البيانٹ يعتبرٹ
صــيــاغــةٹ فـــيٹ املـــشـــاركـــةٹ أدواتٹ مـــنٹ
البياناتٹ وهـــذهٹ الــعــامــة,ٹ الــســيــاســاتٹ
املــفــيــدةٹيــتــمٹإرســـالـــهـــاٹإلــــىٹوســائــلٹ
إرسالهاٹ ميكنٹ كماٹ املختلفة,ٹ اإلعــالمٹ
إلىٹأعضاءٹاجلمعيةٹوأعضاءٹجمعياتٹ
لمٹ الذينٹ أوٹ املؤيدينٹ احلكومةٹ ممثلىٹ

يكونواٹرأياٹعنٹالقضية.ٹ
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املفيدةٹ اإلرشـــاداتٹ بعضٹ يليٹ وفيماٹ
صحفيةٹ وتصريحاتٹ بياناتٹ لكتابةٹ

مؤثرةٹ:
حــولٹ اجلــمــهــورٹ عــمــومٹ تثقيفٹ يعتبرٹ
الطرقٹ أكــثــرٹ مــنٹ الرئيسيةٹ القضاياٹ
تــــأثــــيــــراٹفـــــىٹإجنـــــــازٹاالصـــــالحـــــاتٹ
يتمٹ حــيــثٹ واالقــتــصــاديــة,ٹ السياسيةٹ
الــتــعــامــلٹمـــعٹالـــــرأىٹالـــعـــامٹإلـــىٹأنٹ
الــرأى.ٹ فىٹ اجماعٹ إلــىٹ التوصلٹ يتمٹ
ــعــلٹأســهــلٹوأرخـــــصٹوســيــلــةٹلــذلــكٹ ول
اإلعــالمٹ وسائلٹ مــواردٹ استخدامٹ هىٹ
بالفعل.ٹ املــوجــودةٹ واملــذاعــةٹ املــقــروءةٹ
ولكىٹيتمٹاستعمالٹهذهٹاملواردٹبكفاءة,ٹ
واضحةٹ خطوطٹ إقامةٹ الضرورىٹ منٹ
والصحفينيٹ منظمتكٹ بنيٹ لالتصاالتٹ
الذينٹيغطونٹقضيتك.ٹوتعتبرٹالبياناتٹ
تساعدٹ التىٹ الطرقٹ إحــدىٹ الصحفيةٹ
الصحفيني.ٹ أولئكٹ إلــىٹ الوصولٹ علىٹ
منٹ الصحفيةٹ والتصريحاتٹ البياناتٹ
أكثرٹالطرقٹانتشاراٹلتوصيلٹرسالتكٹ
إلــــىٹالــصــحــفــيــني.ٹلــكــن,ٹلــكــىٹتــكــونٹ
تتبعٹ أنٹ بدٹ فالٹ مــؤثــرة,ٹ الطريقةٹ هــذهٹ

إرشاداتٹمعينة.
واملــقــصــودٹمــنٹهـــذهٹاالرشــــــاداتٹأنٹ
جتعلٹبياناتكٹالصحفيةٹمتميزةٹوأكثرٹ
االخباريةٹحتىٹ القصصٹ وضوحاٹبنيٹ
يعتبرونٹ الذينٹ -ٹ الصحفيونٹ يصيرٹ

فيٹسباقٹدائماٹحتىٹاللحظةٹاألخيرةٹ
بياناتكٹ الخــتــيــارٹ اســتــعــداداٹ أكــثــرٹ  –
وتتمثلٹأهمٹعناصرٹ للنشر.ٹ الصحفيةٹ

البيانٹالصحفىٹاجليدٹفيماٹيليٹ:

١ـٹٹٹالوضوحٹ:ٹٹ
أنٹ يجبٹ املعينةٹ األســاســيــةٹ احلقائقٹ
الصحفيٹ أمــامٹ متاماٹ واضحةٹ تكونٹ
ـــرىٹبــيــانــكٹالــصــحــفــي.ٹيجبٹ الــــذيٹي
فيٹ وشــعــارهــاٹ منظمتكٹ اســـمٹ وضـــعٹ
اجلزءٹالعلويٹمنٹالبيان.ٹوكذلكٹيجبٹ
الورقةٹ مــنٹ العلويٹ اجلــزءٹ يحتوىٹ أنٹ
ورقمٹ واسمٹ البيانٹ تاريخٹصدورٹ علىٹ
تليفونٹالشخصٹالذيٹميكنٹاالتصالٹ
بهٹإذاٹرغبٹمراسلوٹوسائلٹاإلعالمٹفيٹ
معلوماتٹ علىٹ للحصولٹ بهٹ االتــصــالٹ
إضافية.ٹوأخيرا,ٹالٹبدٹأنٹيكونٹللبيانٹ
الصحفيٹعنوانٹواضحٹ(مكتوبٹبخطٹ
باختصارٹمحتوىٹ كبيرٹغامق)ٹيصفٹ
البيان.ٹويجبٹأنٹيكونٹالعنوانٹشبيهاٹ
أنٹ الــصــحــفــيــة.ٹوالٹشـــكٹ بــالــعــنــاويــنٹ
الصحيفةٹالتيٹتخلوٹمنٹالعناوينٹالتيٹ
تهمهٹ التيٹ املعلوماتٹ القارئٹعلىٹ تدلٹ
قراءتهاٹلنٹتلفتٹانتباهٹالقارئ.ٹوكذلكٹ
احلالٹبالنسبةٹللصحفينيٹالذينٹرمباٹالٹ
كانتٹخاليةٹ إذاٹ البياناتٹ إلىٹ يلتفتونٹ

منٹالعناوينٹاملميزة.
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٢ـٹٹٹاالختصارٹ:ٹ
الصحفيٹ البيانٹ طــولٹ يزيدٹ أالٹ يجبٹ
عـــنٹصــفــحــةٹواحـــــدةٹإالٹفـــيٹحـــاالتٹ
بنيٹ املسافاتٹ تكونٹ أنٹ ويجبٹ نــادرة,ٹ
املمكنٹ منٹ أنهٹ (إالٹ مزدوجةٹ السطورٹ
لكيٹ السطورٹ بنيٹ واحــدةٹ مسافةٹ تركٹ
يظلٹالبيانٹفيٹصفحةٹواحدة).ٹوهناكٹ
ميلٹطبيعيٹلوضعٹجميعٹالتفاصيلٹفيٹ
بيانٹصحفيٹواحد.ٹلكنٹمنٹالضروريٹ
البيانٹ يتضمنٹ وأنٹ األولوياتٹ حتديدٹ
الغرضٹ إنٹ املعلوماتٹاألساسية.ٹ أهمٹ
ـــبـــيـــانٹالــصــحــفــيٹهــــوٹتــقــدميٹ مــــنٹال
املعلوماتٹالبارزةٹوتشجيعٹالصحفينيٹ
علىٹاالتصالٹبكٹللحصولٹعلىٹاملزيدٹ

منٹاملعلومات.

٣ـٹٹٹالتفاصيلٹ:
هيٹ ماٹ حتديدٹ الصعبٹ منٹ يكونٹ قدٹ
أنٹ يــجــبٹ الــتــيٹ الرئيسيةٹ املــعــلــومــاتٹ
وهناكٹ الصحفي.ٹ الــبــيــانٹ يتضمنهاٹ
قــاعــدةٹجــيــدةٹميــكــنٹاتــبــاعــهــاٹ"ٹحــددٹ
ماذاٹتريدٹأنٹتقولٹ?ٹمنٹأنتٹ?ٹوأينٹ
وماٹهيٹ ?ٹ ومتىٹحدثٹ ?ٹ احلــدثٹ وقعٹ
أهميتهٹ?ٹ"ٹورمباٹالٹتكونٹبحاجةٹإلىٹ
اإلجــابــةٹعــنٹكــلٹهــذهٹاألســئــلــة,ٹولكنٹ
الطريقةٹ هـــذهٹ عــلــىٹ تــتــمــرنٹ أنٹ عليكٹ
لكيٹتتأكدٹأنكٹلنٹتتركٹشيئاٹمنٹهذهٹ

سؤالٹ كلٹ عنٹ أجــبٹ أكــررٹ العناصر.ٹ
أهمٹ مستخدماٹ ممكنٹ اختصارٹ بكلٹ

املعلوماتٹاألساسية.

٤ـٹٹٹتنسيقٹالشكلٹالعامٹ:ٹٹ
السابقة,ٹ اإلرشــــاداتٹ إلــىٹ بــاإلضــافــةٹ
البيانٹالصحفىٹ يجبٹأنٹيكونٹشكلٹ
كلماٹ ويجبٹ قياسية.ٹ بطريقةٹ منسقاٹ
أوٹ ـــىٹ األول الــفــقــرةٹ تتضمنٹ أنٹ أمــكــنٹ
الثانيةٹكلماتٹقليلةٹمقتطفةٹمنٹكلماتٹ
أحـــدٹقـــادةٹاملــجــتــمــعٹاحملــلــىٹأوٹأحــدٹ
أعضاءٹاجلمعيةٹاملعنينيٹبالقضية.ٹ

ويجبٹاستعمالٹالفقرةٹاألخيرةٹلتقدميٹ
املنظمة.ٹ أوٹ للجمعيةٹ مــوجــزٹ وصـــفٹ
وأخيرا,ٹيجبٹاختتامٹالبيانٹالصحفيٹ
توجدٹ الٹ أنـــهٹ للصحفينيٹ يــبــنيٹ بــرمــزٹ
صفحاتٹإضافيةٹأوٹمعلوماتٹأخرى.ٹ
ــاتٹاملــتــحــدةٹاألمــريــكــيــةٹيتمٹ ــوالي فــيٹال
التعبيرٹعنٹذلكٹبكتابةٹ–٣٠-ٹأوٹ###ٹ
كإشارةٹإلىٹانتهاءٹالبيانٹالصحفي.

٥ـٹٹٹاألحداثٹ:ٹ
إذاٹاستخدمٹالبيانٹالصحفيٹلإلعالنٹ
فــيــجــبٹ مــــاٹ أوٹحـــــدثٹ ــةٹ ــاســب ــن م عــــنٹ
ـــهٹعــلــىٹشــكــلٹدعــــوة.ٹ أنٹيــتــمٹإرســـال
عــلــىٹالــعــكــسٹمــنٹالــدعــوةٹ إالٹأنـــهٹ– 
أعضائهاٹ إلــىٹ اجلمعيةٹ ترسلهاٹ التيٹ
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الصحفيةٹ الدعوةٹ حتتوىٹ أنٹ يجبٹ  –
يتضمنهاٹ التيٹ التفاصيلٹ بعضٹ علىٹ
البيانٹالصحفي.ٹهذهٹالدعوةٹيجبٹأنٹ
تتضمنٹاسمٹوشعارٹاجلمعيةٹفيٹاجلزءٹ
عبارةٹ وبعدهاٹ الصفحة,ٹ مــنٹ العلويٹ
أوٹ حلــضــور.."ٹ نــدعــوكــمٹ أنٹ "يسعدناٹ
"(اسمٹشخصٹمهم)ٹيدعوكمٹحلضور.ٹ
.",ٹثمٹاسمٹاملناسبةٹأوٹاحلدثٹمكتوباٹ
ومكانٹ وموعدٹ وتاريخٹ كبيرةٹ بحروفٹ
فقرةٹ تخصصٹ ذلـــكٹ وبــعــدٹ ــعــقــاده.ٹ ان
بــنيٹسطورهاٹ املــســافــةٹ تــكــونٹ واحـــدةٹ
الضيفٹ وصفةٹ اســمٹ تتضمنٹ مــفــردةٹ
املتحدثٹكماٹتشرحٹباختصارٹالسببٹ
نهايةٹ وفــىٹ املناسبة.ٹ هــذهٹ أهميةٹ فيٹ
معلوماتٹ ذكرٹ يجبٹ الصحفي,ٹ البيانٹ
علىٹ لــلــحــصــولٹ االتـــصـــالٹ كيفيةٹ عــنٹ
بعبارةٹ وتختتمٹ التفاصيل,ٹ منٹ املزيدٹ

برجاءٹالردٹ:
RSVP (Repondez S’il Vous Plait 

– Please Respond)

مالحظةٹبشأنٹالتوزيعٹ:ٹ
يجبٹ الصحفيةٹ البياناتٹ توزيعٹ ٹ عندٹ
أنٹحتاولٹإرسالهاٹإلىٹأسماءٹوعناوينٹ
املــنــاســبــات,ٹ وفـــىٹ معينني.ٹ صحفينيٹ
مرةٹ الصحفىٹ البيانٹ إرســـالٹ يــراعــىٹ
منٹ املناسبةٹ أسبوعٹ نفسٹ فىٹ أخــرىٹ

فــىٹطلبٹ ــرددٹ ــت ت الــتــذكــيــر.ٹوالٹ قــبــيــلٹ
انتباههمٹ ولــفــتٹ تليفونياٹ الصحفينيٹ
تأكدٹ إليهم.ٹ أرسلتهٹ الذىٹ البيانٹ إلىٹ
ــــىٹالــصــحــفٹ مـــنٹإرســــــالٹالـــبـــيـــانٹإل
واملجالتٹواالذاعةٹوالتليفزيون.ٹومبرورٹ
إقامةٹعالقاتٹمعٹ الوقتٹستتمكنٹمنٹ
قضاياكٹ يــغــطــونٹ ــذيــنٹ ال الصحفينيٹ
إليكٹ ــأتــونٹ ي وســـوفٹ منتظمةٹ بصفةٹ
ويعتمدونٹعليكٹكمصدرٹللمعلومات.

وسائلٹاإلعالمٹاملدفوعةٹ:ٹ
فيٹمعظمٹالظروف,ٹيكونٹمنٹاألفضلٹ
استخدامٹاخلدماتٹالصحفيةٹاملجانيةٹ
ــشــطــةٹ ـــتـــوزيـــعٹاملـــعـــلـــومـــاتٹعــــنٹاألن ل
اإلعــالمٹ وســائــلٹ وتعتبرٹ واملــنــاســبــات,ٹ
التأثيرٹ فيٹ الوسائلٹ أهمٹ منٹ املجانيةٹ
علىٹالرأيٹالعام.ٹإالٹأنهٹقدٹيكونٹمنٹ
اجلمعيةٹ تدفعٹ أنٹ أحياناٹ الــضــروريٹ
وسائلٹ فيٹ النشرٹ أوٹ اإلعــالنٹ مقابلٹ
والواقعٹأنٹبعضٹالصحفينيٹ اإلعالم.ٹ
فيٹمختلفٹالدولٹقدٹيتوقعونٹأنٹتدفعٹ
لهمٹاجلمعيةٹمقابلٹماٹينشرٹعنها.ٹهذاٹ
"صحافةٹ يسمىٹ الصحافةٹ منٹ النوعٹ
ــرٹالــشــيــكــات"ٹوهـــوٹأســـلـــوبٹغيرٹ ــت دف
التعاملٹ عنٹ االمتناعٹ ويفضلٹ مقبول,ٹ

معه.
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األداةٹرقمٹ٢:
النشراتٹاملوجزةٹعنٹالقضيةٹٹ

تعتبرٹالنشراتٹاملوجزةٹعنٹالقضيةٹمنٹ
عبارةٹ وهىٹ األخــرى,ٹ املفيدةٹ الوسائلٹ
عنٹملخصٹالٹيزيدٹعنٹصفحةٹواحدةٹ
وماٹ القضيةٹ أهميةٹ يبنيٹ صفحتنيٹ أوٹ

يجبٹعملهٹعلىٹاملدىٹالقصير.ٹ

ويجبٹأنٹيحتوىٹامللخصٹاملؤثرٹعلىٹ
ماٹيليٹ:ٹ

ٹتعريفٹاملشكلةٹأوٹالقضيةٹاملطروحةٹ
ووصفهاٹباختصارٹمعٹاإلشارةٹإلىٹ
بأسلوبٹ املعنيةٹ واللوائحٹ القواننيٹ
يفهمهٹاجلمهور.ٹويراعىٹأنٹيتضمنٹ
امللخصٹالتاريخٹالتشريعيٹللقضيةٹ

إذاٹكانٹذلكٹممكنا.
اجلمهورٹ إلىٹ القضيةٹ أهميةٹ ٹشرحٹ
ـــــــكٹبـــاســـتـــخـــدامٹ ـــهـــدفٹوذل املـــســـت
مـــصـــطـــلـــحـــاتٹبـــســـيـــطـــةٹلـــوصـــفٹ
تــأثــيــرٹالــقــضــيــةٹعــلــىٹالــشــركــات.ٹ
عــلــىٹســبــيــلٹاملــثــالٹ وتــســتــخــدمٹ– 
سهلةٹ اقــتــصــاديــةٹ مصطلحاتٹ  –
ومألوفةٹملعظمٹالقراء.ٹكماٹتستخدمٹ
كلماٹ واجلـــــداولٹ البيانيةٹ ــرســومٹ ال
يلحقٹ الذيٹ الضررٹ لتوضيحٹ أمكنٹ
بعمومٹ أوٹ املــســتــهــدفٹ بــاجلــمــهــورٹ

اجلمهورٹبسببٹالقانونٹأوٹالالئحةٹ
املعنية.

ٹاقتراحٹتوصيةٹبسياسةٹمعينةٹتقدمٹ
علىٹ القائمةٹ للمشكلةٹ واضحاٹ حالٹ
الرسومٹ وتستخدمٹ القصير.ٹ املــدىٹ
الــبــيــانــيــةٹواجلـــــــداولٹكــلــمــاٹأمــكــنٹ
لــتــوضــيــحٹكــيــفٹتـــــؤدىٹالــتــوصــيــةٹ
علىٹ تؤثرٹ التيٹ العوائقٹ ــةٹ إزال إلــىٹ
الـــشـــركـــات.ٹومبــعــنــىٹآخــــر,ٹيجبٹ
لــلــجــمــهــورٹ الــتــوصــيــةٹ تـــوضـــحٹ أنٹ
علىٹ عملهٹ ميكنٹ مـــاذاٹ املستهدفٹ

وجهٹالتحديدٹحللٹتلكٹالقضية.

األداةٹرقمٹ٣:
التقاريرٹالتيٹتوضحٹموقفٹالقضيةٹ

موقفٹ توضحٹ التيٹ التقاريرٹ وتعتبرٹ
إلقناعٹ املفيدةٹ الوسائلٹ مــنٹ القضيةٹ
مـــنٹهـــمٹعــلــىٹدرايـــــةٹبــالــقــضــيــةٹومــنٹ
احملــتــمــلٹأنٹيــكــرســونٹبــعــضٹالــوقــتٹ
لـــقـــراءةٹتــقــريــرٹأطـــــول.ٹوتــشــمــلٹهــذهٹ
أعضاءٹ أوٹ السياساتٹ صــنــاعٹ الفئةٹ
املــنــظــمــاتٹاملــنــشــغــلــنيٹبــالــقــضــيــةٹأوٹ
املوقفٹ تقريرٹ ويحتوىٹ بها.ٹ املتأثرينٹ
املــوجــزة,ٹ النشرةٹ مكوناتٹ نفسٹ علىٹ
هذهٹ مــنٹ كــالٹ يــوضــحٹ التقريرٹ أنٹ إالٹ
ويقدمٹ التفاصيلٹ منٹ مبزيدٹ املكوناتٹ



٣٢

املــــــــــــــــــشــــــــــــــــــاركــــــــــــــــــةٹفــــــــــــــــــــيٹصـــــــــــــيـــــــــــــاغـــــــــــــةٹالـــــــــــــــســـــــــــــــيـــــــــــــــاســـــــــــــــاتٹالـــــــــــعـــــــــــامـــــــــــة

للمشاركة? نــاجــحــةٹ استراتيجيةٹ وتــنــفــذٹ تــضــعٹ كــيــفٹ

IV

اإلضافية.ٹ واألمثلةٹ األدلــةٹ منٹ املزيدٹ
تــقــريــرٹاملــوقــفٹعلىٹ يــركــزٹ ويــجــبٹأنٹ
بالقضيةٹ املتعلقةٹ األســاســيــةٹ الــنــقــاطٹ
ومقنعا.ٹ حاسماٹ يكونٹ أنٹ يجبٹ كماٹ
بنيٹ عادةٹ املوقفٹ تقريرٹ طولٹ ويتراوحٹ

٥ٹإلىٹ٦ٹصفحات.ٹ

وتــشــمــلٹمـــوادٹاملــشــاركــةٹفــيٹصياغةٹ
السياساتٹالعامةٹاألخرىٹ:ٹ

األداةٹرقمٹ٤ٹ:ٹنشرٹكلماتٹفيٹأعمدةٹ
علىٹصفحاتٹمعينةٹفيٹالصحف.

حقائقٹ نشرةٹ إصــدارٹ :ٹ رقمٹ٥ٹ األداةٹ
جتيبٹعنٹاألسئلةٹاملتكررة.

األداةٹرقمٹ٦ٹ:ٹاخلطبٹوالكلماتٹ(التىٹ
ورشٹ أوٹ البرملانيةٹ للجلساتٹ تصممٹ

العملٹأوٹالندواتٹأوٹاملؤمترات).
التىٹ املختلفةٹ املـــوادٹ :ٹ ٧ٹ رقــمٹ األداةٹ

تقدمٹللصحفيني.

ٹاختيارٹمقدمٹالرسالةٹٹ
فيٹصياغةٹ املشاركةٹ موادٹ وضعٹ بعدٹ
نبدأٹ العامة,ٹمنٹاملفيدٹأنٹ السياساتٹ
التفكيرٹفيٹالشخصٹالذىٹسيقدمٹهذهٹ
املستهدف,ٹ اجلمهورٹ إلىٹ املوضوعاتٹ
فإنٹ مهمة,ٹ املقدمةٹ املــادةٹ كانتٹ وإذاٹ
طريقةٹتقدميهاٹليستٹأقلٹأهمية,ٹألنٹ

أوٹفشلهاٹ الرسالةٹ الفاصلٹبنيٹجناحٹ
قدٹيتوقفٹعلىٹالشخصٹالذىٹسيقومٹ

بتقدميٹالرسالة.

وفىٹالظروفٹاملثالية,ٹيجبٹمراعاةٹ:ٹٹ
متحدثاٹ الــرســالــةٹ مــقــدمٹ يــكــونٹ ٹأنٹ
الرسميٹ املستوىٹ علىٹ جيداٹسواءٹ

أوٹعلىٹاملستوىٹالشعبي.
ٹوأنٹيكونٹمقدمٹالرسالةٹعلىٹدرايةٹ
كاملةٹبالقضيةٹويفضلٹأنٹتكونٹلهٹ
معٹ التعاملٹ فــىٹ شخصيةٹ جتــربــةٹ

القضيةٹاملطروحة.
ممنٹ الــرســالــةٹ مــقــدمٹ اختيارٹ ويفضلٹ
ــدةٹمـــعٹاجلــمــهــورٹ لــديــهــمٹعـــالقـــاتٹجــي
املستهدف.ٹفإذاٹكانتٹالرسالةٹموجهةٹ
إلىٹأعضاءٹالبرملانٹمثال,ٹيفضلٹاختيارٹ
عضوٹبرملانىٹسابقٹللقيامٹبهذهٹاملهمة.ٹ
إرسالٹ األفضلٹ منٹ يكونٹ قدٹ وباملثل,ٹ
ممثلٹعنٹشركاتٹاألعمالٹليتحدثٹمعٹ
أعضاءٹالغرفٹالتجارية,ٹوإرسالٹأحدٹ
مجموعةٹ علىٹ القضيةٹ لعرضٹ اخلبراءٹ

منٹأصحابٹالفكر.

ٹحتويلٹاألفكارٹإلىٹأعمالٹ– أدواتٹ
لتحقيقٹالتغييرٹ

املــرادٹ هــمٹ مــنٹ عــرفــتٹ أنٹ بعدٹ واآلن,ٹ
التىٹ املـــوادٹ هــىٹ ومــاٹ عليهم,ٹ التأثيرٹ
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الــغــرض,ٹ هــذاٹ لتحقيقٹ ستستخدمهاٹ
كيفيةٹ هـــىٹ الــتــالــيــةٹ اخلـــطـــوةٹ تــصــبــحٹ
تـــوصـــيـــلٹالــــرســــالــــة.ٹوهــــنــــاكٹبــعــضٹ
األدواتٹالتىٹميكنٹاستخدامها,ٹوهىٹ
أدواتٹمصممةٹلتطبيقٹموادٹاملشاركةٹ
التيٹ العامةٹ السياساتٹ صياغةٹ فــيٹ
املهاراتٹ واستخدامٹ اجلمعيةٹ تضعهاٹ
األقصىٹ احلــدٹ علىٹ للحصولٹ املتاحةٹ
املستهدفٹ اجلــمــهــورٹ مــنٹ ــدعــمٹ ال مــنٹ
سواءٹأكانٹفرداٹأوٹمنظمة,ٹأوٹصانعٹ
مــســؤوالٹ أوٹ مـــشـــرعـــا,ٹ أوٹ ســـيـــاســـة,ٹ

حكوميا.ٹوتشملٹهذهٹاألدواتٹ:
األداةٹرقمٹ٨ٹ:ٹكيفيةٹتثقيفٹاألعضاءٹ

وتسجيلهمٹكمدافعنيٹومؤيدين.
املنظماتٹ تعبئةٹ كيفيةٹ :ٹ ٩ٹ رقمٹ األداةٹ

وشبكاتٹاالتصالٹاألساسية.ٹ
معٹ الــعــمــلٹ كــيــفــيــةٹ ١٠:ٹ رقـــمٹ األداةٹ
وسائلٹاإلعالمٹلتشكيلٹالرأيٹالعام.

علىٹ احلصولٹ كيفيةٹ رقــم١١:ٹ األداةٹ
السياسةٹ صــنــاعٹ واحـــتـــرامٹ مــســانــدةٹ

واملنظمنيٹواملديرينٹواملو�فني.
حتالفاتٹ بناءٹ كيفيةٹ ١٢:ٹ رقمٹ األداةٹ

مؤثرة.
وتدعيمٹ وضــعٹ كيفيةٹ ١٣:ٹ رقمٹ األداةٹ

أجندهٹوطنيةٹللشركات.

وتنفيذٹ وضــعٹ كيفيةٹ ١٤:ٹ رقــمٹ األداةٹ
االستشاراتٹ خلدمةٹ ناجحاٹ برنامجاٹ

التشريعية.ٹ
األدواتٹ هذهٹ فىٹ البحثٹ القراءٹ وعلىٹ
لتحقيقٹ منهاٹ يتناسبٹ مــاٹ واخــتــيــارٹ
أهــــدافٹاجلــمــعــيــةٹمــنٹاملــشــاركــةٹفيٹ
الــعــامــة.ٹويجبٹ الــســيــاســاتٹ صــيــاغــةٹ
مــفــيــدةٹ األدواتٹ هــــذهٹ أنٹ مــــراعــــاةٹ
للمشاركةٹ عامةٹ استراتيجيةٹ لتصميمٹ
العامةٹجلمعيةٹ فيٹصياغةٹالسياساتٹ
استراتيجيةٹ لتصميمٹ وكذلكٹ األعمالٹ
منٹ ملجموعةٹ أوٹ معينةٹ لقضيةٹ تأييدٹ

القضايا.

األداةٹرقمٹ٨:
وتسجيلهمٹ األعــضــاءٹ تثقيفٹ كيفيةٹ

كمدافعنيٹومؤيدين
يعرفواٹماذاٹ يريدٹأعضاءٹجمعيتكٹأنٹ
تــؤيــدٹاجلــمــعــيــة,ٹوملــــاذا,ٹومـــنٹاملمكنٹ
أنٹيــكــونٹهـــؤالءٹاألعــضــاءٹواجلــهــاتٹ
ــهــاٹمـــصـــدراٹهــامــاٹ الـــتـــيٹيــتــصــلــونٹب
صياغةٹ فيٹ املشاركةٹ مجهوداتٹ لدعمٹ
أولٹ فإنٹ ثمٹ ومنٹ العامة.ٹ السياساتٹ
تقومٹ أنٹ هــوٹ تفعلهٹ أنٹ ينبغيٹ شــيءٹ
وتعريفهمٹ اجلمعيةٹ أعــضــاءٹ بتثقيفٹ
ــتــيٹتــؤيــدهــاٹواألســـبـــابٹ بــالــقــضــايــاٹال
فيٹصياغةٹ املشاركةٹ لهذهٹ تدعوٹ التيٹ
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ــعــامــة.ٹوقـــدٹيــكــونٹمنٹ الــســيــاســاتٹال
املفيدٹهناٹأنٹنضعٹنبذةٹمختصرةٹعنٹ
اإلخباريةٹ الرسائلٹ فيٹ القضاياٹ هذهٹ
ــــصــــادرةٹعنٹ ــــدوريــــةٹال والـــتـــقـــاريـــرٹال
اجلمعية.ٹوقدٹتستخدمٹملخصٹالنتائجٹ
التيٹحصلتٹعليهاٹمنٹحتليلٹاستبيانٹ
رقمٹ إليهٹفيٹاخلطوةٹ املشارٹ العضويةٹ
٢بدايةٹجيدةٹللتثقيف,ٹألنٹهذهٹالنتائجٹ
تبنيٹلألعضاءٹأنهمٹهمٹالذينٹاختارواٹ
وبعدٹ تؤيدهاٹجمعيتهم.ٹ التيٹ القضاياٹ
ذلكٹيجبٹأنٹيكونٹكلٹبندٹمنٹأولوياتٹ
املـــشـــاركـــةٹفـــيٹصــيــاغــةٹالــســيــاســاتٹ
عنٹ مــوجــزةٹ بنشرةٹ مصحوباٹ العامةٹ
(كماٹذكرناٹفيٹاألداةٹرقمٹ٢ٹ القضيةٹ
أسبابٹ لألعضاءٹ تبنيٹ وبذلكٹ أعــاله).ٹ
منها.ٹ اجلمعيةٹ وموقفٹ القضيةٹ أهميةٹ
وإذاٹكانتٹهناكٹموادٹأخرىٹمتاحةٹعنٹ
القضيةٹ(مثلٹبيانٹموجزٹباحلقائقٹأوٹ
إليهاٹ املوقف)ٹيجبٹاإلشارةٹ ورقةٹعنٹ
بوضوحٹمعٹذكرٹكيفيةٹاحلصولٹعليها.ٹ
ويعتبرٹوضعٹموادٹومعلوماتٹاملشاركةٹ
علىٹ الــعــامــةٹ السياساتٹ صياغةٹ فــيٹ
مــوقــعٹالــشــركــةٹفــىٹشــبــكــةٹاإلنــتــرنــتٹ
املعلوماتٹبسرعةٹ لنشرٹ وسيلةٹممتازةٹ
يجبٹ وكذلكٹ تذكر.ٹ مصروفاتٹ وبــدونٹ
توجيهٹاألعضاءٹإلىٹاالتصالٹمبو�في

ــةٹلــتــقــدميٹالــدعــمٹ الــلــجــنــةٹاالســتــشــاري
الالزم.

ـــعـــريـــفٹاألعـــضـــاءٹ ــقــيــفٹوت ــث ـــدٹت ـــع وب
ميكنٹ مبــاٹ تعريفهمٹ يــجــبٹ بالقضية,ٹ
املشاركةٹ مجهوداتٹ لتقويةٹ يعملواٹ أنٹ
ويجبٹ العامة.ٹ السياساتٹ فيٹصياغةٹ
االستشاريةٹ اللجنةٹ مو�فوٹ يعلنٹ أنٹ
عـــنٹنـــــدواتٹيــنــظــمــونــهــاٹلــشــرحٹكيفٹ
أهميةٹ وبيانٹ القرارٹ اتخاذٹ عمليةٹ تتمٹ
بتقدميٹ بالفعلٹ يقومونٹ وكيفٹ دعمهمٹ
ــدعــمٹعلىٹ الـــدعـــم.ٹوتــتــوقــفٹقــنــواتٹال
التيٹترغبٹاجلمعيةٹفيٹ االستراتيجيةٹ
تبنيها.ٹويجبٹأنٹيسعىٹاألعضاءٹإلىٹ
باستخدامٹ االستراتيجيةٹ هــذهٹ تنفيذٹ
مراكزٹالقوةٹلكيٹتظلٹعلىٹاتصالٹمعٹ

اجلمهورٹاملستهدف.ٹ

األعــضــاءٹ مطالبةٹ ذلــكٹ يتضمنٹ ــدٹ وق
بالقيامٹمباٹيليٹ:ٹ

ٹاالجـــتـــمـــاعٹمــــعٹاآلخــــريــــنٹ(مــثــلٹ
احلكوميةٹ املستوياتٹ منٹ املو�فنيٹ
الــعــلــيــاٹوالــشــخــصــيــاتٹاإلعــالمــيــةٹ
واملـــو�ـــفـــنيٹمـــنٹمــنــظــمــاتٹأخـــرىٹ
األعمالٹ مجالٹ فــيٹ الــشــركــاءٹ ومــنٹ
ملناقشةٹ الــــخ.)ٹ األســــرة,ٹ وأعــضــاءٹ
أهميةٹالقضيةٹواألعمالٹالتيٹتدعوٹ

اجلمعيةٹإلىٹتأييدها.
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أوٹ الــفــاكــســاتٹ أوٹ الــرســائــلٹ ٹكتابةٹ
الرسائلٹاإللكترونيةٹاملتعلقةٹمبمثليٹ

احلكومةٹأوٹبصناعٹالسياسات.
املتعلقةٹ التليفونيةٹ املكاملاتٹ ٹإجــراءٹ
بــصــنــاعٹ أوٹ احلـــكـــومـــةٹ ــيٹ ــل ــث مبــم

السياسات.
ٹالقيامٹبالزياراتٹالشخصيةٹاملتعلقةٹ
بــصــنــاعٹ أوٹ احلـــكـــومـــةٹ ــيٹ ــل ــث مبــم

السياسات.
ٹاملشاركةٹفيٹاملناسباتٹاالجتماعيةٹ
فيٹ "املــشــاركــةٹ جلنةٹ تنظمهاٹ التيٹ
صــيــاغــةٹالــســيــاســاتٹالــعــامــة"ٹأوٹ
التيٹ األخـــرىٹ املجموعاتٹ تنظمهاٹ
القضاياٹ مــنٹ واحــــدةٹ مــعٹ تتعاملٹ
الــرئــيــســيــةٹوالــتــعــبــيــرٹعـــنٹمــواقــفٹ
بعضٹ توزيعٹ املفيدٹ (ومــنٹ اجلمعيةٹ

املطبوعاتٹوالنشرات).

األداةٹرقمٹ٩:
وشــبــكــاتٹ املــنــظــمــاتٹ تعبئةٹ كيفيةٹ

االتصالٹاألساسية
املــنــظــمــةٹاألســـاســـيـــةٹهـــيٹمــجــمــوعــةٹ
أوٹ آمــالٹ الــذيــنٹتوحدهمٹ ـــرادٹ مــنٹاألف
وتتبنىٹ مــوحــدة.ٹ مــخــاوفٹ أوٹ أهـــدافٹ
قضيةٹ حــولٹ مــواقــفٹ املجموعاتٹ هــذهٹ
القضاياٹ منٹ مجموعةٹ حولٹ أوٹ معينةٹ

بناءٹ السياسيٹ النظامٹ فــيٹ ونــشــاركٹ
ــرٹهــذهٹ ــب ــعــت عــلــىٹهــــذهٹاملــــواقــــف.ٹوت
للمشاركةٹ أســاســيــةٹ أداةٹ املــنــظــمــاتٹ
الــشــعــبــيــةٹفـــيٹمــجــتــمــعٹدميــوقــراطــي,ٹ
حتىٹأنٹاملفكرٹأليكسيسٹدىٹتوكفيل
Alexis de Tocquevilleٹالذيٹاشتهرٹ

الــتــاســعٹعشرٹالٹحــظٹأنٹ الــقــرنٹ فــيٹ
للتعبيرٹ تأسستٹ التيٹ اجلمعياتٹ ثراءٹ
عــنٹمــصــالــحٹاملــواطــنــنيٹأمـــامٹصناعٹ
السياساتٹكانٹمنٹاألسبابٹالرئيسيةٹ
لــنــجــاحٹالــدميــوقــراطــيــةٹفــيٹالــواليــاتٹ
األمريكيةٹ ــثــورةٹ ال قــيــامٹ بعدٹ املــتــحــدةٹ
مباشرة.ٹوتأخذٹهذهٹاملنظماتٹاسمهاٹ
تنظيمهاٹ أنٹ حقيقةٹ منٹ grassrootsٹ

أنهاٹ (أيٹ القمةٹ إلىٹ القاعدةٹ منٹ يبدأٹ
وأنــهــاٹ بــاحلــكــومــة),ٹ الٹ بالشعبٹ تــبــدأٹ
جتــــذبٹاملـــزيـــدٹمـــنٹاألعـــضـــاءٹاجلـــددٹ
املنظماتٹ وهــذهٹ احمللى.ٹ املجتمعٹ منٹ
تنتشرٹ كــمــاٹ تنتشرٹ آخـــر–  –مبــعــنــىٹ
الذيٹ عصرناٹ وفىٹ احلشائش.ٹ جــذورٹ
يعرفٹباسمٹ"عصرٹاملعلومات",ٹتنتشرٹ
عضويةٹالكثيرٹمنٹاجلمعياتٹاألساسيةٹ

فيٹمناطقٹجغرافيةٹمتباعدة.
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وعندٹتعبئةٹهذهٹاملجموعاتٹيجبٹأنٹ
تبدأٹاجلمعياتٹ

أوال,ٹباالستعانةٹمباٹلديهاٹمنٹشبكاتٹ
اتصالٹتشملٹ:ٹ

ٹاملو�فنيٹأعضاءٹاجلمعيات.ٹ
ٹاملساهمنيٹأعضاءٹاجلمعيات.
ٹأعضاءٹاجلمعياتٹاملتقاعدين.

أعضاءٹ ومورديٹ اجلمعياتٹ ٹمورديٹ
اجلمعيات.

ٹالعمالءٹأعضاءٹاجلمعيات.
ٹأعضاءٹاألسرة.

ٹاملنظماتٹاملنتميةٹللجمعيات.
جلنةٹ مو�فوٹ يحاولٹ أنٹ أيضاٹ ويجبٹ
"املـــشـــاركـــةٹفـــيٹصــيــاغــةٹالــســيــاســاتٹ
العامة"ٹاحلصولٹعلىٹتأييدٹاملجموعاتٹ
املهتمنيٹ ــنٹ اآلخــري واألفـــــرادٹ األخــــرىٹ
بقضيةٹمعينة.ٹوهذاٹيشملٹاملجموعاتٹ
املهنيةٹاألخرىٹومجموعاتٹاملستهلكنيٹ

والطلبةٹواجلمهورٹالعام,ٹالخ.
ومو�فيٹ اجلمعيةٹ أعضاءٹ علىٹ ويجبٹ
مــوادٹ اســتــخــدامٹ االســتــشــاريــةٹ اللجنةٹ
املشاركةٹفيٹصياغةٹالسياساتٹالعامةٹ
الدعمٹ وحشدٹ التوعيةٹ مستوىٹ لزيادةٹ

للقضاياٹالرئيسيةٹبنيٹهذهٹاملجموعات.ٹ
غيرٹ بطريقةٹ ذلكٹ يتمٹ أنٹ املمكنٹ ومنٹ
رسميةٹمنٹخاللٹاملكاملاتٹالتليفونيةٹأوٹ
رسائلٹالبريدٹاإللكتروني,ٹكماٹميكنٹأنٹ
اللجنةٹ بقيامٹ رسميةٹ أكثرٹ بطريقةٹ تتمٹ
هذهٹ إلىٹ الدعوةٹ بتوجيهٹ االستشاريةٹ
املناسباتٹ فىٹ للمشاركةٹ املجموعاتٹ
املختلفةٹوحفالتٹاإلفطارٹأوٹالغداءٹأوٹ
العشاء.ٹومرةٹأخرىٹنؤكدٹعلىٹأهميةٹ
صياغةٹالرسالةٹواختيارٹمقدمٹالرسالةٹ

حسبٹاجلمهورٹاملستهدف.ٹ

منٹ التأكدٹ يجبٹ احلاالتٹ وفىٹجميعٹ
تزويدٹاملدعوينٹباملعلوماتٹالتاليةٹ:ٹ
ٹاألسبابٹالتيٹجتعلٹالقضيةٹمهمةٹ

بالنسبةٹلهم.
لتلكٹ بــالــنــســبــةٹ الــــراهــــنٹ ٹاملـــوقـــفٹ

القضية.
ٹاألشياءٹالتيٹيجبٹعليهمٹالقيامٹبهاٹ

تأييداٹلتلكٹالقضية.
ويجبٹعلىٹمو�فيٹاللجنةٹاالستشاريةٹ
تليفوناتٹ وأرقــامٹ بأسماءٹ قوائمٹ وضعٹ
املؤيدةٹ واملجموعاتٹ األفـــرادٹ وعناوينٹ
ملوقفٹاجلمعية,ٹوستساعدٹهذهٹالقوائمٹ
علىٹإحاطةٹهؤالءٹاألفرادٹواملجموعاتٹ
ــتــطــوراتٹاألخـــبـــارٹواألحــــداثٹ عــلــمــاٹب
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املتعلقةٹبالقضية,ٹوتسهيلٹمتابعةٹمهامٹ
املشاركةٹفيٹصياغةٹالسياساتٹالعامةٹ
املتفقٹعليها,ٹوتعريفٹصناعٹالسياسةٹ
بحجمٹاملشاركةٹفيٹصياغةٹالسياساتٹ
شبكةٹ علىٹ واإلبقاءٹ احملشود,ٹ العامةٹ
حرةٹميكنٹتعبئتهاٹفيٹأيٹوقتٹللعملٹ
تكثيفٹ مثلٹ الرئيسيةٹ األحــــداثٹ فــيٹ
املـــشـــاركـــةٹفـــيٹصــيــاغــةٹالــســيــاســاتٹ
التصويتٹ أوٹ املــنــا�ــراتٹ قبلٹ العامةٹ
أوٹاملساعدةٹعلىٹتشكيلٹالرأيٹالعام.

األداةٹرقمٹ١٠:
كــيــفــيــةٹالــعــمــلٹمـــعٹوســـائـــلٹاإلعـــالمٹ

لتشكيلٹالرأيٹالعام
موقفٹ لصالحٹ الــعــامٹ الـــرأيٹ تشكيلٹ
اجلمعيةٹجتاهٹقضيةٹماٹقبلٹاالجتماعٹ
معٹممثليٹاحلكومةٹأوٹصناعٹالسياسةٹ
حملةٹ فرصٹجناحٹ منٹ كثيراٹ يزيدٹ قدٹ
املـــشـــاركـــةٹفـــيٹصــيــاغــةٹالــســيــاســاتٹ
منٹ اإلعــــالمٹ وســائــلٹ وتعتبرٹ الــعــامــة.ٹ
العام.ٹ ــرأيٹ ال لتشكيلٹ الطرقٹ أفضلٹ
اإلعالميةٹ التغطيةٹ منٹ نوعانٹ وهناكٹ
مدفوعةٹ والتغطيةٹ املجانية,ٹ التغطيةٹ
نشرٹ تعنىٹ املجانيةٹ التغطيةٹ األجـــر.ٹ
عنٹ الصحفيةٹ والــتــقــاريــرٹ املــعــلــومــاتٹ
بالنشر.ٹ جديرةٹ تعتبرٹ ألنهاٹ ماٹ قضيةٹ
وقدٹتكونٹالتغطيةٹاملجانيةٹعلىٹشكلٹ

إلىٹ أوٹرسائلٹ أعمدةٹ أوٹ مقاالتٹحرةٹ
احملررٹأوٹبياناتٹصحفيةٹعنٹالقضيةٹ
املــرتــبــطــةٹ أنــشــطــةٹاجلــمــعــيــةٹ عـــنٹ أوٹ
بالقضيةٹ(مثلٹاملؤمتراتٹوورشٹالعملٹ
واالجتماعات).ٹوتتمتعٹالتغطيةٹاملجانيةٹ
اجلمهور,ٹ لدىٹ املصداقيةٹ منٹ بالكثيرٹ
احلــالٹ هــوٹ كماٹ مدفوعةٹ ليستٹ ألنــهــاٹ
بالنسبةٹلإلعالناتٹمدفوعةٹاألجر.ٹوعلىٹ
ذلكٹٹفإنٹاحلصولٹعلىٹوسائلٹإعالمٹ
مجانيةٹمؤيدةٹللقضيةٹيساعدٹكثيراٹفيٹ
حشدٹالرأيٹالعامٹاملؤيدٹلرأىٹاجلمعية.

ولذلكٹيوصىٹبأنٹيكونٹأحدٹمو�فيٹ
عنٹوضعٹ مسئوالٹ االستشاريةٹ اللجنةٹ
اإلعالمٹ لعالقاتٹ استراتيجيةٹ وتنفيذٹ
بالنسبةٹلكلٹقضية,ٹويجبٹأنٹيكونٹ

هذاٹالشخصٹ:
معٹ التعاملٹ فــيٹ مسبقةٹ خــبــرةٹ ٹلــهٹ

وسائلٹاإلعالم.
اتـــصـــالٹشفهيةٹ مبـــهـــاراتٹ ٹيــتــمــتــعٹ

وحتريريةٹجيدة.
ٹلديهٹالقدرةٹعلىٹالتعاملٹاجليدٹمعٹ

مختلفٹأنواعٹالناس.ٹ
وضعٹ بطريقةٹ كبيرةٹ معرفةٹ ٹلــديــهٹ

السياسات.
ٹيتمتعٹبفهمٹكبيرٹللقضايا.
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ٹلديهٹعالقاتٹعملٹجيدةٹمعٹممثليٹ
احلكومةٹواملو�فنيٹالتابعنيٹلهمٹومعٹ

اجلمعياتٹاملماثلة.
ويعملٹمسئولٹعالقاتٹاإلعالمٹمعٹغيرهٹ
منٹمو�فيٹاللجنةٹاالستشاريةٹلتعظيمٹ
النتائج.ٹوعلىٹسبيلٹاملثال,ٹيجبٹعلىٹ
ــالغٹ مــو�ــفــيٹالــلــجــنــةٹاالســتــشــاريــةٹإب
مــســئــولٹعــالقــاتٹاإلعــــالمٹبــاألحــداثٹ
الرئيسيةٹ واألطـــرافٹ املتوقعةٹ الهامةٹ
املعينة,ٹ القضيةٹ فيٹ املؤثرٹ واجلمهورٹ
القضيةٹ تخصٹ هامةٹ توقيتاتٹ وبــأيٹ
التغطيةٹ عــلــىٹ تــؤثــرٹ أنٹ املــمــكــنٹ ومـــنٹ
للقضية.ٹ العامٹ اإلدراكٹ أوٹ الصحفيةٹ
املعلوماتٹ هـــذهٹ تستعملٹ أنٹ ويــجــبٹ
اإلعالمٹ لوضعٹجدولٹألنشطةٹعالقاتٹ
يــشــمــلٹدعــــوةٹالــصــحــافــةٹ(واجلــمــهــورٹ
املستهدفٹحسبٹاحلالة)ٹللمشاركةٹفيٹ
مؤمتراتٹ أوٹحلضورٹ معينةٹ مناسباتٹ
اإلعالميةٹ املـــادةٹ تسليمٹ مــعٹ صحفيةٹ
يجبٹ كــمــاٹ مــســبــقــا.ٹ الصحفينيٹ إلـــىٹ
علىٹمسئولٹعالقاتٹاإلعالمٹأنٹيعملٹ
علىٹ االستشاريةٹ اللجنةٹ مو�فيٹ معٹ
التيٹ املختلفةٹ اإلعالميةٹ املــوادٹ إنتاجٹ
مثلٹنشراتٹاحلقائقٹ للصحفينيٹ تقدمٹ
واملعلوماتٹاخللفيةٹوموادٹاملشاركةٹفيٹ
األخــرىٹ الــعــامــةٹ الــســيــاســاتٹ صياغةٹ

املتعلقةٹبالقضية.

اإلعــالمٹ عــالقــاتٹ مــســؤولٹ علىٹ ويجبٹ
أنٹيقيمٹعالقاتٹعملٹجيدةٹمعٹوسائلٹ
ومعنىٹ املستهدفة,ٹ واجلماهيرٹ اإلعالمٹ
ذلكٹأنهٹباإلضافةٹإلىٹتوجيهٹالدعواتٹ
املختلفة,ٹ املــنــاســبــاتٹ فــيٹ للمشاركةٹ
يحبٹعليهٹأنٹيبلغهمٹبالتطوراتٹالهامةٹ
املتعلقةٹبالقضيةٹاملطروحة,ٹمباٹفيٹذلكٹ
املقترحاتٹاجليدةٹاملؤثرةٹعلىٹالقضية,ٹ
واملجموعاتٹاجلديدةٹالتيٹتؤيدٹالقضيةٹ
التيٹ اجلديدةٹ واحلقائقٹ تعارضها,ٹ أوٹ
القضية.ٹ جتاهٹ اجلمعيةٹ موقفٹ تساندٹ
طريقٹ عــنٹ ذلــكٹ يتمٹ أنٹ املمكنٹ ومــنٹ
ــاكــســاتٹ ــف املـــكـــاملـــاتٹالــتــلــيــفــونــيــةٹوال
أنٹ ويجبٹ اإللكتروني.ٹ البريدٹ ورسائلٹ
تكونٹعمليةٹاالتصالٹواضحةٹوقصيرةٹ

وفىٹصلبٹاملوضوع.ٹ
معقولةٹ درجــــةٹ هــنــاكٹ تــكــونٹ وعــنــدمــاٹ
جمعيتكٹ ملــوقــفٹ الـــعـــامٹ الــتــأيــيــدٹ مـــنٹ
بتغطيةٹ االكــتــفــاءٹ يجبٹ القضية,ٹ مــنٹ
الوضعٹ كانٹ وإذاٹ املجانية.ٹ الصحافةٹ
التغطيةٹ إلــىٹ اللجوءٹ ميكنٹ ذلــك,ٹ غيرٹ
مــدفــوعــةٹاألجــــرٹوالـــتـــيٹتــتــمــثــلٹعـــادةٹ
واإلذاعـــةٹ التليفزيونٹ فــيٹ اإلعـــالنٹ فــيٹ
واجلـــرائـــد,ٹوفـــىٹٹلــوحــاتٹاإلعــالنــات,ٹ
ـــشـــعـــاراتٹاملــكــتــوبــةٹعــلــىٹالفــتــات وال
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أوٹأعــــالمٹومـــاٹإلـــىٹذلــــك.ٹوحــيــثٹأنٹ
الــتــغــطــيــةٹمــدفــوعــةٹاألجــــرٹقـــدٹتــكــونٹ
التعقلٹ يجبٹ فإنهٹ التكاليف,ٹ باهظةٹ
يعملٹ أنٹ ــجــبٹ وي اســتــخــدامــهــا.ٹ فـــيٹ
مو�فيٹ مــعٹ اإلعـــالمٹ عــالقــاتٹ مسئولٹ
اجلمهورٹ لتحديدٹ االستشاريةٹ اللجنةٹ
الستخدامٹ املناسبٹ والتوقيتٹ املعنيٹ
علىٹ وبــنــاءٹ األجــرٹ مدفوعةٹ اإلعــالنــاتٹ
املطلوبةٹ الــرســائــلٹ تصميمٹ يــتــمٹ ذلـــكٹ
حــتــىٹحتــقــقٹاملـــصـــروفـــاتٹاألهــــدافٹ
نتائجٹ لها.ٹويجبٹاستخدامٹ املوضوعةٹ
املسحٹأوٹاستطالعاتٹالرأيٹاملوضحةٹ
اجلمهورٹ الختيارٹ ٢ٹ رقــمٹ اخلطوةٹ فىٹ
املــنــاســب.ٹوقــدٹيــكــونٹمــنٹالــضــروريٹ
تصميمٹالرسائلٹاملوجهةٹإلىٹاجلمهورٹ
الصحافةٹ فيٹ بأخصائيٹ باالستعانةٹ
أوٹالــدعــايــةٹواإلعــــالنٹلــديــهٹخــبــرةٹفىٹ
مجالٹاملشاركةٹفيٹصياغةٹالسياساتٹ
ــعــامــة.ٹوفـــىٹجــمــيــعٹاحلـــــاالتٹيجبٹ ال
واضحةٹ اإلعالميةٹ الرسالةٹ تكونٹ أنٹ
ــمــشــاركــةٹفــيٹ ــل ومــــحــــددةٹومـــوجـــهـــةٹل
صياغةٹالسياساتٹالعامة.ٹويجبٹعلىٹ
أخصائيٹعالقاتٹاإلعالمٹوضعٹجدولٹ
زمنيٹلإلعالناتٹاملتعلقةٹبكلٹقضية.

األداةٹرقمٹ١١:
كيفيةٹاحلصولٹعلىٹمساندةٹواحترامٹ
واملديرينٹ واملنظمنيٹ السياسةٹ صناعٹ

واملو�فني
ــهــدفٹاألســاســيٹمــنٹاملــشــاركــةٹفيٹ ال
ــعــامــةٹهـــوٹأنٹ صــيــاغــةٹالــســيــاســاتٹال
تــصــبــحٹاجلــمــعــيــاتٹجـــــزءًاٹمـــنٹعمليةٹ
تتمكنٹ حـــتـــىٹ الـــســـيـــاســـاتٹ صـــنـــاعـــةٹ
السياساتٹ تشكيلٹ منتظمةٹمنٹ بصفةٹ
والقواننيٹواللوائحٹالتيٹتخصها.ٹوهذاٹ
معٹ جيدةٹ عملٹ عالقاتٹ إقامةٹ يتضمنٹ
املــســتــهــدفــنيٹمـــنٹاملــشــرعــنيٹوصــنــاعٹ
السياساتٹواملو�فنيٹالتابعنيٹلهمٹ(وقدٹ
تتغيرٹاألهدافٹمنٹقضيةٹألخرى).ٹوعلىٹ
مو�فيٹاللجنةٹتزويدٹاملو�فنيٹالعمومينيٹ
العامة)ٹباملعلوماتٹ (أصحابٹاملناصبٹ
األساسيةٹالتيٹتؤثرٹعلىٹمدىٹإدراكهمٹ
بالقضايا.ٹوعالوةٹعلىٹذلكٹفإنٹالكثيرٹ
يبقونٹ الــوســطــىٹ اإلدارةٹ مو�فيٹ مــنٹ
هوٹ واملفيدٹ املتكررٹ مناصالتواصلٹ فيٹ
اتبعتٹ وإذاٹ ناجحة.ٹ عالقةٹ أيٹ أساسٹ
التاليةٹ اإلجـــــراءاتٹ األعــمــالٹ جمعياتٹ
عملٹ عالقاتٹ بناءٹ منٹ ستتمكنٹ فإنهاٹ
إيــجــابــيــةٹمـــعٹصــانــعــيٹالــســيــاســاتٹ
ومو�فيهم.ٹ(ومرةٹأخرى,ٹيتوقفٹترتيبٹ
اإلجراءاتٹعلىٹاالستراتيجيةٹاملوضوعةٹ

لكلٹقضيةٹمنٹالقضايا)
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للمناصبٹ بــاملــرشــحــنيٹ ٹاالتـــصـــالٹ
وتزويدهمٹ معهمٹ واالجتماعٹ العامةٹ
منٹ اجلمعيةٹ موقفٹ عنٹ مبعلوماتٹ
تتأكدٹ أنٹ ويجبٹ املعينة.ٹ القضاياٹ
مـــنٹذكــــرٹعــــددٹأعـــضـــاءٹاجلــمــعــيــةٹ
منٹ اجلمعيةٹ ملوقفٹ املؤيدينٹ وعــددٹ
نشراتٹ تكونٹ قدٹ وهناٹ قضية.ٹ كلٹ
مفيدةٹ املــوجــزةٹ والتقاريرٹ احلقائقٹ
ويجبٹ الــهــدف.ٹ حتقيقٹ فــيٹ للغايةٹ
ــىٹإبــــداءٹ تــشــجــيــعٹكـــلٹمـــرشـــحٹعــل
منٹ اجلمعيةٹ ملوقفٹ العلنيٹ تأييدهٹ

القضيةٹاملعنية.
ٹدعـــوةٹالــنــاجــحــنيٹفــيٹاالنــتــخــابــاتٹ
لــهــمٹحلضورٹ الــتــابــعــنيٹ واملــو�ــفــنيٹ
أوٹ موجزةٹ تقاريرٹ تناقشٹ جلساتٹ
اجتماعيةٹ مناسباتٹ فيٹ للمشاركةٹ
وحفالتٹغداءٹأوٹعشاءٹيتمٹأثناءهاٹ
قضيةٹ جتاهٹ اجلمعيةٹ موقفٹ شرحٹ
مـــاٹفـــيٹإطـــــارٹاألهـــــــدافٹالــعــامــةٹ
لــلــجــمــعــيــةٹوعـــقـــدٹاجـــتـــمـــاعـــاتٹمعٹ
أعضاءٹاجلمعيةٹوغيرهمٹمنٹمؤيديٹ

القضيةٹاملطروحة.
السياساتٹ صناعٹ أجنداتٹ ٹمراقبةٹ
واملــنــظــمــنيٹبــصــفــةٹمــنــتــظــمــةٹحتىٹ
فيٹ املشاركةٹ مــنٹ اجلمعيةٹ تتمكنٹ
السياساتٹ تناقشٹ التيٹ املنا�راتٹ
والتعبيرٹعنٹمخاوفهاٹ وإبداءٹرأيهاٹ

فــيٹالــوقــتٹاملــنــاســب.ٹوهــنــاٹتكونٹ
فيٹصياغةٹ للمشاركةٹ املعدةٹ املوادٹ
السياساتٹالعامةٹمفيدةٹللمداخالتٹ

املؤثرة.
تعيشٹ اجلمعيةٹ قضاياٹ جعلٹ ٹيجبٹ
دائماٹفيٹأذهانٹصناعٹالسياساتٹ
واملشرعنيٹواملنظمنيٹوذلكٹبدعوتهمٹ
منتظمةٹ بصفةٹ مو�فيهمٹ ودعــــوةٹ
لــلــمــشــاركــةٹفــــيٹجـــلـــســـاتٹتــقــدميٹ
ــقــاتٹ احلــل أوٹ املــــوجــــزةٹ الـــتـــقـــاريـــرٹ

النقاشيةٹحولٹالقضيةٹاملعنية.
ٹمتابعةٹتصريحاتٹاملشرعنيٹوصناعٹ
الــســيــاســةٹوســـجـــالتٹالــتــصــويــتٹ
اجلمعية,ٹ ــهٹ ب تــقــومٹ مبــاٹ وإبــالغــهــمٹ
معٹنشرٹاملعلوماتٹوبثهاٹمنٹخاللٹ
اجلمعيةٹ أعــضــاءٹ اتــصــالٹ شبكاتٹ
واجلمعياتٹ األساسيةٹ واملنظماتٹ
األخـــــــــرىٹاملـــهـــتـــمـــةٹبــــاملــــوضــــوع.ٹ
احلقائقٹ نشراتٹ استخدامٹ ويعتبرٹ
الــبــريــدٹ أوٹ ــفــاكــسٹ ــال ب ـــهـــاٹ وإرســـال
وسريعةٹ جيدةٹ طريقةٹ اإللكترونيٹ

للنشرٹبتكاليفٹمحدودة.
ـــكٹيــجــبٹاقـــتـــفـــاءٹخـــطٹسيرٹ ٹوكـــذل
الــالئــحــةٹ أوٹ الــــقــــانــــونٹ مــــشــــروعٹ
اللجانٹ ــىٹ إل إرســالــهٹ مــوعــدٹ ملعرفةٹ
ستتمٹ ومــتــىٹ للمناقشة,ٹ اخلــاصــةٹ
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املــنــاقــشــةٹفـــيٹاجلــلــســاتٹالــعــامــة,ٹ
ـــىٹذلــــك.ٹويــجــبٹاســتــخــدامٹ ومـــاٹإل
ـــصـــاالتٹمعٹ هـــذهٹاملــعــلــومــاتٹواالت
إلرســالٹ والترتيبٹ اللجنةٹ أعــضــاءٹ
املشاركةٹ أوٹ املناقشاتٹ ملراقبةٹ وفدٹ
وفــىٹ بــالــشــهــادة.ٹ اإلدالءٹ أوٹ فيهاٹ
حـــالـــةٹمــطــالــبــةٹاجلــمــعــيــةٹبـــــاإلدالءٹ
اإلجــراءاتٹ دراســةٹ يجبٹ بالشهادةٹ
اختيارٹ ويــتــمٹ واتــبــاعــهــا.ٹ املناسبةٹ
ومحترماٹ املــعــرفــةٹ واســـعٹ مــتــحــدثٹ
للقضيةٹ موجزٹ عرضٹ لتقدميٹ ولبقاٹ
وملــوقــفٹاجلــمــعــيــةٹحــيــالــهــاٹوشــرحٹ
علىٹ ــالئــحــةٹ ال أوٹ الــقــانــونٹ تــأثــيــرٹ
أصحابٹاملصلحة.ٹويجبٹأنٹيكونٹ
الوقتٹ ويتيحٹ وقوياٹ موجزاٹ العرضٹ
يراعىٹجتنبٹ كماٹ لألسئلة,ٹ الكافيٹ
واملداخالتٹ اململةٹ الطويلةٹ اخلطبٹ
ــــــدةٹعـــــنٹاحلـــــد. ــــــزائ املـــفـــصـــلـــةٹال
بحزبٹ اجلمعيةٹ ربــطٹ عــدمٹ ٹيــراعــىٹ
عــالقــاتٹ جميعٹ تــكــونٹ وأنٹ مــعــني,ٹ
اجلـــمـــعـــيـــةٹمــــعٹممــثــلــيٹاحلــكــومــةٹ
منٹ اجلمعيةٹ موقفٹ يؤيدونٹ الذينٹ

القضية.
ـــكـــونٹمـــو�ـــفـــوٹصــانــعــيٹ ٹعـــنـــدمـــاٹي
اجلمعية,ٹ معٹ متعاوننيٹ السياساتٹ
إليهمٹ شكرٹ خطاباتٹ توجيهٹ يجبٹ
معٹإرسالٹصورٹمنهاٹلرؤسائهم.

ٹتزويدٹصانعيٹالسياساتٹومو�فيهمٹ
بصفةٹمنتظمةٹمبوادٹالدعوةٹاملتعلقةٹ

بالقضايا.
السياساتٹ صانعيٹ معٹ ٹاالجتماعٹ
الــغــداءٹ علىٹ دعـــوةٹ فــيٹ ومو�فيهمٹ
ملــنــاقــشــةٹالــقــضــايــاٹاملــعــنــيــةٹأثــنــاءٹ

انعقادٹاجللساتٹالبرملانية.
املآدبٹ وإقامةٹ عامةٹ احتفاالتٹ ٹعقدٹ
وحفالتٹالغداءٹواملناسباتٹاألخرىٹ
ودعــوةٹ السياسات,ٹ صناعٹ لتكرميٹ
عنٹ وممثلنيٹ اجلمعيةٹ أعضاءٹ كبارٹ
للقضية,ٹ املؤيدةٹ األخــرىٹ املنظماتٹ
صحفيةٹ وبياناتٹ نشراتٹ وإصــدارٹ
متــدحٹصــنــاعٹالــســيــاســاتٹوالــدعــمٹ

املقدمٹمنهم.
األطــرافٹ تضمٹ اجتماعاتٹ ٹتنظيمٹ
الرئيسيةٹالتيٹالٹتتفاعلٹمعٹبعضهاٹ
املمثلنيٹ مثلٹ ماٹ قضيةٹ حــولٹ عــادةٹ
أوٹ املستوياتٹ كافةٹ علىٹ البرملانينيٹ
مختلفٹ منٹ الرسميةٹ الشخصياتٹ
التنظيميةٹ الهيئاتٹ أوٹ الـــــوزارات,ٹ
التيٹتتعاملٹمعٹالقضيةٹاملطروحة.
ٹتوجيهٹالشكرٹالشخصيٹجلميعٹمنٹ
ومجهوداتٹ اجلمعيةٹ قضاياٹ أيــدواٹ
السياساتٹ صياغةٹ فــيٹ املــشــاركــةٹ

العامة.
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إرشاداتٹمفيدةٹعندٹاالجتماعٹمعٹصانعيٹالسياساتٹأوٹمعٹاإلداريني
ٹٹكنٹموجزا.
ٹٹكنٹواقعيا.ٹ
ٹٹكنٹصادقا.ٹ

ٹٹابدأٹبالنقاطٹاألساسيةٹ(والٹتبدأٹبالتفاصيلٹاحملددة).
ٹٹاستعدٹبالوثائق.

ٹ استعدٹمبشروعٹالالئحةٹأوٹمقترحاتٹالسياسة.
ٹٹاطلبٹتأييدٹالعضوٹعلىٹوجهٹالتحديدٹللقضيةٹاملعنيةٹإماٹعندٹأخذٹ
األصواتٹأوٹتبنىٹاالقتراح,ٹأوٹتقدميٹالدعمٹأثناءٹمناقشةٹالسياسةٹ

أوٹمشروعٹالقانون.
عالقةٹ لهاٹ ليستٹ التيٹ القضاياٹ أوٹ املشاكلٹ تناقشٹ والٹ تذكرٹ الٹ ٹ 

باجلمعيةٹأوٹالتيٹليستٹلديكٹأجوبةٹكافيةٹعنها.

األداةٹرقمٹ١٢:
كيفيةٹبناءٹحتالفاتٹمؤثرة

عددٹ زيــادةٹ فيٹ مؤثرةٹ أداةٹ التحالفاتٹ
املــؤيــديــنٹملوقفٹ ـــــرادٹ املــنــظــمــاتٹواألف
منٹ مجموعةٹ أوٹ قضيةٹ جتاهٹ اجلمعيةٹ
األصــواتٹ عــددٹ زادٹ فكلماٹ القضايا,ٹ
فرصةٹ زادتٹ كلماٹ مــا,ٹ ملوقفٹ املؤيدةٹ
ــىٹصناعيٹ وصـــولٹهــذهٹاألصــــواتٹإل
السياسات.ٹأوٹمبعنىٹآخر,ٹهناكٹقوةٹ
التحالفاتٹ وتؤدىٹ العددية.ٹ الكثرةٹ فيٹ

إلىٹحتسنيٹرؤيةٹومصداقيةٹمجهوداتٹ
اجلمعيةٹمنٹأجلٹاملشاركةٹفيٹصياغةٹ
بناءٹ يعتبرٹ كماٹ الــعــامــة.ٹ السياساتٹ
التحالفاتٹمهماٹبشكلٹخاصٹبالنسبةٹ
احملــــدودة,ٹ الــعــضــويــةٹ ذاتٹ للجمعيةٹ
قاعدةٹ إلىٹ حاجةٹ هناكٹ تكونٹ وعندماٹ
معينةٹ سياسةٹ تبنىٹ لضمانٹ عريضةٹ
الئحةٹ أوٹ قانونٹ فيٹ تعديلٹ إحداثٹ أوٹ

معينة.
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الـــتـــيٹسبقٹ املــعــلــومــاتٹ بــاســتــخــدامٹ
بقادةٹ االتــصــالٹ عليكٹ يجبٹ جمعها,ٹ
وأنٹ جمعيتكٹ ملوقفٹ املؤيدةٹ املنظماتٹ
إقــامــةٹ إمــكــانــيــةٹ فــيٹ رأيــهــمٹ تستطلعٹ
حتالفٹلدعمٹقضيةٹمعينةٹأوٹمجموعةٹ
بجميعٹ االتــصــالٹ وبعدٹ القضايا.ٹ منٹ
الــتــحــالــفٹاحملــتــمــلــني,ٹعليكٹ أعـــضـــاءٹ
املمثلنيٹ كــبــارٹ مــعٹ اجــتــمــاعٹ بتنظيمٹ
منظمةٹ كــلٹ مــنٹ واطــلــبٹ منظمة,ٹ لكلٹ
إلىٹ تشيرٹ أنٹ االجتماعٹ فيٹ مشاركةٹ
أنشطةٹ فيٹ الدخولٹ فيٹ رغبتهاٹ درجةٹ
التحالف.ٹوتتوقفٹطبيعةٹالتحالفٹعلىٹ
القضيةٹوعلىٹنوعٹااللتزامٹالذيٹيرغبٹ
التحالف,ٹ أطـــرافٹ مــنٹ كــلٹطــرفٹ فيهٹ
فيٹ رغبتهمٹ الشركاءٹ بعضٹ يبدىٹ فقدٹ
املشاركةٹبفاعلية,ٹبينماٹتكونٹمشاركةٹ

البعضٹفيٹأضيقٹاحلدود.ٹ

واستناداٹإلىٹهذهٹاملعلومات,ٹيجبٹأنٹ
يتفقٹأعضاءٹالتحالفٹعلىٹماٹيليٹ:

ٹتسلسلٹالقيادات.
ٹتقسيمٹالعمل.

صياغةٹ فيٹ املشاركةٹ ٹاستراتيجيةٹ
السياساتٹالعامةٹواجلدولٹالزمنيٹ
االستراتيجيةٹ اســتــخــدامٹ (وميــكــنٹ
فيٹاخلطوةٹ املبنيٹ الزمنيٹ واجلدولٹ

رقمٹ٥ٹكنقطةٹبداية).

ٹاملشاركةٹفيٹالتكاليف.
أكـــثـــر)ٹ (أوٹ مـــتـــحـــدثٹ ٹاخــــتــــيــــارٹ

للتحالف.
ٹمنسقٹالتحالف.

ٹرسالةٹعامة.ٹ(ميكنٹاستخدامٹموادٹ
السياساتٹ صياغةٹ فــيٹ املــشــاركــةٹ
١ٹ مــنٹ األدواتٹ فــيٹ املبينةٹ العامةٹ
للمساعدةٹفيٹتكوينٹموقفٹ إلىٹ٧ٹ
ونتائجٹ موحدٹعلىٹأساسٹاحلقائقٹ
رسالةٹ وضعٹ يتطلبٹ وقدٹ البحوث.ٹ
عامةٹأنٹتقبلٹجمعيتكٹحلوالٹوسطٹ
أنٹ تأكدٹ قليال.ٹ موقفهاٹ تغيرٹ وأنٹ
املوقفٹالوسطٹيتناسبٹمعٹأهدافٹ

جمعيتكٹقبلٹأنٹتلتزمٹبه).
هــــذهٹاإلجـــــــراءاتٹســتــســاعــدٹشــركــاءٹ
موحدٹ بصوتٹ التحدثٹ علىٹ التحالفٹ

لتعظيمٹالفاعلية.
يــجــبٹعــلــىٹمــنــســقٹالــتــحــالــفٹإجـــراءٹ
فيٹ الــشــركــاءٹ مــعٹ منتظمةٹ اتــصــاالتٹ
بأنشطةٹ ارتباطهمٹ ليضمنٹ التحالفٹ
ــــادراتٹ ــــب الــتــحــالــفٹوبـــــاألحـــــداثٹوامل
التحالفٹ مبهامٹ املرتبطةٹ والــتــطــوراتٹ
يبلغٹ أنٹ مثالٹ املنسقٹ وعلىٹ وأهــدافــه.ٹ
املناسبٹ الوقتٹ فيٹ التحالفٹ أعضاءٹ
بالقضيةٹ املتعلقةٹ الــهــامــةٹ بـــاألحـــداثٹ
التيٹتهمهمٹوخاصةٹجلساتٹاالستماعٹ
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يتمكنواٹ لكيٹ واملــؤمتــراتٹ واملــنــا�ــراتٹ
إلىٹ ذلــكٹ سيؤدىٹ فيها.ٹ املشاركةٹ منٹ
احملــافــظــةٹعــلــىٹالــتــضــامــنٹوااللـــتـــزامٹ

داخلٹالتحالف.ٹ
أيضاٹ الــتــحــالــفٹ منسقٹ عــلــىٹ ويــجــبٹ
دعــمٹ عــلــىٹ احلــصــولٹ إلـــىٹ يسعىٹ أنٹ
مصالحٹ لهاٹ التىٹ األخــرىٹ املجموعاتٹ
مــخــتــلــفــةٹوقـــــدٹالٹتـــكـــونٹراغــــبــــةٹفــيٹ
أنٹ تريدٹ ولكنهاٹ للتحالفٹ االنــضــمــامٹ
بعضٹ جتــاهٹ التحالفٹ مواقفٹ تساندٹ
أوٹجميعٹالقضايا.ٹوفىٹهذهٹاحلاالت,ٹ
يــجــبٹتــزويــدٹهـــذهٹاملــجــمــوعــاتٹمبــوادٹ
املـــشـــاركـــةٹفـــيٹصــيــاغــةٹالــســيــاســاتٹ
أوٹ املناسبةٹسواءٹمنٹاجلمعيةٹ العامةٹ
منٹالتحالف.ٹوسيؤدىٹذلكٹإلىٹحشدٹ
الدعمٹواملشاركةٹفيٹصياغةٹالسياساتٹ
العامةٹملواقفكٹبنيٹمجموعاتٹاملصالحٹ
اهتمامٹ احتماالتٹ زيادةٹ إلىٹ وبالتاليٹ
صناعٹالسياساتٹبالتوصياتٹاملقدمةٹ

منك.

األداةٹرقمٹ١٣:
وطنيةٹ أجــنــدهٹ وتدعيمٹ وضــعٹ كيفيةٹ

للشركات
عندماٹيتطلبٹمناخٹاألعمالٹفيٹالدولةٹ
بــعــضٹالــتــغــيــيــراتٹالــتــيٹحتــتــاجٹإلــىٹ
دعـــمٹمــنٹقــاعــدةٹعــريــضــة,ٹقــدٹتكونٹ

مفيدةٹ آلــيــةٹ للشركاتٹ وطنيةٹ أجــنــدهٹ
حيويةٹ أداةٹ ألنــهــاٹ املــجــال,ٹ هـــذاٹ فــيٹ
ملجتمعٹاألعمالٹوالشركاتٹفىٹتشجيعٹ
الشركاتٹ نشاطٹ وحفزٹ االستثماراتٹ
وحتــقــيــقٹالــنــمــوٹاالقــتــصــادي.ٹويـــؤدىٹ
تــعــبــئــةٹمجتمعٹ إلــــىٹ ـــدهٹ األجـــن وضــــعٹ
للتأثيرٹ مــهــاراتــهٹ الســتــخــدامٹ األعــمــالٹ
علىٹالسياسةٹالعامةٹبوضعٹاألولوياتٹ
إلىٹ وتوصيلهاٹ والتنظيميةٹ التشريعيةٹ

صانعيٹالسياسات.
الوطنيةٹ والشركاتٹ األعمالٹ أجنداتٹ
حتددٹالقواننيٹواللوائحٹاملعوقةٹلنشاطٹ
وإصالحاتٹ توصياتٹ وتقدمٹ األعمال,ٹ
مــحــددةٹلــلــقــضــاءٹعــلــىٹتــلــكٹاحلــواجــزٹ
عامة.ٹ بصفةٹ األعمالٹ مناخٹ وحتسنيٹ
وكـــذلـــكٹيــــؤدىٹوضــــعٹأجـــنـــدةٹوطــنــيــةٹ
وتعريفهٹ اخلــاصٹ القطاعٹ تثقيفٹ إلــىٹ
بالسياساتٹالعامةٹالتيٹتؤثرٹعليهٹكماٹ
يسمحٹبتقدميٹمخاوفٹمجتمعٹاألعمالٹ
إلــــىٹاملــســئــولــنيٹاحلــكــومــيــنيٹبــصــوتٹ
ــمــاالتٹتــبــنــيٹهــذهٹ مــوحــدٹفــتــزيــدٹاحــت
األجندة.ٹوقدٹثبتٹأنٹأجنداتٹاألعمالٹ
الوطنيةٹهيٹأداةٹفعالةٹإلزالةٹاحلواجزٹ
التيٹتقفٹفيٹطريقٹتنظيمٹاملشروعاتٹ
فىٹمختلفٹالدولٹومنهاٹمصرٹومالوىٹ
ورومانياٹ وبيروٹ وبــاراجــواىٹ ونيجيرياٹ

والوالياتٹاملتحدةٹاألمريكية.ٹ
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أجندهٹ أيٹ لــوضــعٹ الرئيسيٹ املــفــتــاحٹ
املــشــروعــاتٹهوٹ أوٹ لــألعــمــالٹ وطــنــيــةٹ
االحتياجاتٹ بتلبيةٹ املساهمنيٹ تشجيعٹ
ـــاجـــاتٹاحملــــددةٹ ـــي ــةٹواالحـــت ــمــي ــي ــل اإلق
إحساسٹ وتطويرٹ املختلفة,ٹ للصناعاتٹ
املنتجٹ فــيٹ بامللكيةٹ األعــمــالٹ مجتمعٹ
الــنــهــائــي.ٹويــجــبٹعــلــىٹقـــادةٹاألعــمــالٹ
تنظيمٹ فـــيٹ املــــبــــادرةٹ مـــوقـــفٹ اتـــخـــاذٹ
الكثيرٹمنٹمختلفٹمجموعاتٹاألعمالٹ
وبناءٹالتحالفٹالذيٹميكنٹأنٹيتوصلٹ
القضاياٹ حولٹ الــرأيٹ فيٹ إجماعٹ إلىٹ

الرئيسية.
املصريةٹ الصناعاتٹ احتادٹ أعضاءٹ اتبعٹ
اخلطواتٹالتاليةٹلوضعٹأجندهٹاألعمالٹ

والشركاتٹالوطنيةٹ:ٹ
ٹحتــــلــــيــــلٹالـــــســـــيـــــاســـــاتٹووضــــــعٹ

التوصيات.
ٹاالجتماعٹمعٹاألعضاءٹفيٹمنتدياتٹ

مفتوحةٹملناقشةٹالتوصيات.
ٹالنشرٹفيٹوسائلٹاإلعالمٹالستطالعٹ

آراءٹاألطرافٹاملعنية.
ٹوضعٹبرامجٹإلصالحٹالسياسات.

ٹنشرٹاألجندة.
فيٹ املــشــاركــةٹ مــجــاالتٹ فــيٹ ٹالعملٹ
املوجهةٹ العامةٹ السياساتٹ صياغةٹ
الفروعٹ ذلكٹ فىٹ مباٹ احلكومةٹ نحوٹ

التنفيذيةٹوالتشريعية.

واحلقٹ للمنظماتٹ االنتماءٹ تعتبرٹحريةٹ
لرفعٹ الــدعــوىٹضــدٹاحلكومةٹ رفــعٹ فــيٹ
الــظــلــمٹمـــنٹأهــــمٹقـــواعـــدٹاملــؤســســاتٹ
ـــكٹحــتــىٹفيٹ ــة,ٹومـــعٹذل ــدميــوقــراطــي ال
الــدميــوقــراطــيــاتٹالــنــاشــئــةٹمـــاٹيـــزالٹ
منٹ الــســيــاســاتٹممكناٹ عــلــىٹ الــتــأثــيــرٹ
املنظماتٹ بــنيٹ التحالفاتٹ بــنــاءٹ خــاللٹ
ــىٹاتــفــاقٹفيٹ األســاســيــةٹوالــتــوصــلٹإل
تصلٹ وعندماٹ التغيير.ٹ إلحداثٹ الرأيٹ
جمعياتٹاألعمالٹإلىٹاتفاقٹفيٹالرأيٹ
حولٹوضعٹسياساتٹأساسيةٹمتجهةٹ
نحوٹالسوق,ٹيكونٹصوتهاٹأكثرٹتأثيراٹ

منٹصوتٹاجلمعياتٹاملتفرقة.ٹ
األعمالٹ جمعياتٹ قيامٹ كيفيةٹ ولبيانٹ
ـــرهـــاٹمــنٹ ـــظـــمـــاتٹاملـــهـــنـــيـــةٹوغـــي ـــن وامل
ـــوضـــعٹأجـــنـــدةٹ األطــــــــرافٹاملــعــنــيــةٹب
بعدٹ خطوةٹ واألعمالٹ للشركاتٹ وطنيةٹ
ـــىٹكــتــاب خـــطـــوة,ٹبـــرجـــاءٹالـــرجـــوعٹإل
لقطاعٹ وطنيةٹ اجــنــدةٹ إعـــدادٹ دلــيــلٹ "ٹ
مركزٹ أحدٹمطبوعاتٹ وهوٹ "ٹ االعــم.ال 
وميكنٹ اخلــاصــة,ٹ الدوليةٹ املشروعاتٹ
علىٹ املــركــزٹ موقعٹ مــنٹ عليهٹ احلــصــولٹ

شبكةٹاإلنترنتٹوعنوانهٹ:
http//www.cipe.org/pdf/training/ 
 natlbusagenda.pdf

الفرنسيةٹ باللغتنيٹ أيضاٹ متوفرٹ وهــوٹ
واألوكرانية.
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األداةٹرقمٹ١٤:
ناجحاٹ برنامجاٹ وتنفيذٹ وضعٹ كيفيةٹ

خلدمةٹاالستشاراتٹالتشريعيةٹ
إذاٹكانٹعددٹكبيرٹمنٹصناعٹالسياساتٹ
فىٹبلدكٹيتجهونٹإلىٹاإلصالحٹولكنهمٹ
الالزمةٹ واخلبرةٹ املــواردٹ إلىٹ يفتقرونٹ
إلصدارٹقراراتٹصائبةٹبشأنٹالقضاياٹ
بصفةٹ وباالقتصادٹ بالشركاتٹ املتعلقةٹ
القانونيةٹ االستشاراتٹ فــإنٹ منتظمة,ٹ
برامجٹ وتصممٹ جــدا.ٹ مفيدةٹ ستكونٹ
االستشاراتٹالقانونيةٹلتحليلٹالقواننيٹ
بعملياتٹ والــقــيــامٹ املقترحةٹ والــلــوائــحٹ
بسيطةٹبتكلفةٹمعقولةٹلتقييمٹتأثيرٹهذهٹ
النتيجةٹ توزيعٹ ثمٹ اللوائحٹ أوٹ القواننيٹ
علىٹأعضاءٹالهيئاتٹالتشريعيةٹوعمومٹ
فىٹ تساهمٹ العمليةٹ وهــذهٹ اجلــمــهــور.ٹ
املوسعةٹ واملناقشاتٹ املنا�راتٹ تنظيمٹ
القطاعٹ تـــزودٹ كماٹ الــســيــاســاتٹ حــولٹ
السياساتٹ لتشكيلٹ بالفرصةٹ اخلاصٹ
احلــكــومــيــةٹوجــعــلــهــاٹأكــثــرٹاســتــجــابــةٹ

ملتطلباتٹجمعياتٹاألعمال.
ـــجٹ ـــرام ـــب الــــســــمــــاتٹاألســـــاســـــيـــــةٹل

االستشاراتٹالقانونيةٹالناجحةٹ:
منٹاملمكنٹأنٹتساهمٹالسماتٹالتاليةٹ
االستشاراتٹ برامجٹ فاعليةٹ زيــادةٹ فيٹ

القانونيةٹ:

ٹاملصداقيةٹ
برامجٹ منٹ برنامجٹ كلٹ يقومٹ أنٹ يجبٹ
الــقــانــونــيــةٹعــلــىٹحتليلٹ االســتــشــاراتٹ
أوراقٹ توفيرٹ ويجبٹ سليم,ٹ اقتصاديٹ
اخلــلــفــيــةٹوجــعــلــهــاٹمــتــاحــةٹلــلــبــاحــثــنيٹ

إلخضاعهاٹللدراسةٹوالبحث.
ٹالبساطة

واضحةٹ بلغةٹ امللخصاتٹ كتابةٹ يجبٹ
العامةٹ املصلحةٹ إطـــارٹ فــىٹ وعرضهاٹ
اخلاصةٹ املصلحةٹ إطارٹ فىٹ الٹ للدولة,ٹ
ــشــركــاتٹأوٹ ملــجــمــوعــةٹواحــــدةٹمــثــلٹال

العمال.
ٹالتوافرٹ

علىٹ ونشرهاٹ امللخصاتٹ طباعةٹ يجبٹ
ــعــريــض,ٹكــمــاٹيــجــبٹقــدرٹ اجلــمــهــورٹال
الــالزمــةٹ الترتيباتٹ اتــخــاذٹ املستطاعٹ
معٹوسائلٹاإلعالمٹللقيامٹبعمليةٹتغطيةٹ

علىٹنطاقٹواسع.
ٹاحلوارٹالشعبيٹمعٹمو�فيٹاحلكومةٹ
متثلٹالبيروقراطيةٹفىٹالكثيرٹمنٹالدولٹ
حــواجــزٹهــائــلــةٹفــىٹطــريــقٹاإلصـــالح.ٹ
ويــجــبٹعــلــىٹمــنــظــمــاتٹاألعـــمـــالٹفىٹ
السياساتٹ علىٹ للتأثيرٹ سعيهاٹ نطاقٹ
العامةٹأنٹحتاولٹالتأثيرٹعلىٹمسؤولىٹ

احلكومةٹوعلىٹاملشرعني.
(١٩٩١) Wallackوالالكٹ

(١٩٩١) Sullivanوٹجونٹسوليفانٹ
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عناصرٹاالستراتيجيةٹاملؤثرة
للمشاركةٹفيٹصياغةٹالسياساتٹالعامة

ٹنشرٹاملعلوماتٹاخلاصةٹبالقواننيٹواللوائحٹالتىٹتؤثرٹعلىٹاألعمالٹ
ككل.

للمشاركةٹفيٹ الناسٹوإعدادهمٹ لتثقيفٹ القواننيٹواللوائحٹ ٹتفسيرٹ
صياغةٹالسياساتٹالعامة.

ٹالتأثيرٹعلىٹتوجهاتٹأوٹشكلٹاألعمالٹالتشريعيةٹأوٹالتنظيمية.
املشروعاتٹ تتمكنٹ حتىٹ قضاياٹ مــنٹ يستجدٹ مــاٹ علىٹ ٹالتعرفٹ
والشركاتٹمنٹحتديدٹموقفهاٹسواءٹبالسعيٹإلىٹتطبيقٹاملقترحاتٹ

أوٹالقيامٹبأعمالٹمحددة.
ٹالوصولٹاملنظمٹإلىٹاملسئولنيٹاحلكوميني.ٹ

ٹإرشادٹاألعضاءٹإلىٹكيفيةٹالتصرفٹومخاطبةٹاملشرعني.
ٹتوفيرٹوسيلةٹللضغطٹعلىٹالقادةٹاحلكومينيٹاملعنيني.

ٹتقدميٹاملعرفةٹبالناسٹواإلجراءاتٹوالهياكل.
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اخلطوةٹرقمٹ٦:ٹبعضٹاإلرشاداتٹ
حولٹوضعٹجدولٹزمنيٹعملي

فيٹ املــشــاركــةٹ أدواتٹ مــراجــعــةٹ وبــعــدٹ
الــعــامــة,ٹيجبٹ صــيــاغــةٹالــســيــاســاتٹ
اللجنةٹأنٹحتددٹأدواتٹاملشاركةٹ علىٹ
أوٹ لكلٹقضيةٹ تستخدمهاٹ التيٹسوفٹ
ذلكٹ وبعدٹ القضايا.ٹ منٹ مجموعةٹ لكلٹ
حتىٹ العاجلةٹ القضاياٹ حتديدٹ يجبٹ
(ومنٹ بــأول.ٹ أوالٹ معهاٹ التعاملٹ ميكنٹ
القضاياٹ تلكٹ يؤدىٹحسمٹ أنٹ احملتملٹ
إلـــىٹحتــقــيــقٹفــائــدةٹســريــعــةٹألعــضــاءٹ
اجلمعياتٹوإلىٹحشدٹالدعمٹواملساندةٹ
ـــــادراتٹاملــــشــــاركــــةٹفــــيٹصــيــاغــةٹ ـــــب مل

السياساتٹالعامةٹاملقبلة).

وتــعــتبـــرٹالقـضيةٹعاجلـــــةٹأوٹحساسةٹ
للوقتٹفىٹاحلاالتٹالتاليةٹ:

للقضيةٹ النطاقٹ واســعٹ دعــمٹ ٹوجــودٹ
فيٹالوقتٹالراهن.

السياساتٹ صياغةٹ فــيٹ ٹاملــشــاركــةٹ
الــعــامــةٹســيــزودٹاألعـــضـــاءٹمبــزايــاٹ

كبيرةٹعلىٹاملدىٹالقريب.
يلحقٹ قدٹ فــوريٹ إجــراءٹ اتخاذٹ ٹعدمٹ
الضررٹمبصالحٹأعضاءٹاجلمعية.

يؤدىٹ قدٹ فــوريٹ إجــراءٹ اتخاذٹ ٹعدمٹ
إلىٹتغييراتٹمستقبليةٹغيرٹمرغوبةٹ
كانتٹ إذاٹ (هــــذاٹ الــســيــاســاتٹ فــيٹ
اإلدارةٹاحلاليةٹتؤيدٹتغييرٹالسياسةٹ
ولكنٹاإلدارةٹالتيٹستأتيٹبعدهاٹقدٹ

تكونٹذاتٹتوجهاتٹمختلفة).
وبعدٹالتعرفٹعلىٹالقضاياٹالعاجلةٹأوٹ
التىٹالٹتتحملٹالتأخيرٹيجبٹأنٹتضعٹ
اللجنةٹجدوالٹزمنياٹعاماٹيبنيٹالقضاياٹ

ومواعيدٹالتعاملٹمعها.
منوذجٹجدولٹزمنيٹعام

اجلدولٹالزمنيالقضيةٹ
ٹينايرٹ-ٹمارسٹ٢٠٠٣إصالحٹشروطٹتراخيصٹاملشروعات

فبرايرٹ– يونيوٹ٢٠٠٣إصالحٹنظامٹاملعاشات

تضعٹ أنٹ اللجنةٹ علىٹ يجبٹ ذلكٹ وبعدٹ
جدوالٹزمنياٹمحدداٹلكلٹقضيةٹأوٹلكلٹ
األهــدافٹ يبنيٹ القضاياٹ منٹ مجموعةٹ

مبجموعةٹ أوٹ قــضــيــةٹ بــكــلٹ اخلـــاصـــةٹ
طبقاٹ حتقيقهاٹ يجبٹ والــتــىٹ القضاياٹ
ــأكــدٹمــنٹإعــطــاءٹ لــلــجــدولٹالــزمــنــى.ٹوت
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للمشاركة? نــاجــحــةٹ استراتيجيةٹ وتــنــفــذٹ تــضــعٹ كــيــفٹ

كلٹ لتحقيقٹ الــكــافــىٹ الــوقــتٹ الــلــجــنــةٹ
هدفٹمنٹهذهٹاألهداف.ٹوتأكدٹأيضاٹ
احملددٹ املوعدٹ االعتبارٹ فىٹ تضعٹ أنٹ
منٹ عليهاٹ والتصويتٹ القضيةٹ ملناقشةٹ
واملشرعني.ٹ السياساتٹ صانعىٹ قبلٹ

ويجبٹأنٹيكونٹكلٹهدفٹمنٹاألهدافٹ
احملددةٹ الزمنيةٹ اجلداولٹ فىٹ املذكورةٹ
يتمكنٹ حتىٹ للقياسٹ وقــابــالٹ واضــحــاٹ
املو�فونٹمنٹقياسٹتقدمهمٹفىٹاألداءٹ

معٹمرورٹالوقت.
ٹمنوذجٹجدولٹزمنيٹمحدد

القضية:ٹإصالحٹشروطٹتراخيصٹاملشروعات
اجلدولٹالزمنىٹالعامٹينايرٹٹ-ٹمارسٹ٢٠٠٣

اجلدولٹالزمنيٹاحملددالقضية
١٥ٹينايراالتصاالتٹمعٹجمعياتٹأعمالٹأخرى

ــاســاتٹ ــســي ــــصــــالٹبـــاملـــشـــرعـــنيٹوصــــنــــاعٹال االت
١٥ٹينايرواملنظمنيٹاألساسيني

١ٹفبرايرتكوينٹحتالفاتٹمؤيدةٹلإلصالح
ــاســبــاتٹومــنــاقــشــاتٹلــصــنــاعٹ ــظــيــمٹعــــدةٹمــن تــن
اجلمهور,ٹ وعمومٹ األعمالٹ وجمعياتٹ السياساتٹ
السياساتٹ صياغةٹ فيٹ املشاركةٹ مــوادٹ وتــوزيــعٹ
اليومٹ فــيٹ الصحفيةٹ الــبــيــانــاتٹ ــعٹ ــوزي وت الــعــامــةٹ

التاليٹلكلٹمناسبة.

١٥ٹينايرٹ– ١ٹمارس

اجــتــمــاعٹمــعٹأعــضــاءٹالــصــحــافــةٹوتــوزيــعٹمــوادٹ
١٥ٹينايرٹ– ١ٹمارساملشاركةٹفيٹصياغةٹالسياساتٹالعامة

اجــتــمــاعــاتٹمــســتــمــرةٹمـــعٹصــنــاعٹالــســيــاســاتٹ
األساسينيٹواملنظماتٹذاتٹالعالقةٹوتوزيعٹموادٹ

املشاركةٹفيٹصياغةٹالسياساتٹالعامة
١٥ٹينايرٹ– ١ٹمارس

ـــيٹصــيــاغــةٹ ــةٹاملـــشـــاركـــةٹف ــيــجــي ــرات يــمٹاســت تــقــيــ
١٥ٹفبرايرالسياساتٹالعامة

تعبئةٹالتحالفٹقبلٹموعدٹالتصويتٹباسبوعٹواحدٹ
علىٹاألقل

١ٹمارسٹ– ٣١ٹمارس
(يتوقفٹذلكٹعلىٹتاريخٹالتصويت)
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يــجــبٹعــلــىٹمــو�ــفــيٹجلــنــةٹاملــشــاركــةٹ
تقييمٹ العامةٹ السياساتٹ صياغةٹ فيٹ
املــشــاركــةٹ استراتيجيةٹ فاعليةٹ مـــدىٹ
بصفةٹ العامةٹ السياساتٹ صياغةٹ فيٹ
منتظمة.ٹويجبٹأنٹيبنيٹاجلدولٹالزمنىٹ
برجاءٹ التقييم.ٹ بعمليةٹ القيامٹ مواعيدٹ
ملعرفةٹ أدنــاهٹ ٨ٹ رقــمٹ اخلطوةٹ مراجعةٹ

طريقةٹتقييمٹاالستراتيجيةٹبدقة.

ميزانيةٹ حتديدٹ ٧:ٹ رقــمٹ اخلطوةٹ
اإلدارة

املشاركةٹ استراتيجيةٹ إلــىٹ واستناداٹ
فيٹصياغةٹالسياساتٹالعامةٹاخلاصةٹ
اللجنةٹ أعــضــاءٹ علىٹ يجبٹ باجلمعية,ٹ
تخصيصٹاملواردٹلضمانٹتوفيرٹوسيلةٹ
إلجناحٹمجهوداتٹاملشاركةٹفيٹصياغةٹ
يستدعىٹ وهـــذاٹ الــعــامــة.ٹ الــســيــاســاتٹ
حتديدٹاملو�فنيٹواملواردٹاملاليةٹالالزمةٹ
لتحقيقٹكلٹهدفٹمنٹأهدافٹاملشاركةٹ
لكلٹ الــعــامــةٹ الــســيــاســاتٹ فــيٹصياغةٹ
الــقــضــايــا.ٹ مـــنٹ قــضــيــةٹأوٹمــجــمــوعــةٹ
وبـــاخـــتـــصـــار,ٹيــجــبٹوضــــعٹمــيــزانــيــةٹ
مؤشراتٹ علىٹ مفصلةٹحتتوىٹ تقديريةٹ
املو�فنيٹ مــنٹ يــلــزمٹ مــاٹ تبنيٹ ٹ مــحــددةٹ
والوقتٹوالتمويلٹلكلٹنشاطٹعندٹالقيامٹ
بحملةٹمشاركةٹفيٹصياغةٹالسياساتٹ
العامةٹلكلٹقضيةٹمنٹهذهٹالقضايا.

سيجعلٹ امليزانيةٹ وجــودٹ أنٹ شكٹ والٹ
ــدٹالــنــقــاطٹ الــلــجــنــةٹقـــــادرةٹعــلــىٹحتــدي

التاليةٹ:
أمٹ واقعيةٹ اللجنةٹ استراتيجيةٹ ٹكونٹ

غيرٹواقعية.
اللجنةٹ استراتيجيةٹ احتياجٹ ٹمــدىٹ

إلىٹتغيير.
ٹمــــدىٹاحلـــاجـــةٹإلــــىٹاســتــبــعــادٹأوٹ

تأجيلٹبعضٹاألنشطةٹاملعينة.
ٹمــدىٹاحلــاجــةٹإلــىٹإضــافــةٹأنشطةٹ

معينة.

اخلطوةٹرقمٹ٨:ٹالتقييم
جــــاءٹفـــيٹاخلـــطـــوةٹرقــــمٹ٦ٹأنــــهٹمنٹ
الضرورىٹتقييمٹكفاءةٹأىٹاستراتيجيةٹ
لــلــمــشــاركــةٹفـــيٹصــيــاغــةٹالــســيــاســاتٹ
التقييمٹ ألنٹ دوريـــــة,ٹ بــصــفــةٹ ــعــامــةٹ ال
األهــدافٹ حتقيقٹ ضمانٹ علىٹ يساعدٹ
فيٹ املشاركةٹ مجهوداتٹ مــنٹ املــرجــوةٹ
صياغةٹالسياساتٹالعامةٹخاللٹإطارٹ

زمنىٹمعقول.ٹ

اإلجـــابـــةٹعــنٹاألســئــلــةٹالــتــالــيــةٹمتكنٹ
فـــيٹصياغةٹ املــشــاركــةٹ أعـــضـــاءٹجلــنــةٹ
تقييم إجـــراءٹ مــنٹ العامةٹ السياساتٹ
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للمشاركة? نــاجــحــةٹ استراتيجيةٹ وتــنــفــذٹ تــضــعٹ كــيــفٹ

وادخــالٹ االستراتيجيةٹ لكفاءةٹ دقيقٹ
التغييراتٹالالزمةٹعليهاٹ:

وثيقةٹ تـــزالٹ مــاٹ القضيةٹ هـــذهٹ ٹهــلٹ
الصلةٹبأعضاءٹاجلمعيةٹ?

منٹ شكلٹ بأيٹ القضيةٹ تغيرتٹ ٹهلٹ
األشكالٹ?

ـــىٹاملــزيــدٹمنٹ ٹهــلٹهــنــاكٹحــاجــةٹإل
البحوثٹ?

ماٹ الزمنيةٹ واحلـــدودٹ األهـــدافٹ ٹهلٹ
تزالٹمعقولةٹ?

ٹهـــلٹحتــتــرمٹجلــنــةٹ"املـــشـــاركـــةٹفيٹ
احلدودٹ العامة"ٹ السياساتٹ صياغةٹ

الزمنيةٹ?
ــــىٹمــراجــعــةٹ ٹهـــلٹهـــنـــاكٹحـــاجـــةٹإل

األهدافٹأوٹاجلدولٹالزمنيٹ?
ٹهــــلٹحــــددنــــاٹأهـــــــدافٹاملـــشـــاركـــةٹ
ــســيــاســاتٹالــعــامــةٹ فـــيٹصــيــاغــةٹال

الصحيحةٹ?
فـــيٹحتقيقٹ نـــاجـــحـــونٹ نــحــنٹ ٹهـــلٹ
أهـــــــدافٹاملـــشـــاركـــةٹفــــيٹصــيــاغــةٹ

السياساتٹالعامةٹ?
املناسبنيٹ األشـــخـــاصٹ لــديــنــاٹ ٹهــلٹ

لتقدميٹالرسالةٹ?
ٹهـــلٹيــســتــجــيــبٹمــقــدمــوٹالــرســالــةٹ

ملتطلباتٹرسالتناٹ?
ٹهلٹالرسالةٹبحاجةٹإلىٹتغييرٹأوٹتعديلٹ?

ــتــيٹ ال ــكــاتٹ ــي ــكــت ــت ال أنٹ ثـــبـــتٹ ٹهــــلٹ
نستعملهاٹفيٹاملشاركةٹفيٹصياغةٹ

السياساتٹالعامةٹمؤثرةٹ?
ٹهلٹاملواردٹاملاليةٹوالبشريةٹكافيةٹ?
ٹهـــلٹتــتــمٹاالســـتـــفـــادةٹمـــنٹالــفــرصٹ

املتاحةٹللتحالفٹ?
ٹهلٹتعملٹالتحالفاتٹبطريقةٹمؤثرةٹ?

"املشاركةٹفيٹصياغةٹ يجبٹعلىٹجلنةٹ
ــعــامــة"ٹ-عــلــىٹأســـاسٹ الــســيــاســاتٹال
القيامٹ األســئــلــة–  هـــذهٹ عــنٹ األجـــوبـــةٹ
أىٹ تنفيذٹ وقبلٹ الــالزمــة.ٹ بالتغييراتٹ
ــعــديــالتٹمــقــتــرحــة,ٹيــجــبٹاالهــتــمــامٹ ت
بقيةٹ علىٹ التغييرٹ تأثيرٹ مــدىٹ مبعرفةٹ

مكوناتٹاالستراتيجية.

ويجبٹإبالغٹاجلمعيةٹوأعضاءٹالتحالفٹ
بأيٹنتائجٹإيجابيةٹيتمٹاحلصولٹعليهاٹ
منٹالتقييمٹبواسطةٹالبريدٹاإللكترونيٹ
اإلخباريةٹ الرسائلٹ و/أوٹ والفاكساتٹ
لــكــىٹيــتــعــرفــواٹعــلــىٹنــتــائــجٹمــجــهــوداتٹ
املشاركةٹفيٹصياغةٹالسياساتٹالعامةٹ

التيٹيدفعونٹمنٹأموالهمٹلتنفيذها.


