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دور مركز املشروعات الدولية اخلاصة
يساعد مركز املشروعات الدولية اخلاصة منظمات األعمال املنتشرة بجميع أنحاء العالم في تطوير برامجها 
حلشد التأييد وتنفيذها، وفي الوقت الذي تسعى فيه املنظمات احمللية إلى حتديد املعوقات التي تواجه مجتمع 
للمشروعات  العنان  وإطالق  العمل  مناخ  حتسني  بغرض  بالسياسات،  املتعلقة  التوصيات  وتقدمي  األعمال، 
اخلاصة في بالدها، يسعى املركز إلى توفير املساعدة املالية والتقنية في جهود حشد التأييد، كما يهدف املركز 
إلى إقامة شبكة من املنظمات ذات التوجهات املماثلة في عملية اإلصالح، والتي من شأنها أن تتيح ملنظمات 
القطاع اخلاص االستفادة من خبرات املنظمات املناظرة لها في األسواق الناشئة ألخرى. وفي الصفحات التالية 

نستخلص الدروس املستفادة من املبادرات الناجحة في مجال حشد التأييد.
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القسم األول 
مقدمة

العمل،  ويوفر فرص  واخلدمات،  بالبضائع  اجملتمع، حيث ميده  األعمال قطاًعا مهًما من قطاعات  ميثل مجتمع 
توفير  الواجب  من  أنه  غير  املعيشة،  ورفع مستوى  االبتكار  على تشجيع  يعمل  االستثمارات، كما  ويجتذب 
اخلبرات  وتبني  به.  املنوطة  املهام  أداء  القطاع  لهذا  يتيح  مبا  األعمال  وتنظيمية سليمة جملتمع  قانونية  بيئة 
املستقاة من مختلف البلدان أنه من الضروري مشاركة القطاع اخلاص مشاركة مفتوحة في عملية صناعة 

السياسات؛ حتى جتد هذه البيئة مجاالً لالزدهار والنمو.

ومما جتدر اإلشارة إليه أن جمعيات األعمال تتيح مثل هذه الفرصة للقطاع اخلاص، ورغم أن الكثير ينظر   
إلى هذه اجلمعيات باعتبارها اجلهة املسئولة عن توفير املعلومات املتعلقة مبجال األعمال، وإقامة الشبكات، 
وبرامج التدريب على تنظيم املشروعات، إال أنها تنهض بالكثير من األعباء األخرى. وتستطيع جمعيات األعمال 
املستقلة التطوعية ـ باعتبارها ممثل القطاع اخلاص ـ قيادة جهود حشد التأييد نحو إنشاء بيئة مناسبة من 
بني  الكفاءة  عالية  األعمال  وتنميتها، كما جتمع جمعيات  واألعمال  املشروعات  تطوير  في  املساعدة  شأنها 
خدمات األعضاء وبرامج حشد التأييد الرامية إلى إصالح السياسات في اجملاالت التي تؤثر على أعضائها، وعلى 
اجملتمعات التي تعمل فيها. وفي ظل املناخ السائد اليوم ـ املكتسي بطابع املنافسة على املستوى العاملي، 
مما يدفع شركات األعمال إلى البحث عن اجلمعيات التي متد لها يد العون لتنمية نشاطاتها ـ ال يسع تلك 
اجلمعيات أن تتخلى عن برامج حشد التأييد الذي يعتبر ـ في واقع األمر ـ مبثابة العامل األساسي لتحقيق 

النجاح للجمعيات واستدامتها.

وال شك أن أهم الثمار التي جتنيها اجلمعيات التي تقوم بدور فعال في عملية حشد التأييد تتمثل   
في تكوين قاعدة قوية من األعضاء، وتوفير مناخ عمل أفضل لهم. ومع ذلك، فإن برامج حشد التأييد الناجحة 
ال تقتصر على تكوين قاعدة قوية من األعضاء، بل تتخطى ذلك إلى آفاق أكثر رحابة، فجهود حشد التأييد 
إشراك  خالل  من  السوق،  ومؤسسات  الرشيدة  الدميقراطية  احلوكمة  تقوية  إلى  تؤدي  بالشفافية  املتسمة 

القطاع اخلاص في املناقشات الدائرة حول السياسات.
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محاولة للفهم

بشكل  أو شخص(  أو حدث  (فكرة  ما  أو شخص  ما  التأييد، مساندة شيء  يقصد بحشد  بعبارة بسيطة، 
املصطلح في هذا  ووفًقا الستخدام  ـ  أكثر حتديًدا  وبعبارة  األمر.  بأهمية هذا  اآلخرين  إقناع  ومحاولة  فعال، 
الكتيب ـ يشير حشد التأييد إلى مجموعة من اجلهود الرامية إلى تغيير بعض السياسات العامة بعينها، 
أي أنه مجموعة من اجلهود التي من شأنها التأثير في سياسة احلكومات بأسلوب يخلو من القيود، ويتميز 
بالشفافية، وميثل آراء ورؤى أعضاء أية جماعة بعينها عن طريق إعالم املشرعني واملنظمني وغيرهم من صناع 
السياسات مبواقف وأفكار هذه اجلماعات. وميكن القيام بحشد التأييد سواء على املستوى احمللي أو اإلقليمي 

أو القومي. 

قد تشمل القضايا التي تتعاطى معها جهود حشد التأييد للسياسات العامة ما يلي:

. القوانني والقرارات التشريعية• 
. اللوائح• 

 . قرارات احملاكم• 
 . املراسيم واألوامر التنفيذية• 
  . برامج األحزاب السياسية• 

 . السياسات احلكومية• 

وقد تنطوي جهود حشد التأييدـ  والسيما في مجال السياسات العامةـ  على العديد من التحديات، حيث 
من املمكن أن تشتمل على اجتاهات معارضة ملوقف احلكومة في قضايا بعينها، غير أنهاـ  في الوقت ذاته – تعد 
تعبيرًا عن أهم احلقوق األساسية جلمهور الناخبني، واملتمثلة في أن يكون لهم صوت مسموع، ومن ثم فهي 
تعتبر عنصرًا مهًما في تفعيل الدميقراطية. ونظرًا ملا ينتج عن العديد من السياسات العامة من تأثير على 
أنشطة األعمال التجارية، وما يصاحب ذلك من تأثير على املستوى االقتصادي للبلد، فإنه يحق للقطاع اخلاص 
اإلعالن عن موقفه بقوة في القضايا السياسية. فمجتمع األعمال يزخر باملوارد ورأس املال البشري وإمكانيات 
حل املشكالت التي ميكن أن تعود بالنفع على اجملتمع ككل، فازدهار مجتمع األعمال يؤدي إلى إتاحة فرص العمل 
التكلفة، وعلى  زهيدة  اجلودة  واخلدمات عالية  السلع  املستهلكني على  اخلاص، وحصول  القطاع  للعمال في 

القسم الثاني 
ما املقصود بحشد التأييد؟
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اجلانب اآلخر، تؤدي السياسات التي تعوق منو مجتمع األعمال والقطاع اخلاص إلى آثار سلبية على احلياة في 
اجملتمع بأسره. ولذا، فإن حشد التأييد الذي يقدمه القطاع اخلاص للسياسات العامة يعتبر محورًا مهًما من 

محاور إرساء دميقراطية نزيهة، وذلك ملا يفسحه من مجال ملشاركة اجملتمع املدني في شؤون احلكم.

لدى  القضايا  أهم  من  األعمال  وبيئة مجتمع  عمليات  جوانب  مبختلف  املتعلقة  واللوائح  القوانني  تعد 
القطاع اخلاص، ومنها على سبيل املثال: 

 
الصغيرة  للمنشآت  بالنسبة  خاصة  األعمال،  ومنشآت  إقامة مشروعات  سهولة  األعمال: •  ممارسة  بدء 

واملتوسطة. عالوة على توافر رأس املال واالئتمان الالزم، ودعم اجلهات الراعية ملشروعات األعمال.
العمالة وتكاليفها بخالف األجور  امللكية، وقضايا  حوكمة الشركات، وحقوق  إدارة مشروعات األعمال: • 

(مثل الضمان االجتماعي(، وقوانني السالمة، والتمويل، والضرائب، ووسائل النقل.
وتطوير  العقود،  وإنفاذ  الشريفة،  واملنافسة  االحتكار  مكافحة  قوانني  العاملية: •  األسواق  في  املنافسة 

التكنولوجيا، ونظم التجارة. 

بالنسبة  بالغة  أهمية  ذات  “شركات”  قضايا  السابقة  القضايا  كل  اعتبار  مؤداه  خاطئ  اعتقاد  وثمة 
للمشروعات الكبرى، لكنها ال متت بصلة للمواطن العادي، غير أن مجتمع األعمال ال يشكل ـ في واقع األمر ـ 
كيانًا منفصال بذاته، حيث تتشابك داخله العديد من الشركات والقطاعات واملصالح، ويشكل ـ في مختلف 
االقتصاديات ـ طيًفا واسًعا متتزج فيه الشركات الوطنية، والشركات متعددة اجلنسيات، والشركات اململوكة 
للدولة، واملنشآت الصغيرة واملتوسطة، ومنشآت القطاع غير الرسمي، واملؤسسات الكبيرة الرائدة، إلى جانب 
وإدارة مشروع تنافسي أهمية كبرى لدى  املتعلقة ببدء  الكيانات األخرى، كما تكتسب القضايا  العديد من 
الشركات التي متتلك قدرات تسمح لها باالبتكار والنمو، لكنها غير مستفيدة من العالقات احلكومية، وغالًبا 
ما يجد املرء أن معظم مصالح األعمال ـ السيما املنشآت الصغيرة ومنشآت القطاع غير الرسمي ـ ليست 

ممثلة في العملية السياسية.  

ويعد هذا التمثيل خملتلف مصالح األعمال، بشكل يخلو من القيود ويتسم بالشفافية، عامالً مهًما في 
حتقيق النجاح االقتصادي والتنمية السياسية للبلدان.

األمور غير املشمولة في جهود حشد التأييد للسياسات العامة!

غير  األمور  إلدراك  ضرورة  ثمة  العامة،  للسياسات  التأييد  بحشد  املقصود  لتفهم  األهمية  من  اجلانب  نفس  على 
املشمولة في هذا الصدد، فمن منظور جمعيات األعمال، يتضح أن جهود حشد التأييد تهدف إلى توفير مناخ مشجع جلميع 

أعضاء مجتمع األعمال، غير أن الغرض منها ال ينطوي على: 

حصول شركة بعينها أو قطاع أعمال بعينه أو فرد واحد على معاملة مميزة.• 
ومع ذلك، إذا كانت العقبات اليومية مؤشرًا  حل املشكالت املتعلقة بأنشطة األعمال اليومية التي يؤديها األعضاء. (• 
لوجود مشكالت أكبر تغزو مجتمع األعمال في مجمله، فمن املسموح حينئٍذ بذل جهود حشد التأييد للسياسات 
العامة، وفي مثل هذه احلاالت، يجب أن ينصب االهتمام بشكل خاص نحو مكافحة السبب احلقيقي، وعدم االكتفاء 

مبعاجلة األعراض(. 
• تزويد األعضاء باخلدمات اليومية حلل املشكالت املتعلقة بإدارة باملعامالت الروتينية لألعمال، أو فض النزاعات الناشبة 
بني األعضاء واحلكومة. ومن أجل حل مثل هذه األمور، يجب على األعضاء االستعانة بخدمات احملامني ووكاالت التحصيل 

واملستشارين وما إلى ذلك.
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قدرة ونفوذ جهود حشد التأييد

متكنت منظمات األعمال املنتشرة حول العالم ـ بالتعاون مع مركز املشروعات الدولية اخلاصة ـ من إحداث تغييرات 
سياسية عظيمة األثر في قضايا بالغة األهمية عبر تطوير القطاع اخلاص واألسواق احلرة واحلوكمة الدميقراطية، وليس أدل 

على ذلك من قصص النجاح التالية:

انبثق االئتالف الروماني جلمعيات األعمال النسائية )CAFA( من حتالف واسع جلمعيات األعمال النسائية التطوعية، 
التي تركز اهتماًما محددًا على القضايا االجتماعية واملرتبطة بالنوع. ومع تطور هذا االئتالف وبلوغه مرحلة النضج، أطلق 
أعلى مستوى بشأن قضايا  للمشاركة في مشاورات سياسية على  الدعوة  وتلقى  الوطنية،  التأييد  بنجاح جهود حشد 
مهمة مثل مدونة لقواعد سلوك املوظفني احلكوميني املسئولني عن التفتيش على األعمال، وتشريع ضريبة الدخل، وقوانني 

العمل، ورياديات األعمال، واملبادرات التشريعية للمشروعات الصغيرة واملتوسطة. 

أما عن التحديات التي تواجه جهود حشد التأييد في العراق املمزق بفعل النزاعات فهي كثيرة للغاية. وحتى عهد 
الالزمة حلشد  التنظيمية  القوة  أو  املؤسسية  التحتية  البنية  جًدا من  قدر ضئيل  إال  اخلاص  القطاع  لدى  يكن  لم  قريب، 
التأييد للسياسات االقتصادية السليمة، ومع ذلك، فقد تعاونت 20 جمعية من جمعيات األعمال والغرف التجارية وبيوت 
اخلبرة االقتصادية في إنشاء مجلس األعمال العراقي )IBC(، األمر الذي جعل للشركات العراقية حضورًا قويًا في صناعة 
السياسات، ويقوم هذا اجمللس بتنفيذ العديد من البرامج التدريبية وإصدار التقارير السياسية بشأن التحديات االقتصادية 

املهمة. وعادًة ما توجه إليه احلكومة الدعوة للمشاركة في إجراء األبحاث ومراجعة التشريعات املهمة االقتصادية.

صغار  أمام  األول  اخليار  باعتبارها  مسبوقة  غير  جهود  نتيجة   )EJB( األعمال  لشباب  املصرية  اجلمعية  أنشئت 
رجال األعمال املصريني املهتمني باإلصالح. واليوم، وصل عدد أعضاء اجلمعية إلى ما يزيد على 350 عضًوا، ميثلون عددًا من 
العاملني يفوق الـ170000. وقد كان مشروع أجندة األعمال الوطنية اخلاص بها نقطة حتول مهمة في فتح دائرة احلوار بني 
احلكومة املصرية والقطاع اخلاص، كما اجتذبت اهتمام صناع السياسات إلى بعض القضايا املهمة، مثل: المركزية الهيئات 
حماية  قوانني  واستصدار  اإلصالح،  عمليات  في  املنافسة  روح  وخلق  للمستثمرين،  الواحد”  “الشباك  وإنشاء  احلكومية، 

املستهلك، وأخيرًا إدخال بعض التعديالت على الرسوم اجلمركية والضرائب. 

صناعة  عملية  في  البلدان  من  العديد  تواجهها  شائعة  مشكلة  من  عانت  فقد  الدومينيكان،  جمهورية  عن  أما 
السياسات، تتمثل في قيام املشرعني ممن لديهم موارد حتليلية ضئيلة باقتراح قوانني جديدة رغم محدودية قدرتهم على 
بدرجة مقلقة، ومن ثم عمد  املعلومات  ندرة  إدراك تأثيرها االقتصادي. ولقد انتبه مركز التوجيه االقتصادي )COE( إلى 
املنتظر  االقتصادية  التشريعات  بشأن  رؤيته  نقل  إمكانية  اخلاص  للقطاع  أتاح  تشريعي  استشاري  برنامج  تدشني  إلى 
إصدارها، وقد أتت هذه املبادرة بثمارها إلى حد بعيد، حتى أصبحت مثاالً يحتذى به لألنشطة املماثلة على مستوى العالم، 
حيث لم يقتصر تأثيرها على جزر الكاريبي وأمريكا الالتينية فحسب، بل امتد أثرها إلى أوروبا الشرقية والوسطى وغانا 

وسيريالنكا. 

ومن التحديات الشائعة التي تواجه جهود حشد التأييد للسياسات العامة في العديد من الدول النامية، عدم وجود 
صوت للقطاع غير الرسمي الضخم في األشكال القائمة لتمثيل مجتمع األعمال. ففي السنغالـ  على سبيل املثالـ  جابه 
االحتاد الوطني السنغالي للتجار واملصنعني )UNACOIS( مثل هذا التحدي، وهو يضم في الوقت احلاضر 100000 عضو 
من أصحاب األعمال الصغيرة، يعمل %70 منهم بالقطاع غير الرسمي، وقد قام االحتاد املذكور بتدريب هؤالء األعضاء على 
معاجلة القضايا االقتصادية واملالية والتنظيمية التي تشكل عائًقا أمام األعمال ، وحتول دون انضمام العديد من الشركات 
الصغيرة إلى االقتصاد الرسمي، كما عمد إلى نشر تقارير موجزة عن سياسته، فضالً عن اتباعه استراتيجية جديدة في 

الوقت الراهن لعرض اهتمامات األعضاء أمام مسئولي احلكومة مباشرًة.

ملزيد من املعلومات عن هذه البرامج والبرامج األخرى ودور مركز املشروعات الدولية اخلاصة في تسهيل جهود حشد 
التأييد للسياسات العامة في شتى بقاع العالم، يرجى االطالع على املالحق ب–هـ.
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وال خالف أن إشراك مجتمع األعمال األوسع نطاًقا يعتبر أمرًا ضروريًا لتحقيق إصالح ملموس األثر، وتعزيز 
تنوع األعمال، كما أنه يزيد من احتمالية تبني احلكومة إلجراءات معينة من شأنها إيجاد بيئة عمل مناسبة، 
واالرتقاء بها، واحملافظة عليها، وأخيرًا، توفر جهود حشد التأييد الواسعة مناًخا قويًا للمنافسة السياسية 

السليمة.

جهود حشد التأييد في الواقع اخملتلف للبلدان

فيه  متارس  الذي  البلد  التأييد، على طبيعة  ممارسة حشد  ألية جمعية  بها  التي ميكن  الكيفية  تعتمد 
عملها، فقد أثبتت اخلبرة العملية أن جهود حشد التأييد للسياسات العامة تنطوي على الكثير من التحديات 
اتباع استراتيجية محلية  التحديات عن طريق  التغلب على هذه  املمكن  أنه من  إال  البلدان،  العديد من  في 

مالئمة وجيدة التخطيط.

وفي البلدان التي ال يزال فيها مفهوم حشد التأييد وتفعيل جهوده أمرًا حديث العهد إلى حد ما، تتمثل 
كلمة  وجود  عدم  من  اللغات  من  الكثير  تعاني  حيث  التأييد”.  “حشد  تعريف مصطلح  التحديات في  أولى 
أصلية تعبر عن مفهومه بكل ما يحمله من معنى، وهذا يؤدي بدوره إلى جعله موضوًعا يشغل الرأي العام، 
كما أن مبادرات القطاع اخلاص قد تستلزم ـ في بعض األحيان ـ إدخال كلمة جديدة متاًما. وكذلك يقتضي هذا 
األمر زيادة الوعي العام بهذا املفهوم، وإزالة أي سوء فهم من شأنه اإلساءة إلى اجلهود املبذولة. وبوجه عام، 
ميكن القول بأن جمعيات األعمال الساعية إلى إدخال سياسة حشد التأييد إلى بلدان ذات خبرات محدودة في 

هذا الشأن، تواجه حتديات داخلية هائلة، منها:

اتساع الدور والرؤية
قد جتد اجلمعيات التي وجهت جل اهتمامها في املاضي نحو خدمات األعضاء والتعليم والتدريب، أنها 
بحاجة إلى إعادة حتديد مهمتها إذا أرادت االشتراك في جهود حشد التأييد، على أن يعكس هذا الدور اجلديد 

واألوسع نطاًقا إجماع األعضاء على الرؤية العامة املنتظر حتقيقها من خالل هذه اجلهود.

ندرة املوارد
تعتمد إمكانية االشتراك في جهود حشد التأييد على مدى توافر املوارد البشرية واملالية، حيث جتد العديد 
والعاملني  ميزانياتها  على  إضافًيا  عبًئا  يشكل  قد  التأييد  حشد  جهود  بتنفيذ  االضطالع  أن  اجلمعيات  من 
التشريعي،  البحث  إذا لم تتمكن تلك اجلمعيات من توظيف فريق عمل إضافي للقيام مبهام  لديها، خاصة 
وراء جهود  التي تقف  باملبررات  إلى ذلك. ولهذا، ثمة ضرورة لتوعية األعضاء  التأييد وما  وحتضير مواد حشد 
حشد التأييد بحيث تستطيع اجلمعية االعتماد على مشاركتهم الفعالة، ورمبا يكون من املفيد أيًضا ضم 

مواردها مع موارد أية جمعية أخرى لديها نفس األهداف.

 

من العقبات التي تواجه الكثير من جمعيات األعمال في األسواق الناشئة، التغلب على “منطق املنح”، 
واالعتماد على الذات. حيث إن الفشل في تنمية رأس املال البشري واملادي الداخلي الالزم لتمويل املنظمات قد 
يعني ـ في نهاية املطاف ـ عدم قدرة اجلمعية على تنفيذ برامج حشد التأييد املستمرة، أو حتمل املسؤولية 

!أمام األعضاء )بدالً عن املانحني(، أو حتى االستمرار في نشاطها فور نفاد التمويل املقدم من اجلهة املانحة.
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تشتت وتبعثر العضوية
قد تنطوي تفاصيل تنظيم مؤسسة ماـ  بغية مناصرة جهود حشد التأييدـ  على قدر من الصعوبة؛ نظرًا 
لطبيعة اكتساب العضوية بها، ففي كثير من الدول، تشكل املشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر نسبة 
كبيرة من القطاع اخلاص. فعلى سبيل املثال، تقوم نحو %85 من الشركات اللبنانية على قوة عمل يقل عدد 
أفرادها عن عشرة موظفني، علًما بأن %90 من هذه املشروعات مملوكة لعائالت ال ألفراد. إضافة إلى ذلك، عادًة 
ما تتسبب القوانني واللوائح الصارمة في وضع العراقيل أمام مباشرة املشاريع في إطار قانوني بحت، فيلجأ 
أغلبية السكان إلى العمل بصورة غير رسمية. ومن لبنان إلى كينيا، جند أن حجم العمالة الكينية في القطاع 
غير الرسمي بلغ 5.1 مليون نسمة عام 2002، وهذا الرقم يعادل %74.2 من إجمالي العمالة، و%18.4 من 
إجمالي الناجت احمللي. واعتراًفا بهذه احلقيقة، يجب أن تنصب جهود القطاع اخلاص حلشد التأييد على متثيل 
الصغيرة،  (املشاريع  والسياسي  االقتصادي  الصعيدين  الفرص على  أبواب  دونها  أغلقت  التي  اجملتمع  شرائح 
وغير الرسمية، واململوكة لنساء أو ألفراد أو مجموعات محسوبة على األقليات(، وهذا أمر في غاية األهمية 

لتحقيق التنمية املستقبلية للدولة.

األعمال  جلمعيات  بد  ال  سبق،  ما  على  عالوة 
مراعاة  من  التأييد  حشد  جهود  بذل  في  الراغبة 
الظروف اخلارجية االستثنائية التي تعمل في ظلها، 

ومن ذلك:

الظروف السياسية
في بعض الدول متارس جمعيات األعمال حرية 
السياسية  البدائل  واقتراح  والنقد  واحلوار  الرأي 
بصورة مباشرة ومبساعدة وسائل اإلعالم، وفي دول 
أخرى تعتبر فكرة احلكم الدميقراطي الرشيد مجرد 
فكرة جديدة، وفي هذه الدول ال تتاح الفرصة كاملة 
مسارات  حتريك  في  اخلاص  القطاع  بدور  لالعتراف 
السعي  من  بد  ال  ذلك  وعلى  العامة،  السياسة 
مبشاركة  تسمح  شفافة  واضحة  قواعد  لوضع 

الهيئة  في  ـ  السياسية  الفرص  عن  التنقيب  على  عالوة  احلوكمة،  جوانب  في  مختلفة  أعمال  مجموعات 
التشريعية، أو التنفيذية، أو اللجوء إلى الرأي العام ـ التي تنطوي على فرص لإلصالح.

 

تراث العمل املدني
يعتمد نوع حشد التأييد الذي ميكن أن تسعى إليه مؤسسة ما ـ إلى جانب ما سبق ـ على ما إذا كان 
هذا النشاط محددًا في القانون وله متطلبات عضوية إلزامية، أم أنه عمل تطوعي في مجمله. فقد تكون 
جمعيات األعمال ذات العضوية اإللزامية التي متولها احلكومة مقّيدة األنشطة، مما يعني أن هذه اجلمعيات 
تعرض نفسها للحرمان من التمويل احلكومي في حال االنخراط في صور معينة من حشد التأييد. وهذا النوع 
من اجلمعيات منتشر على وجه اخلصوص في الدول النامية والدول التي تعيش مرحلة انتقالية، حيث توّلت 
الدولة تاريخًيا الدور األوحد في النشاط االقتصادي. وال شك أن تاريخ هذه اجلمعيات ـ وما شهده من تدخل 
الدولة ـ يدفع تلك اجلمعيات للحفاظ على الوضع الراهن بدالً من السعي لإلصالح، ذلك أنه في تلك الدول 
تكون اجلمعيات التطوعية اخلاصة ـ التي كانت يوًما ما صاحبة أصوات مكبوتة في عالم األعمال، وال تنتمي 

للجمعيات اخلاضعة للقانون العام ـ هي أساس جهود حشد التأييد التي تسعي إلى اإلصالح.

االحتاد   )UNACOIS( واملصنعني  للتجار  السنغالي  الوطني  االحتاد  يعد 
أعمالهم  أعضائه  من   70% ويباشر  السنغال،  في  فاعلية  واألكثر  األكبر 
في القطاع غير الرسمي، ويشكل هذا القطاع في السنغال ما يزيد على 

%50 من إجمالي العمالة والناجت احمللي للبالد.
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العملية التشريعية
إن فهم الكيفية املتبعة في سن القوانني أمر حيوي للغاية من أجل جناح جهود حشد التأييد، فاجلمعية 
التي تضطلع بهذه اجلهود بحاجة إلى معرفة املستهدف من الرسالة التي تؤديها، إلى جانب عاملي الزمان 
واملكان، والكيفية املتبعة في هذا الصدد. وملا كانت القواعد واإلجراءات التشريعية ال تخلو من تعقيد وتشابك 

ال ينتهي، فإن فهمها ومواكبة أي تعديالت تدخل عليها يستلزم تضافر جهود قيادة اجلمعية وأعضائها. 

التطوعية تشكل شريحة مهمة  األعمال  احمللية، فإن جمعيات  والتحديات  الدولة  ومهما كانت ظروف 
من اجملتمع املدني، فحتى مع تباين الظروف من دولة ألخرى، واجتاه بعض الدول صوب حشد التأييد للسياسات 
العامة أكثر من غيرها، تظل املقومات األساسية لعملية صنع القرار بشفافية أمرًا متفًقا عليه عاملًيا، علًما 
بأن هذه العملية تعتمد على عوامل رئيسية عدة، إذ ال بد من توافر معلومات صحيحة لصناع القرار بغية 
تؤول  التي  املعنية  األطراف  من  واآلراء  التعقيبات  تتبع  ينبغي  كما  سليمة،  أسس  إلى  تستند  قرارات  اتخاذ 
إليها جهود صناع القرار في نهاية املطاف. كما أن مواعيد اتخاذ القرارات السياسية أمر مهم، وعلى من يقوم 

بجهود حشد التأييد للسياسات العامة أن يسعى إلى املبادرة بالفعل، ال رد الفعل.

ومع االنتباه الدائم إلى أن كال من هذه العوامل تتيح سبالً للتعبير عن آراء جمعيتك، فإنه ميكنك وضع 
املعلومات  وطرح  القرار،  صناع  إلى  الوصول  لك  يتيح  مبا  دولتك  في  األوضاع  خصوصية  تراعي  استراتيجية 
السياسية ذات الصلة في الوقت املناسب. يقدم هذا الكتيب مجموعة من األدوات التي تعتمد على خبرات 
شبكة عاملية من جمعيات أعمال شركاء ملركز املشروعات الدولية اخلاصة، ويرجى عدم التردد في انتقاء األدوات 

واألساليب األكثر مالئمة للظروف املؤثرة في تكوين منظمتك وعملها. 

تقتصر  ال  الناجحة  العام  التأييد  أن جهود حشد  يتذكر  أن  املرء  وعلى  الزمن،  وقًتا من  التغيير  يستغرق 
نتائجها على حتسني األوضاع السلبية القائمة فحسب، وإمنا تساعد في نهاية األمر على حتويل العالقة بني 
القطاعني العام واخلاص من عالقة عداء وعدم ثقة إلى عالقة شراكة وتعاون، علًما بأن األصول الالزمة لبدء هذه 
العملية ال تتعدى أفكار السياسات اجليدة، والتحّمس من جانب قيادة اجلمعية واألعضاء، وإصرارهم على انتهاج 
سياسات عامة ُمثلى حتقق التقدم االقتصادي في بلدك. (لالطالع على أمثلة جلمعيات األعمال التي تغلبت 

على التحديات احمللية على طريق جهود حشد التأييد للسياسات العامة، يُرجى الرجوع إلى امللحق هـ(.

إذا كانت جمعيتك حديثة العهد نسبًيا، وليس لديها اخلبرة الكافية في تقدمي جهود حشد التأييد، 
فمن األساليب املفيدة في هذه احلال حتديد نطاق ضيق من القضايا والشروع في العمل على املستوى احمللي. 
وسيساعدك بدء نشاط اجلمعية في نطاق محدود على اكتساب فهم أوفى جلهود حشد التأييد والوقوف 
على نقاط القوة والضعف في عمل اجلمعية، فضالً عن تزايد احتماالت وفرص النجاح في إطار هذه التحرك 

!احملدود، مما يعني اكتساب املزيد من الثقة واإلقدام.
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حشد التأييد، والقيم واملبادئ

النظري  التعريف  كان  وإذا  تبادلًيا،  استخداًما  الضغط”  و”جماعات  التأييد”  “حشد  مصطلحا  يُستخدم 
مناوئ  موقف  التخاذ  السياسات  صناع  على  التأثير  محاولة  على  تنطوي  عملية  إلى  يشير  للمصطلحني 
وفي حني  الواقع.  أرض  املمارسة على  إطار  الضغط يضيق في  ممارسة  نطاق  فإن  بعينها،  أو مناصر لقضية 
التأييد أكثر  القرار، يصير نطاق حشد  التعامالت املباشرة مع صناع  التأثير مقصورًا في مجمله على  يبقى 
شموالً ليشمل التعبئة على املستوى اجلماهيري، وبناء التحالفات بني العديد من اجملموعات املتشابهة األفكار، 

واإلعالن عن رسالة اجلمعية عبر وسائل اإلعالم، إلى غير ذلك من الوسائل.

وقد أصبح الضغط في السنوات األخيرة مرتبًطا مبزاعم حول ممارسات فاسدة مثل الصفقات السرية، 
أو رشاوى مالية غير قانونية لنواب البرملان، مما أدى إلى رفع الوعي العام بالفساد السياسي. من ناحية أخرى، 
تؤكد جهود حشد التأييد للسياسات العامة على قيم االنفتاح والشفافية وضرورة اتباع أرقى معايير القيم 
واملبادئ في مختلف مراحل تلك اجلهود، السيما أثناء التعامالت مع صناع القرار، أي أن جهود حشد التأييد 
تُعنى في املقام األول بنقل الرسالة من دائرة معينة إلى صناع السياسات بدالً من االجتاه إلى املساهمة املالية 

طلًبا ملردود سياسي بعينه.

القيم  أو معيار لوضع مدونة  الوقوف على مرجع  ولطاملا برزت حتديات أمام جمعيات األعمال، منها      
واملبادئ إلدارة جهود حشد التأييد املوجهة للسياسات العامة، على أن يكون مستقالً عن ثقافة قومية معينة 
أو قضايا تلقى القبول والتأييد. ولعل أبرز املراجع في هذا الصدد تُستَمد من قوانني الدول التي تباشر فيها 
تختلف  التي  األمور  من  تنفيذها هي  ومدى  الصلة  ذات  والقوانني  اللوائح  نوعية  أن  غير  أعمالها،  اجلمعيات 
يفتقر  ـ  العامة  للسياسات  املوجه  التأييد  حشد  جهود  إطار  في  ـ  واحملظور  املباح  أن  كما  الدول،  باختالف 
للحدود الفاصلة والوضوح الكامل. ومن ثّم يصبح التحدي أمام جمعيات األعمال يتمثل في وضع معيار ميكن 
لألعضاء من خالله معرفة املطلوب منهم والكيفية التي يُنَتظر منهم اتباعها للعمل مبهنية راقية وفي إطار 

من الشفافية والوضوح.

قواعد السلوك ملكافحة االبتزاز والرشوة

عدم االنخراط في أي صورة من صور اإلكراه أو الرشوة.• 
االحتفاظ بالسجالت املالية، ومراجعات امليزانية على نحو شفاف وواضح.• 
فرض الرقابة للحيلولة دون دفع أية مبالغ نيابًة عن اجلمعية مبا يخالف قواعد السلوك األخالقي.• 

• إذا كان اإلسهام املالي القانوني هو السبيل الوحيد خملاطبة صناع السياسات مباشرًة، ورفع ما تود اإلعالن عنه إليها، 
فعليك مباشرة ذلك وفًقا للقانون املعمول به، وحسبما تقتضيه جميع املتطلبات اخلاصة بالكشف العلني عن مثل 

هذه اإلسهامات.
وضع مدونة سلوك خاصة باجلمعية ـ متى كان ذلك مناسًبا ـ وتطبيقها على احلاالت ذات الصلة في اجلمعية.• 

www.iccwbo.org/home/extortion_bribery/rules.asp :املصدر
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التابعة  والرشوة  االبتزاز  ملواجهة  السلوك  قواعد  بشأن  املفيدة  اإلرشادات  من  عدد  على  احلصول  ميكن 
والشركات، لكن  املشروعات  إطار  الذاتي في  للتنظيم  القواعد وسيلة  وتعتبر هذه  الدولية.  التجارة  لغرفة 
بعضها قابل للتطبيق في سياق جمعيات األعمال املنخرطة في جهود حشد التأييد (انظر املربع في الصفحة 

السابقة(.

تذكر أن أفضل طريقة تستطيع بها جمعيتك محاربة الفساد هي أن تنأى بنفسك عن كل فساد، وأن 
تطالب الشركات األعضاء في اجلمعية وصناع القرار الذين حتاول الوصول إليهم بسلوك املنحى نفسه.
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حشد التأييد للسياسات العامة مينح مجتمع األعمال حضورًا ورأيًا

تشجع جهود حشد التأييد جمعيات األعمال على االستفادة من خبراتها بأسلوب واضح وشفاف، يهدف 
إلى املشاركة في وضع السياسات العامة، واملشاركة بالرأي فيما يتصل بالقوانني واللوائح والسياسات التي 
بالسياسات  املتعلقة  املعلومات  إتاحة  إلى  تؤدي  الفعالة  التأييد  أن جهود حشد  تتبناها احلكومة. وال شك 
لذلك سبالً،  بأن  العامة، علًما  السياسات  املؤثرة في  اجلماهير  واسع لشرائح مهمة من  نطاق  املتبعة على 

منها:

اخلاص،  القطاع  بسياسات  املتعلقة  واملعلومات  املعطيات  من  كبير  بشكل  يستفيد  الذي  • اإلعالم 
فالصحفيون يجمعون الكثير مما بحوزتهم من معلومات من مصادر حكومية رسمية، غير أن قدرتهم 
على حتليل تلك املعلومات تزيد مبجرد االستماع إلى الرأي اآلخر الصادر عن جمعيات األعمال وبيوت اخلبرة. 

في  تؤثر  التي  السياسية  القرارات  يصدرون  ألنهم  صحيحة؛  معلومات  إلى  يحتاجون  الذين  • املشرعون 
حياة املواطنني الذين يقررون ـ في حاالت كثيرة ـ إعادة انتخاب هؤالء املشرعني أنفسهم من عدمه. ومن 
نافلة القول أن السياسات السليمة تنتج بيئة مواتية لألعمال، وتعزز إصالحات السوق، إلى جانب جذب 
وتوفير فرص  االقتصادي،  النمو  األعمال، وحتقيق  العمل في مجال  االستثمارات، وحتفيز مختلف جوانب 

العمل، وكلها أمور يستفيد منها اجملتمع ككل. 

• املنظمون واملسئولون واإلداريون القادرون على االرتقاء بأداء أعمالهم وتنفيذها عندما تُقدم إليهم معلومات 
واقعية سلمية حول األهداف املنشودة من السياسات واللوائح ذات الصلة. 

• الباحثون واألكادمييون الذين يستخدمون املعلومات املقدمة إليهم من جمعيات األعمال ملباشرة دراساتهم، 
التي تؤدي في املقابل إلى رفع درجة الوعي بالقضايا التي تهم القطاع اخلاص، وشرح الروابط بني القطاع 

اخلاص والتنمية.  

القسم الثالث
ما سبب أهمية حشد التأييد

للسياسات العامة؟
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فوجود  اجلمهور، مبا في ذلك أعضاء جمعيات األعمال، الذين يؤثرون في القرارات املتعلقة بصنع السياسات. • 
وسيلة للحصول على املعلومات املهمة حول السياسات محل النظر والدراسة يجعل أعضاء جمعيات 
األعمال واجلمهور على دراية بالسياسات التي تؤثر فيهم، ويساعدهم على معرفة ما يفعله املسئولون 

والنواب املنتخبون لتمثيلهم وما يخفقون فيه، وعندئٍذ ميكن للمواطنني وجمعيات األعمال مساءلتهم. 

حشد التأييد يعزز إمكانيات جمعيات األعمال

يلعب حشد التأييد دورًا مهًما للغاية فيما يخص استمرار جمعيات األعمال ومنوها. وال يخفى أن جمعيات 
األعمال تهدف إلى خدمة أعضائها، ومن أجل هذه الغاية تقدم جمعيات األعمال خدمات كثيرة؛ مثل التوعية 
والتدريب. ومع ذلك، فقد تذهب هذه اجلهود سدى إن وضعت القوانني واللوائح عراقيل يستعصي معها النجاح 
في ممارسة األعمال، األمر الذي يستلزم حشد التأييد إلزالة تلك العراقيل؛ كي يُكتب ألعضاء جمعيات األعمال 

االستمرار والنجاح.

وال يخفى كذلك أن جناح جهود حشد التأييد يرفع من مكانة اجلمعية في أوساط صناع القرار، ويعزز من 
سمعتها داخل مجتمع األعمال باعتبارها عضًوا يقدم خدمة مفيدة، ويزيد هذا بدوره من إسهامات األعضاء 
احلاليني فضالً عن اجتذاب أعضاء جدد. ومع زيادة التمويل، ميكن للجمعيات تخصيص موارد أكثر جلهود حشد 
التأييد وتعزيز استراتيجياته واألساليب املتبعة في هذه اجلهود. أما بالنسبة للجمعيات األدنى أداًء فلها أن 
تنظر في إمكانية االنضمام إلى جمعيات أقوى، وسبل متويل أوسع من أجل مساندة أنشطة حشد التأييد 
أوسع  نفوذًا  وبالتالي  الناخبني،  من  أكبر  عددًا  يعني  العضوية  قاعدة  اتساع  أن  املعلوم  ومن  متارسها.  التي 
نطاًقا في أوساط صناع القرار املنتخبني، وبذلك تتيح جهود حشد التأييد جلمعيات األعمال انتهاج أسلوب 

استراتيجي عملي لتطوير القطاع اخلاص.

جمعيات األعمال ومبادرات حشد التأييد الناجحة:

اإلعراب عن اهتمامات األعضاء بصوت موحد يجذب انتباه صناع القرار.• 
• االلتقاء بانتظام مع صناع القرار ملناقشة أهم القضايا السياسية، وإيجاد قنوات التواصل، واالمتناع عن بناء عالقات 

مع مساعديهم. 
• تقدمي معلومات صحيحة متعلقة بالسياسات إلى صناع القرار حتى ميكنهم البدء تلقائًيا في االسترشاد بجمعيات 

األعمال في صنع السياسات.
املساعدة على وضع أجندة السياسات بالتعبير عن   •) االنخراط في جهود حشد التأييد بشقيها: الفعل، ورد الفعل 

االهتمامات واقتراح سياسات محددة، بدالً من االكتفاء بالتعقيب ورد الفعل جتاه املقترحات املطروحة فعالً(.
سياسيي  رد  وإعداد  جوانبها  مبختلف  األمور  بحث  يتسنى  حتى  واحلالية  الوشيكة  السياسية  املقترحات  • مواكبة 

سليم.
ذلك من تخوف  ملا يسببه  والتنظيمية لألعمال،  القانونية  األطر  املتكررة في  التغييرات  دون  احليلولة  • املساعدة على 

املستثمرين وإعاقة ريادية األعمال.
• اإلشراف على تنفيذ السياسات التي حتظى بالقبول والتأييد لضمان إدارتها بحيادية وسرعة وتناغم مبا يعزز سيادة 

القانون.
. اإلعالن عن النجاحات املتحققة لتكون “عالمة” مميزة للجمعية كرمز من رموز التغيير اإليجابي الناجح• 
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حشد التأييد يرتقي باحلوكمة الدميقراطية

مختلف  بني  بالتوفيق  الدميقراطية  العمليات  في  اخلاص  القطاع  إشراك  على  األعمال  جمعيات  تعمل 
مصالح مجتمع األعمال ومتثيلها، فضالً عن متكني القطاع اخلاص من املشاركة في النقاشات املفتوحة حول 
للدميقراطية من  التأييد  واحد، هما: تعزيز جهود حشد  السياسات. وهذا من شأنه حتقيق هدفني في وقت 
قبل مجتمع األعمال، والضغط على احلكومة لتستجيب للعمليات الدميقراطية املطلوبة. وباختصار، تتيح 
جهود حشد التأييد ألعضاء جمعيات األعمال املعلومات الالزمة والدافع واألدوات التي تستخدم ال حلماية مناخ 

األعمال فحسب، وإمنا أيًضا احلوكمة الدميقراطية.
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اخلطوة 1: تكوين جلنة حشد التأييد أو شئون احلكومة

يراعى في هذه اللجنة صغر حجمها بحيث تتكون من خمسة إلى سبعة أعضاء، على أن متثل مختلف 
شرائح العضوية، فعلى سبيل املثال، إذا كانت جمعيتك متثل شركات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، تعمل في 
مجاالت مختلفة، فيجب أن يكون للجنة حشد التأييد ممثلون من الشركات على اختالف أحجامها ومجاالت 
(نشاط  والنوع  الشركة(  (حجم  احلجم  حيث  من  جهاتهم  متثيل  األفراد  لبعض  ميكن  أنه  شك  وال  عملها، 

الشركة(.

أعضاء اللجنة
القضايا  بأهم  دراية  أن يكونوا على  التأييد  ينبغي ألعضاء جلنة حشد  املعنية،  إلى جانب متثيل اجلهات 
ملراحل صنع  لديهم فهم جيد  يكون  وأن  اجلمعية،  أعضاء  تواجه  التي  والتنظيمية  والتشريعية  السياسية 
اجللسات  وقواعد  التشريعية  اإلجراءات  على  التعرف  ذلك  يتضمن  وقد  الصلة.  ذات  الدولة  في  السياسات 
التنفيذية و/أو العملية التنظيمية، وذلك يتوقف على استراتيجية حشد التأييد اخملتارة. وقد يلزم تخصيص 
وقت محدد لتدريب فريق حشد التأييد لديك لضمان تفهم كل فرد للقضايا السياسية املطروحة، فضالً عن 

تفهمه لألدوار واملسؤوليات الفردية وإجراءات حشد التأييد.

خطوات وضع استراتيجية جهود حشد التأييد

اخلطوة 1: تكوين جلنة حشد التأييد أو شئون احلكومة.

اخلطوة 2: اختيار القضايا التي ستحظى بحشد التأييد.

اخلطوة 3: إجراء أبحاث بشأن احللول املقترحة.

اخلطوة 4: إعداد استراتيجيتك الشاملة جلهود حشد التأييد.

اخلطوة 5: إعداد اإلصدارات املستهدفة حلشد التأييد.

القسم الرابع
السبيل إلى وضع استراتيجية ناجحة 

جلهود حشد التأييد
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ينبغي ألعضاء اللجنة املوافقة على حشد التأييد للقضايا التي تهم جميع أعضاء املؤسسة بدالً من 
اقتصار ذلك على القضايا التي متس أعمالهم بصورة مباشرة، كما يجب أن يكونوا راغبني في تخصيص قدر 

مناسب من وقتهم بصورة دورية لألمور املتعلقة بحشد التأييد، وهذا يقتضي:

. حضور اجتماعات اللجنة• 
. حتديد جهود حشد التأييد واإلشراف عليها• 

. قراءة مستندات االستراتيجية املقرر اتباعها ومنشوراتها وتنقيحها واملوافقة عليها• 
 . االتصال بأعضاء املؤسسة وصناع السياسات كلما لزم األمر• 

رئيس اللجنة )الرئيس(
يتولى الرئيس مسؤولية ضبط مسار أنشطة اللجنة وحتقيق األهداف املنشودة، ويجب أن يتحلى الرئيس 

مبا يلي: 

 . مهارات حقيقية في بناء فرق العمل والقيادة• 
 . فهم شامل لبيئة صنع القرار• 

 . اتصاالت رفيعة املستوى مع صناع السياسات ذوي الصلة• 

أعضاء  انشغال  العملي  الواقع  يشهد 
بأمور شتى؛ مما يجعل اإلسهام في  اجلمعيات 
هذه  وفي  للغاية.  محدودًا  اللجنة  أنشطة 
أساسًيا  دورًا  يلعب  أن  الرئيس  على  احلالة، 
الرئيس  قدرة  ولضمان  اللجنة،  عمل  إدارة  في 
ينبغي  لذلك،  الكافي  الوقت  تخصيص  على 
مدير  ومنصب  اللجنة  رئاسة  بني  يجمع  أال 
عالقة  من  للرئيس  بد  ال  ذلك،  ومع  اجلمعية. 
أعضاء  وبقية  اجلمعية  مدير  مع  طيبة  عمل 

اللجنة وأعضاء اجلمعية ككل. 

طاقم العمل
بفعالية  اللجنة  مهمة  تنفيذ  أجل  من 
للجنة  يكون  أن  يفضل  احملدد،  الوقت  وفي 
صالحية التصرف في امليزانية وطاقم العمل. 
لدى  توافرها  الواجب  املهارات  أنواع  وتتحدد 

األعضاء العاملني باللجنة فيما يلي:

. مهارات بحث متقدمة فيما يتصل بالقضايا التي تُعنى بها اجلمعية• 
. مهارات جيدة للتواصل مع جهات العالقات العامة ووسائل اإلعالم• 

  . القدرة على بناء التحالفات• 
 . اإلملام بجوانب التسويق• 

استضاف اجمللس األعلى للمشاريع اخلاصة في نيكاراجوا اجتماًعا رفيع املستوى 
لرجال األعمال ومسئولي القطاع العام. كان اللقاء مبثابة منتدى أتاح للقطاع 
اخلاص حشد التأييد بصورة مباشرة أمام أرفع املسئولني احلكوميني مبن فيهم 

الرئيس دانيل أورتيجا.
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. القدرة على التواصل مع صناع السياسات وبناء عالقات عمل تعاونية مع مساعديهم• 
• القدرة على احلضور الدائم في قضايا تغيير السياسات التي تؤثر على قطاع األعمال، ومواجهة أي حتديات 

أخرى قد تواجهها اجلمعية.

على أعضاء اللجنة النظر في إمكانية االستفادة من العاملني لديهم متى كان ذلك ممكًنا، فقد حتتاج 
اللجنة إلى االستعانة بخبراء قانونيني أو خبراء في مجال عمل اللجنة لصياغة املقترحات التشريعية الرئيسية 
أو لتناول قضية ذات أهمية بالغة. وميكن االستعانة مبثل هؤالء األفراد بالتعاقد معهم أو بنظام الدوام اجلزئي 
حسبما تقتضيه الظروف. وجدير بالذكر أن العديد من نواب الهيئة التشريعية السابقني واحملامني املتقاعدين 

ذوي النفوذ يبدون استعدادهم لتقدمي خدماتهم مقابل أتعاب معقولة.

ينبغي تعيني أعضاء و/أو متخصصني خارجيني للعمل كمراقبني مسئولني عن اإلشراف على التطورات 
اجلديدة في مجموعة من القضايا، وهو ما يستلزم مواكبة موقف صناع السياسات واجلمهور واملؤسسات غير 
احلكومية فيما يتعلق بهذه القضايا (سواء بالرفض أو التأييد(، وما تتخذه هذه اجلهات من إجراءات جتاه تلك 
القضايا. وهذا من شأنه احلد من احتمال مفاجأة اللجنة بسياسات غير متوقعة، وإتاحة الوقت الكافي أمامها 

للتباحث ووضع السياسات قبل طرحها للنقاش أو تنفيذها رسمًيا. 

االجتماعات
ينبغي على رئيس اللجنة ـ فور تشكيلها وتعيني أعضائها ـ التشاور مع األعضاء بشأن إعداد جدول زمني 
مبدئي لالجتماعات، السيما وأن االجتماعات املنتظمة تعد أداة نافعة للغاية لضمان الوصول إلى تعاون بناء، 
فضالً عن حتديد املشكالت وعالجها متى لزم األمر، ومن ثّم نوصى أن يحدد رئيس اجلنة موعًدا ثابًتا النعقاد 
االجتماعات، كالساعة التاسعة من صباح يوم الثالثاء مثالً، حيث يتسنى لألعضاء تخصيص هذا الوقت لهذه 
االجتماعات. ويعتمد معدل تكرار االجتماعات على حجم أنشطة حشد التأييد املطلوبة، ومن ثم قد يتغير 

هذا املعدل من وقت إلى آخر.

اخلطوة 2: اختيار القضايا التي ستحظى بحشد التأييد

إنشاء  الهدف من  وملا كان  التأييد.  لها حشد  التي ستوفر  القضايا  أن حتدد  ـ  فور تشكيلها  ـ  اللجنة  على 
جمعيات األعمال هو خدمة أعضائها، فإنه من املنطقي أن يتم سؤالهم عن القضايا التي حتظى باهتمامهم، 

وميكن القيام بذلك من خالل االستبيانات، على سبيل املثال. 

التنفيذ، مقارنة السياسات قبل وضعها موضع  للتأثير في   غالًبا ما حتظى اجلمعيات بفرصة أفضل 
!.باحلال بعد تنفيذها، فبمجرد سن السياسات سيدافع عنها أنصارها بشراسة
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ينبغي االستفادة من خبرات ومعارف قادة جمعيات األعمال وأعضاء جلنة حشد التأييد في إعداد أسئلة 
هذه االستبيانات، على أن يتابع هؤالء األفراد قضايا السياسات بصورة منتظمة، إلى جانب التواصل مع اجلهات 
التشريعية والتنظيمية؛ إذ إنهم على دراية تامة بأهم القضايا التي تستجد على الساحة، واستنادًا إلى هذه 
املعلومات وإلى املعايير التالية، ينبغي إعداد قائمة بالقضايا، ليقوم األعضاء بترتيبها وفًقا ألولوية كل منها، 

وتشمل تلك املعايير القضايا التي تتسم بأنها:

. حتشد التأييد إلصالح السوق واملشروعات احلرة• 
• تعمل على صياغة قواعد حوكمة الشركات وترسيخ مبدأي الشفافية واملساءلة في العالقات القائمة 

بني قطاع األعمال واحلكومة. 
. تخص عددًا كبيرًا من أعضاء اجلمعيات• 

على عكس األحداث املنعزلة التي  تختص بأوجه اخللل في بعض السياسات أو القوانني أو اللوائح احملددة (• 
قد ال تنجم عنها(.

• ميكن حلها من خالل مقترحات محددة تخص السياسة العامة، والتي حتظى بفرص جناح معقولة على 
املدى القريب (مع جتنب القضايا التي تستدعي إصالح الدستور أو النظام التشريعي في مجمله(.

.) حتظى بتأييد غالبية أعضاء اجلمعية وأعضاء اجمللس (مع جتنب القضايا اخلالفية• 
. جتمع في طياتها بني الفعل ورد الفعل• 

 . أال جتد معارضة شديدة من جانب اجملموعات ذات النفوذ أو اجلهات التشريعية أو الرأي العام• 
 . أال تضر بسمعة اجلمعية أو صورتها العامة• 

إعداد االستبيان وتوزيعه
تقوم اللجنة ـ استنادًا إلى املعايير سالفة الذكر، وإلى البيانات واملعلومات املقدمة من رؤساء جمعيات 
األعمال وأعضاء جلنة حشد التأييد ـ بإعداد مسودة ألسئلة االستبيان، ثم ترسلها إلى كل أعضاء اجلمعيات، 

وينبغي أن يطلب االستبيان من األعضاء:

 . حتديد مجموعة قضايا بعينها وتصنيفها وفًقا ألولوية كل منها• 
. حتديد مجموعة من احللول املقترحة لكل قضية من هذه القضايا وتصنيفها• 

. حتديد تاريخ معني لالنتهاء من االستبيان• 

ينبغي إجراء هذه االستبيانات مرة واحدة على األقل كل عام ـ إن أمكن ـ لضمان تعامل جلنة حشد التأييد 
مع اهتمامات األعضاء. (يرجى الرجوع إلى امللحق »أ« لالطالع على نسخة من أسئلة االستبيان اخلاص بالقضايا 

ذات األولوية املُدرجة بأجندة األعمال الوطنية الصادرة عن غرفة التجارة األمريكية عام 2004-2003(. 

عقد اجتماعات مجموعة العمل 
التقاء أعضاء  للمناقشة هي  التي ستطرح  الرئيسية  القضايا  املتاحة الختيار  األخرى  الطرق  إن من بني 
اللجنة مبجموعة من أعضاء اجلمعيات ملناقشة السياسات التي حتظى باهتمامهم، على أن يرأس كل مجموعة 
أحد أعضاء جلنة حشد التأييد، يُناط به إدارة املناقشة وتوجيهها نحو حتديد مخاوف بعينها تتعلق باألعمال 
(وفًقا للمعايير سالفة الذكر(، وابتكار احللول املباشرة لكل منها. وهكذا، ميكن أن يشمل االجتماع قيام أعضاء 
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واجهتهم، ضمن  الضوء على مشكالت معينة  تسليط  حالة من شأنها  لدراسات  عروض  بتقدمي  اجلمعيات 
السياق العام الذي يقضي بضرورة تغيير السياسة املتبعة في التعامل مع قضية بعينها، وميكن للجنة حشد 
التأييد ـ عوًضا عما سبق ـ القيام بزيارات للشركات جلمع مناذج حديثة للقضايا التي واجهت أعضاء اجلمعيات.

حتديد أولويات حشد التأييد
من الواضح مبا ال يدع مجاالً للشك أن اجلمعية لن يكون مبقدورها القيام بحشد التأييد لكل قضية حتظى 
باهتمام أعضائها، وسعًيا إلى تضييق نطاق قائمة القضايا محل االهتمام إلى عدد معقول، ينبغي على أعضاء 

اللجنة:

 . جمع نتائج االستبيان وحلقات النقاش و/أو االجتماعات األخرى ذات الصلة في قائمة واحدة• 
• مراجعة امليزانية للتأكد من توافر موارد كافية لقيام اللجنة مبهامها بالنسبة لكل قضية من القضايا 

ذات األولوية. 
 . استبعاد القضايا األقل أهمية من القائمة حلني توافر التمويل الكافي لكل منها• 

• إعداد قائمة تضم كل قضية من القضايا ذات األولوية جنًبا إلى جنب مع أهم احللول املتعلقة بالسياسة 
ومختصرة حول  بسيطة  توصيات  تعدو كونها مجرد  ال  ـ  املرحلة  هذه  في  ـ  املقترحة  احللول  إن  (حيث 
السياسة العامة، ومن ثم تكون ثمة ضرورة إلجراء األبحاث الالزمة لتفصيل التوصيات املقترحة وإقامة 
احلجة على أهميتها. جدير بالذكر، أن بعض القضايا قد ال تستلزم سن أي تشريعات جديدة، بل تقتضي 

فقط حسن إدارة القوانني والسياسات القائمة وتفعيلها(.

إرسال هذه القائمة إلى مجلس اجلمعية العتمادها. • 

اخلطوة 3: إجراء أبحاث بشأن احللول املقترحة

يجب على اجلمعيةـ  فور حتديد القضايا ذات األولويةـ  توضيح احللول املناسبة لقضايا السياسات التي ستقوم 
بحشد التأييد لها، كما يلزم أن تقوم جلنة حشد التأييد بإعداد وثيقة تفصيلية ـ حول كل قضية من تلك 
القضايا ـ من شأنها اإلعالن عن منطق اجلمعية التي تتبعها، واألدلة الداعمة للحلول املقترحة. وَحرٌي بهذه 
الوثيقة أن تساعد أعضاء جمعيتك على ترتيب أفكارهم حيال أية قضية بعينها، وإعداد احلجج التي تؤيد 

حشد التأييد لهذه القضية أو تعارضها. 

احلالتني،  كلتا  وفي  ذلك،  قد يصعب  أو  واضحة  احللول  تصير  قد  األعضاء،  تعقيبات  احلصول على  عقب 
سوف تتسم احللول التي تقترحها بالفعالية طاملا كانت مستندة إلى البحث املتأني واملقابالت الشخصية 
وبيوت اخلبرة لفتح باب  التواصل مع اجلهات األكادميية  اللجنة  ينبغي على  لذا  اجملال،  مع ذوي اخلبرة في هذا 
املناقشة معها، واحلصول على مقترحات قيمة، مع احلرص على أن تكون التوصيات اخلاصة بالسياسة محددة 

عندما تشرع إحدى اجلمعيات في جهود حشد التأييد، ينبغي أن تكون القضايا ذات األولوية هي تلك 
التي ميكن التعاطي معها في القريب العاجل، وهو ما من شأنه أن يوضح لألعضاء مدى جدوى برنامج حشد 
التأييد، ومع مواصلة اللجنة جهودها لتحسني استراتيجيتها وتقنياتها، ميكن لها حينٍئٍذ التعامل مع مزيد 

!من التحديات والقضايا طويلة األجل.
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قدر اإلمكان؛ إذ إن مجرد اإلشارة إلى أمنيات عامة، مثل »خفض الضرائب«، ال ميكن اعتبارها اقتراحات قابلة 
للتفعيل. وينبغي أن تشمل الوثائق املعدة بعناية حلالة السياسة ما يلي:

. نظرة عامة على القضية• 
.) توضيح مدى تأثير القضية على القطاع اخلاص واحلكومة واجملتمع (املبرر ألهمية القضية• 

مدعومة بالدليل، مع مناقشة التجارب املماثلة  توصيات جمعيات األعمال امللموسة بشأن السياسات (• 
في بلدان أو مناطق أخرى(.

. احلجج املعارضة لهذه التوصيات والرد عليها• 

بأنها  لشعورها  نتيجة  احلجج،  وإقامة  البحث  من  املرحلة  هذه  تخطي  في  اجلمعيات  إحدى  ترغب  قد 
وتكمن  بعينه.  احلل  لهذا  التأييد  حشد  في  البدء  إلى  وحتمسها  به،  القيام  ينبغي  ما  العلم  متام  »تعلم« 
خطورة هذا النهج املفعم باحلماس في أنه يحث املنظمة على االنتقال إلى املرحلة التالية قبل أن يحني األوان 
لذلك، وتتمثل تلك املرحلة الثانية في: اللقاء املباشر مع صناع القرار ورجال اإلعالم والرأي العام، فاإلقدام على 
إلى عواقب وخيمة  يؤدي عادة  ـ  املبدئية  األبحاث  الكافي في  ـ قبل بذل اجلهد  اإلقناع اخلارجي هذه  محاولة 
عندما يعجز ممثلو اجلمعية عن احلديث في التفاصيل احملددة للتوصيات اخلاصة بالسياسة املتبعة، أو حشد 

التأييد لها بالبراهني املُوثقة.

اخلطوة 4: إعداد استراتيجيتك الشاملة جلهود حشد التأييد

اآلن، وقد قام أعضاء اللجنة بتحديد أولويات حشد التأييد، فقد حان الوقت إلعداد االستراتيجية، التي تضم 
مجموعة من األدوات تُنفذ وفًقا جلدول زمني محدد، سعًيا إلى حتقيق هدف بعينه، يُعتقد أن له تأثير ـ في هذه 

احلالة ـ على القرارات اخلاصة بالسياسة. 

حتديد نقاط القوة الرئيسية 
نقاط  وحتديد  السياسات  متاًما كيفية سير عملية صياغة  األعضاء  يتفهم  أن  مبكان  األهمية  من  لعل 
إمتام معرفتهم  اللجنة  ثمارها، وميكن ألعضاء  تؤتي جهودهم  القضايا، حتى  التأييد لكل قضية من  حشد 

بعملية صياغة السياسات، من خالل اتباع اإلجراءات الواردة أدناه مع كل قضية من القضايا ذات األولوية:

من األهمية مبكان قياس الرأي العام 

يعد الرأي العام أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على قرارات صناع السياسات، ومن ثم كان لزاًما على فريق العمل أن 
مييط اللثام عن الرأي العام حيال القضية، وهو ما من شأنه أن يحول دون إهدار جلنة حشد التأييد ملواردها في حشد التأييد 
يأتي في  العام،  الرأي  العديد من السبل لقياس  العام بقوة، فتخوض بذلك معركة خاسرة. وهناك  الرأي  القتراح يعارضه 
مقدمتها التأكد مما إذا كان قد مت إجراء أي استبيانات أو استطالعات رأي حول القضية محل النظر، وإذا كان هذا قد مت بالفعل، 
فينبغي على أفراد فريق العمل حتديد مدى صحة الطرق املستخدمة ودقة النتائج التي مت التوصل إليها، في حني أنه عند 
تعذر احلصول على دراسات حديثة، ميكن ألفراد فريق العمل (أو أي فريق خارجي محترف، إذا لزم األمر( استطالع الرأي العام 

عبر االقتراعات أو اختبارات مجموعة العمل.
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األعمال  أجندة  أولويات  ملناقشة  مزار شريف  األعمال في  رجال  اجتمع 
الوطنية في أفغانستان.

أوالً: حتديد املستوى الذي تنتمي إليه القضية من بني املستويات التالية:

. احمللي• 
. الوالية/املقاطعة• 

. الوطني• 

ثانًيا: حتديد اجلانب الذي تنتمي إليه القضية من 
أي من اجلوانب التالية لصناعة السياسات:

. التشريعي• 
 . التنظيمي أو التنفيذي• 

. القضائي• 

عملية  حتليل  األعضاء  باستطاعة  يكون  حينٍئذ 
في  ـ  صياغتها  كيفية  لتحديد  السياسات  صناعة 
بهذا  يتعلق  فيما  ـ  اجلمعية  به  تتواجد  الذي  البلد 
لدى  يتولد  حينئذ  القضايا.  من  النوع  وذلك  املستوى 

التأثير  املراد  الرئيسيني  السياسات  والتعرف على صناع  الفعالية،  بنقاط  التبصر  درجة من  اجلمعية  أعضاء 
فيهم كي يتبنوا موقف اجلمعية، وينبغي االحتفاظ بقائمة تضم هذه املعلومات وحتديثها متى لزم األمر.

التعرف على مؤيدي كل قضية ومعارضيها
يتطلب جناح جهود حشد التأييد درايًة شاملًة مبؤيدي قضية بعينها ومعارضيها، واألسباب الكامنة وراء 
تبنيهم لهذه املواقف. وينبغي على فريق العمل أن يتعرف على مواقف صناع السياسات األساسيني فيما 
يتعلق بكل قضية، استنادًا إلى نقاط الفعالية املذكورة آنًفا، وهو ما يتأتى من خالل قراءة النشرات الدورية أو 
املطبوعات الصادرة عن مكاتب صناع السياسات أو مواقعهم اإللكترونية أو العاملني لديهم، وينبغي حينٍئذ 
بأسماء  إعداد جدول  ينبغي  جلًيا، كما  منهم  يتبناه كل  الذي  املوقف  يصير  بحيث  املعلومات،  هذه  تنظيم 

املؤيدين لقضية بعينها واملعارضني لها ومن لم يحسموا أمرهم بعد.

نظرًا ألن مواقف صناع السياسات غالًبا ما تتأثر مبواقف اجملموعات املعنية حيال قضايا بعينها، صار لزاًما 
على جلنة حشد التأييد حتديد تلك اجملموعات في كل قضية من القضايا (سواء أكانت مجموعات مؤيدة أو 
معارضة(، وال بد ألعضاء اجلمعية من حتديد موقف كل مجموعة منها حيال قضية بعينها (وسبب تبني هذا 
أبرز ممثليها متى لزم  املوقف(، عبر احلصول على املطبوعات والنشرات الدورية التي تصدرها، بل ولقاء بعض 
األمر. وينبغي على فريق العمل ـ استنادًا إلى هذا البحث ـ إعداد جدول باملنظمات الرئيسية التي تؤيد كل 
قضية أو تعارضها، إضافة إلى تلك التي لم حتسم موقفها بعد، وفي هذه املرحلة، يكون فريق العمل قد صار 

على دراية مبا يلي:

 . أبرز صناع القرار ممن لديهم القدرة على التأثير في نتائج السياسة• 
. أبرز األطراف التي لها دور في التأثير على القضية• 

 . التوجه الذي تتجه نحوه السياسة• 

على فريق العمل استخدام هذه املعلومات في إعداد استراتيجية جلهود حشد التأييد تتسم بالفاعلية. 
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صياغة الرسالة املوجهة إلى اجلمهور
يقتضي جناح استراتيجية جهود حشد التأييد تواصالً فعاالً مع العديد من مختلف فئات اجلماهير، سعًيا 

إلى:

 . الفوز بتأييد أولئك الذين لم يحسموا موقفهم بعد• 
. الفوز بتأييد األفراد واجلهات التي أبدت معارضتها في البداية• 

. تقوية التزام أولئك الذين أيدوا القضية من البداية• 

ولتحقيق ذلك، ينبغي توجيه اإلصدارات اخلاصة بحشد التأييد إلى تلك الفئة من اجلمهور املراد التأثير 
الوقت املناسب. ففي بعض احلاالت يتطلب األمر تقدمي تقرير موجز ومباشر عن  أن يتم ذلك في  فيها، على 
القضية، في حني تستلزم حاالت أخرى معاجلة القضية بشكل متعمق، حتى  تكتسب اقتناع اجلمهور، وفي 

كلتا احلالتني، ينبغي أن تكون الرسالة:

. متوافقة مع املصلحة الشخصية للجمهور• 
. مقنعة فيما يتعلق مببررات أهمية القضية، ومدى حاجتهم لها• 

. موجزة• 
. واضحة املعالم من حيث اخلطوات الالزم اتخاذها، إن وجدت• 

. مشفوعة بأجوبة لألسئلة املتوقعة، مبا في ذلك اآلثار احملتملة لنجاح أو فشل جهود حشد التأييد• 

الرسائل لصناع القرار يجب أن تشمل:

. مبرر أهمية القضية• 
للغاية في هذه  ُمقنًعا  بالتوقيعات  قد يكون وجود قائمة   •) التي تدعمها  و/أو اجملموعات  عدد األشخاص 

احلالة.
. اآلثار اإليجابية والسلبية لالقتراح• 

إقناعه  أيسر من  ما(  إلى حد  األقل  )على  بالفعل  به  يؤمن  تبني شيء  أن حث شخص ما على  تذكر 
بشيء جديد، ولعل هذا هو السبب في أنه ينبغي أن يهدف برنامج حشد التأييد الفعال واملالئم إلى تذكير 
املشاعر  وتعزيز  استحضار  إلى  سعًيا  مسبًقا،  يعرفونه  مبا  ـ  ممكًنا  ذلك  كان  كلما  ـ  املستهدف  اجلمهور 
زيارة  يرجى   ..Now Hear This“ from Fenton Communications“ :املسبقة حيال القضية. )املصدر

)www.fenton.com !

أسئلة لتوجيه استراتيجية جهود حشد التأييد

ما الذي ينبغي تغييره؟• 
من ميكنه القيام بهذه التغييرات؟• 
ما قدر التغيير الذي ينبغي القيام به؟• 
متى ينبغي القيام بهذه التغييرات؟• 
كيف ميكن إعداد القضية اخلاصة بالتغيير؟• 
كيف سيتم تنفيذ التغييرات؟• 
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االستراتيجية الفعالة جلهود حشد التأييد للسياسات العامة:

. نشر معلومات عن القوانني واللوائح التي تؤثر على مجتمع األعمال في مجمله• 
. تفسير القوانني واللوائح لتوعية الناس وتشجيعهم على االلتزام بها• 

. التأثير على مسار أو شكل اإلجراءات التشريعية أو التنظيمية• 
• حتديد القضايا اجلديدة حتى يتمكن مجتمع األعمال من اتخاذ قرار حول ما إذا كان سيتبع إجراء معني بتقدمي مقترحات 

تشريعية ، أم سيعمل على إعادة صياغة القوانني احلالية.
. توجيه األعضاء حول كيفية التصرف مع اجلهات التشريعية• 

. تقدمي أسلوب قانوني يساعد في الوصول املنظم إلى املسئولني احلكوميني• 
. توفير معلومات عن األشخاص واإلجراءات واملؤسسات املشتركة في عملية صناعة السياسات• 

• توضيح مدى استفادة فئات معينة من املقترح املقدم ـ كاملوظفني واملستثمرين واملوردين والعمالء ـ أو 
اإلضرار بها.

. توضيح رؤية القاعدة السياسية التي ينتمي إليها صانع السياسات حيال اإلجراء املقترح• 
.) توضيح اإلجراء احملدد الواجب اتخاذه (أي سياسة أو قانون أو لوائح ينبغي تبنيها أو إبطالها أو تعديلها• 

. عمل صياغات أو مسودات واقعية محددة للقوانني أو السياسات أو اللوائح املقترحة• 

اخلطوة 5: إعداد اإلصدارات املستهدفة حلشد التأييد

بالقضايا  اجلماهير  توعية  هو  واالقتصادية  السياسية  اإلصالحات  حتقيق  في  فعالية  الوسائل  أكثر  من  إن 
اإلصالح  حيال  النطاق  واسع  إجماع  إلى  الوصول  حلني  العام  الرأي  على  والسيطرة  األهمية،  ذات  الرئيسية 
هذا  ذلك،  لتحقيق  تكلفة  وأقلها  السبل  أيسر  واملطبوعة  اإلذاعية  اإلعالم  وسائل  استخدام  ويعد  املنشود. 
فضالً عن توافر عدد مختلف من الوسائل التي من شأنها أن تساعدك في االنتفاع من املوارد اإلعالمية وصياغة 

رسالتك لتالئم تلك الفئة التي تخاطبها من اجلماهير. 

األداة األولى: تعد البيانات اإلعالمية واحدة من أهم وسائل حشد التأييد، حيث يتجلى نفعها 
في إرسال مخرجات إعالمية، وميكن أيًضا توجيهها إلى أعضاء اجلمعيات وممثلي املنظمات األخرى 

وممثلي احلكومة.

إرشادات حول كيفية كتابة بيان إعالمي فعال
يُقصد بهذه اإلرشادات جعل بيانك اإلعالمي متميزًا عن بقية البيانات اإلخبارية األخرى، مما يزيد من فرصة 
تبني الصحفيني ـ الذين يكونون دائًما في عجلة من أمرهم لاللتزام باملواعيد احملددة ـ لهذا البيان، كي يكون 

موضوًعا إلحدى البيانات اإلخبارية. أما العناصر األساسية للبيان اإلعالمي اجليد، فهي كما يلي:

الذي يستعرض  أمام الصحفي  أن تتضح مباشرة  ينبغي  التي  الرئيسية  هناك بعض احلقائق  الوضوح. . 1
البيان اإلعالمي، فيجب أن يتصدر اسم منظمتك وشعارها ذلك البيان، على أن يُلحق بهما اسم ورقم 
هاتف الشخص الذي ميكن الرجوع إليه، كما ينبغي أن يكون للبيان عنوان واضح (بخط كبير وعريض( 
مياثل العناوين الرئيسية للصحف التي تصف احلدث بإيجاز، ولن يقبل الصحفيون على قراءة مادة البيان، 

ما لم يكن احملتوى مميزًا.
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ينبغي ـ في غالب األمر ـ أال تزيد البيانات اإلعالمية عن صفحة واحدة، وأن تكون ذات مسافات  اإليجاز. . 2
(ميكن اللجوء إلى املسافات املفردة إذا ما أدى ذلك إلى عدم تعدي البيان لصفحة واحدة(، ومن  مزدوجة 
الطبيعي أن تتملكك الرغبة في إدراج كل املعلومات اخلاصة بك في البيانات اإلعالمية، إال أن عليك ترتيب 
أولوياتك، وأال تدرج إال تلك التي حتظى بأهمية بالغة, إذ إن الغرض من البيان هو عرض أبرز املعلومات حلث 

الصحفيني على االتصال بك بغية احلصول على مزيد من التفاصيل.

قد يكون حتديد املعلومات األساسية الواجب تضمينها في البيان أمرًا عسيرًا، لذا فمن أفضل  التفصيل. . 3
القواعد اجلديرة باالتباع تلك التي تنص على حتديد: ما الذي تريد قوله؟ وَمن أنت؟ وأين وقع ذلك؟ ومتى 
حدث؟ وما مبرر أهميته؟ قد ال تكون في حاجة إلى اإلجابة عن كل هذه األسئلة، إال أن عليك أن متر على 
هذه  عن  اإلجابة  بضرورة  مجددًا  ونذكرك  البيان،  أجزاء  من  جزء  أي  نسيانك  عدم  لضمان  األسئلة  هذه 

األسئلة بأقصى قدر ممكن من اإليجاز، مع االقتصار على أكثر املعلومات أهمية.

ـ  أن تستشهد  ٌبك  وَحري  قياسية محددة،  وفق صيغة  اإلعالمي  البيان  إعداد  يتم  أن  ينبغي  الصياغة. . 4
متى أمكن ـ بقوٍل مأثورٍ موجٍز ذي صلة باملوضوع، ألحد قادة اجملتمع أو عضو في إحدى املنظمات املعنية 
باألمر، في الفقرة األولى أو الثانية، كما ينبغي أن تستغل الفقرة األخيرة من البيان في تقدمي وصف موجز 

للمنظمة. واحرص على أن تختم بيانك برمز يوضح انتهاءه )مثل # # #(.

عن  اإلعالن  هو  اإلعالمي  البيان  من  املقصد  كان  إذا  الفعاليات.  إلحدى  الدعوة  صيغة  خاصة:  حالة 
حدٍث ما، فينبغي أن يأخذ شكل الدعوة، ومع هذا، فعلى النقيض من الدعوات التي ترسلها إلى أعضاء 
جمعيتك، يجب أن حتتوي الدعوة الصحفية بعًضا من السمات ذاتها التي يتسم بها البيان اإلعالمي، أال 
وهي: وجود اسم شركتك وشعارها أعلى الدعوة، متبوعة بعبارة: »يسعدنا دعوتكم حلضور.....« أو عبارة 
»السيد/.....)وتذكر اسم شخصية بارزة( يدعوكم حلضور.....«، واحرص على كتابة عنوان احلدث وتاريخه 
وموعده ومكان انعقاده بخط كبير، كما ميكن تخصيص فقرة ذات مسافات مفردة لذكر اسم ومنصب 
الضيف الذي سيلقي خطابًا أثناء احلدث، مع بيان موجز لسبب أهمية هذا احلدث، وختاًما، احرص على 

إضافة معلومات االتصال املناسبة، وعبارة »يرجى التكرم بالرد«.

البيانات اإلعالمية ـ إرسالها لصحفيني محددين  عليك أن حتاول ـ عند توزيع  مالحظة بشأن التوزيع: 
بعينهم، أما فيما يخص الدعوة حلدث ما، فعليك إرسال اإلعالن مرة أخرى في األسبوع املقرر النعقاد احلدث، 
واحرص على  إرساله،  فور  بيانك،  إلى  انتباههم  ولفت  بالصحفيني  االتصال  في  تتردد  وال  التذكرة،  كنوع من 

تعد البيانات اإلعالمية أكثر سبل توصيل املعلومات إلى الصحفيني شيوًعا، وينبغي عليك ـ إذا أردت 
استغاللها استغالالً فعاالً، ـ أن تقيم جسور تواصل متينة منتظمة مع الصحفيني الذين يقومون بتغطية 

القضايا التي تهمك، والذين سيعتبرونك، مبرور الوقت، أحد مصادر املعلومات. !
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أشكال  استخدام  ـ على  أمكن  إذا  ـ  واحرص كذلك  والنشر،  الطباعة  إلى كٍل من مسئولي  بياناتك  إرسال 
التوزيع اإللكترونية، كالبريد اإللكتروني، والرسائل املوجهة إلى مواقع الويب، وقوائم عناوين البريد اإللكتروني، 
وحسب مدى توافر خدمات شبكة اإلنترنت في بلدك، متثل أشكال التوزيع اإللكترونية سبيالً فعاالً ذا تكلفة 

مناسبة للوصول إلى قطاع عريض من اجلمهور.

األداة الثانية: يُعد »موجز القضية« أحد الوسائل األخرى الفعالة، وهو عبارة عن موجز قصير ـ 
يتراوح من صفحة إلى صفحتني ـ يتم التنويه فيه عن مبرر أهمية القضية، وما ينبغي القيام 
به على املدى القريب. وتتجلى أهمية هذه الوسيلة عند التعامل مع صناع السياسات واإلداريني، 

الذين ال يسمح وقتهم عادة بقراءة املطبوعات الشاملة.

ومن سمات املوجز الفعال اشتماله على ما يلي:

• حتديد املشكلة أو القضية محل النظر، وتقدمي وصف موجز للقوانني واللوائح ذات الصلة، بلغة يتسنى 
للجمهور املستهدف فهمها بسهولة ويسر، مع بيان السجل التشريعي للقضية إن كان ذلك متاًحا.

• بيان سبب أهمية القضية للجمهور املستهدف، من خالل توضيح تأثيرها على الشركات بأسلوب مبسط، 
مع استخدام املصطلحات االقتصادية املباشرة املألوفة لدى معظم القراء. فضالً عن استخدام الرسوم 

واألشكال البيانية ـ متى أمكن ـ لبيان كيفية مساعدة القوانني واللوائح للجمهور أو إضرارها به. 

• اقتراح توصيات محددة حول السياسة، من شأنها تقدمي حل واضح للمشكلة القائمة على املدى القريب، 
واستخدام رسوم وأشكال تخطيطية بسيطة ـ متى أمكن ـ لبيان دور هذه التوصيات في القضاء على 
به  القيام  ينبغي  التوصيات للجمهور ما  أن توضح هذه  وينبغي  األعمال،  تواجه مجتمع  التي  العقبات 

حتديًدا حلل هذه القضية.

األداة الثالثة: متثل تقارير احلالة اخلاصة بالسياسات وسيلة أخرى فعالة، إلقناع من هم على دراية 
بالقضية وبإمكانهم قضاء مزيد من الوقت في قراءة وثيقة قد تطول قليالً عن املوجز. وتشمل 
هذه الفئة صناع السياسات وأعضاء املنظمات ذوي الدور الفعال في هذه القضية أو املتأثرين 

بها.

تضم تقارير احلالة نفس مكونات موجز القضية، لكن مع شيء من التفصيل لكل منها، 
حيث يلحق بها مزيد من املناقشات املطولة ومزيد من األدلة واألمثلة. وينبغي أن تشتمل هذه التقارير على 
النقاط الرئيسية ذات الصلة بالقضية، مع ضرورة أن تكون قاطعة وُمقنعة، أما متوسط طول هذه التقارير 

فيتراوح من خمس إلى ست صفحات.

أما عن أدوات حشد التأييد األخرى، فتشمل ما يلي:

األداة الرابعة: الفقرات (املعبرة عن آراء كاتبيها واملرسلة للنشر في الصحف(.
األداة اخلامسة: صحائف الوقائع التي جتيب عن األسئلة املتكررة.
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(والتي يتم صياغتها لتالئم املوقف الذي ستلقى فيه، كورش العمل  األداة السادسة: اخلُطب 
والندوات واملؤمترات(.

األداة السابعة: املواد الصحفية.
األداة الثامنة: وجود موقع على اإلنترنت.

األداة التاسعة: نقاط احلديث الرئيسية املعدة ليعبر عنها قادة اجلمعية عند ظهورهم في اإلذاعة 
أو على شاشات التلفاز (في املناظرات واملقابالت الشخصية وما إلى غير ذلك(.

فور جتهيز هذه املواد وتسليمها إلى األطراف املعنية وفئات اجلماهير األساسية في الوقت املناسب، فسوف 
تساعد جمعيتك في التأثير في املناظرات الدائرة حول السياسة، بل وفي نتائجها.

اختيار املتحدث
مبجرد إعداد مواد حشد التأييد، يكون من اجليد املبادرة إلى التفكير في الشخص الذي سيتولى تقدميها إلى 
اجلمهور املستهدف. وعلى الرغم من أهمية ما سبق ذكره، إال أننا نستطيع القول بأن اختيار املتحدث املناسب 

أمر شديد األهمية؛ حيث يكون الفيصل في 
جناح أو فشل جهود حشد التأييد املبذولة.

يجب أن يكون املتحدث:

الرسمي  املستويني  • متحدثًا جيًدا على 
وغير الرسمي.

ويفضل  يتناولها،  التي  بالقضية  • ملًما 
في  شخصية  خبرة  لديه  يكون  أن 

التعاطي مع تلك القضية.

متحدثني  اختيار  يتم  أن  املفضل  ومن 
وقبول  قوية  إيجابية  بعالقات  يتمتعون 
اجليد  من  املثال،  سبيل  فعلى  جماهيري، 
جهة  أي  أو  البرملان،  في  سابق  عضو  اختيار 

إلى  إرسال مندوب جتاري للتحدث  ذاته ينطبق على  واألمر  احلاليني،  النواب  إلى  ذات صلة، ليتحدث  تشريعية 
أعضاء الغرفة التجارية، أو إرسال أحد اخلبراء أو األكادمييني لعرض قضية ما أمام بيوت اخلبرة.

وتنمية  بتعزيز  تقوم  حيث  رومانيا؛  في  اإلصالح  رائدة  هي  التأييد  حشد  أكادميية 
والرصد،  واالستشارات،  والتدريب،  التأييد،  حشد  برامج  خالل  من  اخلاص  القطاع 

والبحوث. وتعرف األكادميية بأنها واحدة من أكثر منظمات الرقابة متثيالً.
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اخلطوة 6: تطبيق األدوات االستراتيجية 

اآلن، أنت تعرف حتديًدا األشخاص الذين تريد التأثير فيهم، واألدوات التي ستستخدمها في ذلك، وتتمثل اخلطوة 
التالية في كيفية استخدام األسلوب األمثل لنقل رسالتك على الوجه األكمل إلى هذا اجلمهور. وفي هذا 
الصدد، نقدم لك عددًا من األدوات التي ميكنك االعتماد عليها، علًما بأن كل أداة من هذه األدوات مصممة بحيث 
تأييد اجلمهور  األقصى من  احلد  تتبعها حلشد  التي  باجلمعية  اخلاصة  التأييد  تستخدم مواد ومهارات حشد 
املستهدف، سواء كان هذا اجلمهور فردًا أو منظمة أو صانع سياسات أو جهة تشريعية أو مسئول حكومي. 
وهذه األدوات تفيد في تصميم استراتيجية جهود حشد التأييد الشاملة اخلاصة بجمعيات األعمال، باإلضافة 

إلى استراتيجيتها اخلاصة بقضية معينة أو مجموعة من القضايا. 

األداة العاشرة: تول تعليم أعضاء اجلمعية واستعن بهم في جهود حشد التأييد.

أنت بحاجة لتعريف األعضاء بالقضايا التي حتشد اجلمعية التأييد لها ، واألهداف الكامنة 
وراء هذا، علًما بأن هؤالء األعضاء وما لديهم من جهات اتصال ميكن أن يكونوا مصدرًا مهًما من 

مصادر التأييد جلهود حشد التأييد التي تضطلع بها. 

• ابدأ بتقدمي ملخص للنتائج املستقاة من استبيانات العضوية، أو مجموعات العمل، أو االجتماعات التي 
متت في اخلطوة الثانية. ومن خالل هذه النتائج يتضح لألعضاء مدى أهمية دورهم في اختيار القضايا 

التي يتم تقدمي حشد التأييد بشأنها.

خطوات تنفيذ استراتيجية حشد التأييد

اخلطوة السادسة: تطبيق األدوات االستراتيجية
اخلطوة السابعة: إعطاء األولوية للقضايا امللحة

اخلطوة الثامنة: وضع امليزانية
اخلطوة التاسعة: التقييم



القسم اخلامس
كيفية تنفيذ استراتيجية ناجحة

جلهود حشد التأييد



26    مركز املشروعات الدولية اخلاصة    

مصاحب لكل أولوية من أولويات حشد  بعد ذلك قدم موجزًا مبسًطا (راجع األداة الثانية في القسم الرابع( • 
التأييد، علًما بأنه ميكن إرفاقه في النشرات اإلخبارية أو التقارير الدورية، ويسهم هذا األمر في إيضاح مدى 

أهمية القضية التي يتم حشد التأييد لها، فضالً عن توضيح موقف اجلمعية أمام األعضاء. 

• وجه األعضاء إلى أية مواد أخرى متاحة، مثل أوراق الرأي وعرض احلقائق واملواقف، علًما بأن وجود مواد حشد 
التأييد على املوقع اإللكتروني للجمعية التي تتبعها يسهم بشكل كبير في نشرها على نحو سريع وغير 

مكلف. 

التأييد،  حشد  جهود  تعزيز  في  دوره  منهم  كل  يعرف  أن  ينبغي  بالقضايا،  اجلمعية  أعضاء  إملام  مبجرد 
وفي هذا الصدد ميكن ألعضاء جلنة حشد التأييد عقد حلقات نقاش يتم خاللها شرح آلية عملية صناعة 
القرار، باإلضافة إلى توضيح مبررات أهمية جهود حشد التأييد التي يقدمها األعضاء، فضالً عن اإلشارة إلى 
التي  االستراتيجية  على  األعضاء  يقدمها  التي  اجلهود  توجيه  ويتوقف  اجلهود.  هذه  في  إسهامهم  كيفية 
تتبناها اجلمعية، حيث يفترض مطالبة األعضاء بتنفيذ تلك االستراتيجية من خالل استخدام نقاط الفعالية 

املتنوعة، مبا يسهم في الوصول إلى اجلمهور املستهدف. وينبغي على األعضاء: 

جهات االتصال احلكومية واإلعالمية، واملوظفني، والزمالء من منظمات  االلتقاء مع مجموعات مختلفة (• 
أخرى، وشركاء األعمال، وأفراد األسرة، وغيرهم( لشرح مبررات أهمية القضية، واإلشارة إلى اإلجراء الذي 

يتم تقدمي حشد التأييد بشأنه.
• كتابة خطابات أو فاكسات أو رسائل بريد إلكتروني إلى جهات التمثيل احلكومية أو صناع السياسات 

املعنيني.
. إجراء مكاملات هاتفية إلى جهات التمثيل احلكومية أو صناع السياسات املعنيني• 

. القيام بزيارات شخصية إلى جهات التمثيل احلكومية أو جهات صنع السياسات ذات الصلة• 
• حضور الفعاليات االجتماعية التي تنظمها جلنة حشد التأييد أو غيرها من اجملموعات التي تتبنى أيًضا 
القضايا الرئيسية وتتولى توضيح موقف اجلمعية (علًما بأن توزيع أوراق الوقائع وغيرها من املواد املتاحة 

خالل هذه الفعاليات يعد فكرة جيدة(.

األداة احلادية عشرة: حشد الشبكات احمللية.

املنظمة احمللية عبارة عن مجموعة من األفراد يلتفون حول آمال أو أهداف أو مخاوف مشتركة، 
وهذه اجملموعات يكون لها موقف واحد محدد جتاه قضية معينة أو مجموعة من القضايا، ومن 
ثم تشارك في النظام السياسي مبا يخدم تلك املواقف والتوجهات. وتعتبر تلك املنظمات مبثابة 
القنوات الرئيسية للمشاركة اجلماهيرية في اجملتمع الدميقراطي، أما عن تسمية تلك املنظمات احمللية؛ فذلك 
مرجعه إلى حقيقة تكوينها من خالل عملية تصاعدية بدًءا من القاعدة إلى القمة (أي من املواطنني وليس 
احلكومات( وتستقطب أعضاءها من أفراد اجملتمع، وبتعبير آخر، فإن هذه املنظمات تنتشر وتتشعب في اجملتمع 

مثلما تتمدد جذور العشب.

املفهوم  الوقت احملدود، ويقصد بهذا  ذوي  التواصل مع اجلماهير  “اخلطاب اخملتصر” أسلوب يفيد عند 
أن تكون لديك القدرة على التعبير عن موقف اجلمعية بخصوص القضية املطروحة خالل وقت قصير، مثل 
تلك اللحظات القصيرة التي تتحدث خاللها إلى أحد األشخاص على منت مصعد متحرك. وينبغي أن تتميز 
الفكرة التي ترغب في طرحها بالدقة والوضوح والقدرة على جذب االنتباه مما يجعل الشخص متعطًشا 

إلى معرفة املزيد. !
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وينبغي أن تبدأ جمعيات األعمال في تعبئة وحشد إحدى الشبكات احمللية من خالل إدخالها في شبكاتها 
اخلاصة، وتتضمن عملية التعبئة واحلشد:

العاملني  موظفيها  من  اجلمعية  • أعضاء 
واملتقاعدين.

. األطراف املعنية من أعضاء اجلمعية• 
. موردو اجلمعية وأعضاؤها• 

 . أعضاء اجلمعية املتقاعدون• 
. العمالء من أعضاء اجلمعية• 

. أفراد األسرة• 
. املنظمات الفرعية التابعة• 

كما ينبغي ألعضاء جلنة حشد التأييد محاولة 
االستفادة من حشد تأييد اجملموعات واألفراد اآلخرين 
هذا  ويشمل  ذاتها،  بالقضية  اهتماًما  يبدون  الذين 
مجموعات  أو  األخرى،  املهنية  اجلمعيات  النطاق 
على  الشعب  أفراد  أو  الطالب،  أو  املستهلكني، 

مختلف مستوياتهم.

لزيادة مستوى  التأييد  حشد  مواد  استخدام  التأييد  حشد  جلنة  وأعضاء  اجلمعية  أعضاء  على  وينبغي 
الوعي بني تلك اجملموعات بالقضايا الرئيسية املتعلقة بحشد التأييد، وميكن تفعيل ذلك بشكل غير رسمي 
من خالل املكاملات الهاتفية أو رسائل البريد اإللكتروني، أو بشكل رسمي من خالل دعوة اجلمهور املستهدف 
حلضور الندوات اإلعالمية أو حفالت اإلفطار أو الغداء أو العشاء التي يستضيفها أعضاء اللجنة. وننوه مجددًا 
إحاطة  يجب  األحوال  كل  وفي  احملدد،  واجلمهور  يتناسب  مبا  املتحدث  واختيار  الرسالة  صياغة  يجب  أنه  إلى 

املدعوين علًما مبا يلي:

. مبررات أهمية القضية بالنسبة لهم• 
. موقف اجلمعية من القضية• 

. األمور الواجبة حلشد التأييد للقضية• 

ويأتي تنظيم جولة حشد التأييدـ  الوطنية أو اإلقليميةـ  لزيادة مستوى حشد التأييد احمللي للقضايا التي 
تتبناها كأسلوب يتميز بأعلى درجات الفعالية بالنسبة للجمعية (أو ائتالف جمعيات متعددة(، ويتوقف ذلك 
على مدى توافر الوقت واملوارد. وتتضمن تلك اجلوالت عقد اجتماعات مع ممثلي الشركات وغيرهم من اجلهات 
املعنية على مستوى القطاع اخلاص، والتي تسهم بدور مفيد في جناح هذه اجلوالت، كما ميكن استغاللها في 
تثقيف القطاع اخلاص واجلمهور فيما يتعلق بهذه اجلهود، باإلضافة إلى تقدمي و/أو تنقيح املقترحات اخلاصة 

بالسياسة التي تتبعها، فضالً عن قياس مستوى اجلهود احمللية حلشد التأييد. 

ومن أجل القيام بجولة ناجحة، ينبغي اإلعداد لها بشكل تام مسبًقا، على أن تتضمن تلك اإلعدادات:

تواجه جمعيات األعمال في العراق العديد من التحديات في سعيها نحو 
بناء االقتصاد وخلق بيئة أعمال إيجابية مستدامة. وتبذل تلك اجلمعيات 
جهودها للتغلب على عقبات هائلة والتعاون عبر التقسيمات اإلقليمية.
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 . حتديد النطاق اجلغرافي واملوضوعي لهذه اجلولة• 
على سبيل املثال، استطالع الرأي العام، تنمية مستوى حشد  وضع استراتيجية لألمور املنشود إجنازها (• 

التأييد احمللي فيما يتعلق بقضايا السياسات احملددة(.
. إعداد اجلدول الزمني لفعاليات وأحداث اجلولة• 

والتغطية  القوي  احلضور  لضمان  واألعضاء  املعنية  واجلهات  احملليني  واملسئولني  اإلعالم  مع  • التنسيق 
اإلعالمية املالئمة.

. إعداد املواد التي من شأنها االرتقاء بفعاليات اجلولة، والتي يتم توزيعها في موقع الفعاليات• 
• إنشاء فريق خاص داخل اجلمعية يتولى إدارة األمور اللوجيستية اخلاصة بكل من فعاليات اجلولة، باإلضافة 

إلى حتديد الشركاء احملليني املنوط بهم تقدمي املساعدة ذات الصلة بالشؤون اللوجيستية.

الفعاليات،  تلك  الناجتة عن  الدافعة  القوة  اجلدد لضمان عدم فقد  املؤيدين  األهمية مبكان متابعة  ومن 
فبعد أي جولة أو غيرها من الفعاليات احمللية لطلب حشد التأييد، ينبغي ألعضاء اللجنة إعداد قوائم باألفراد 
القوائم  تلك  تتضمن  أن  التأييد، على  اجلمعية في جهود حشد  أبدوا موقًفا مؤيًدا ملوقف  الذين  واجملموعات 
بيانات االتصال اخلاصة بهم. ويسهم هذا األمر في ضمان استمرارية إملام هؤالء األشخاص باألخبار والفعاليات 
ذات الصلة بالقضية، باإلضافة إلى إمكانية متابعة املهام املتفق عليها، وإظهار مدى اتساع قاعدة املؤيدين 
جلهات صنع السياسات، واالحتفاظ بشبكة ميكن تعبئتها فيما يتعلق بأنشطة حشد التأييد 

املكثفة في الفترات التي تسبق العمليات احملددة للنقاش أو التصويت.

األداة الثانية عشرة: العمل مع اإلعالم لتشكيل الرأي العام.

جهات  التقاء  قبل  ما  قضية  بخصوص  اجلمعية  موقف  لصالح  العام  الرأي  تشكيل  إن 
التمثيل احلكومية أو صناع السياسات ميكن أن يرفع بشكل كبير من فرص جناح حملة حشد 
التأييد، ويعد اإلعالم أحد أفضل سبل تشكيل الرأي العام. وثمة نوعان من التغطية اإلعالمية، 

هما: التغطية اجملانية، والتغطية املدفوعة. 

وتعتبر التغطية اإلعالمية اجملانية واحدة من أكثر الوسائل فعالية في التأثير على الرأي العام، وتتمثل في 
صورة معلومات وتقارير حول إحدى القضايا ذات األهمية اإلخبارية من املنظور اإلعالمي، وميكن أن تأخذ شكل 
مقاالت تنشر في الصحف دون طلب أو فقرات تعبر عن آراء كاتبيها، أو خطابات موجهة إلى احملرر، أو بيانات 
العمل  وورش  (املؤمترات  القضية  بتلك  املتعلقة  اجلمعية  أنشطة  حول  أو  املطروحة  القضية  حول  صحفية 
واالجتماعات(. وتتمتع تلك التغطية اجملانية مبصداقية كبيرة لدى اجلمهور؛ نظرًا لكونها غير مدفوعة الثمن، 
على عكس احلمالت الدعائية. ومن ثّم، فإن القدرة على اجتذاب تغطية إعالمية مجانية مؤيدة ملوقف اجلمعية 

ميكن أن يساعد، مبا ال يدع مجاالً للشك، في زيادة مستوى حشد التأييد لهذا املوقف. 

التأييد مسؤولية إنشاء استراتيجية تختص بالعالقات  أن يتولى أحد أعضاء جلنة حشد  ومما يوصى به 
اإلعالمية، والعمل على وضع تلك االستراتيجية موضع التنفيذ فيما يتعلق بجميع القضايا. وينبغي أن يتمتع 

هذا الشخص باملهارات التالية:

 . خبرة سابقة في التعامل مع اإلعالم• 
. مهارات اتصال كتابية وشفهية جيدة• 

. القدرة على التعامل مع األنواع اخملتلفة من األفراد• 
. معرفة حقيقية بعملية صنع السياسات• 

. اإلملام التام بالقضايا املعنية• 
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• عالقات عمل جيدة مع جهات التمثيل احلكومية وموظفيها، باإلضافة إلى اجلمعيات التي تتبنى نفس 
التوجهات.

من اجلدير بالذكر أن هذا الشخص الذي يتولى مسؤولية التنسيق اإلعالمي سوف يعمل عن كثب مع أعضاء 
جلنة حشد التأييد اآلخرين، بغية تعزيز النتائج والوصول بها إلى أقصى درجة ممكنة. ويتوجب على أعضاء اللجنة، 
على سبيل املثال، إبالغ مسئول التنسيق اإلعالمي بالفعاليات املهمة مسبًقا، باإلضافة إلى تعريفه باجلماهير 
واألطراف الفاعلة الرئيسية ذات الصلة بالقضايا احملددة، وإحاطته علًما بالتوقيت الذي قد يكون له تأثير على 

التغطية اإلعالمية أو قدرة اجلمهور على إدراك الهدف املراد. وينبغي ملسئول التنسيق اإلعالمي القيام مبا يلي:

اجلمهور  من  غيرها  إلى  باإلضافة   •) الصحافة  دعوة  يتضمن  باإلعالم،  االتصال  ألنشطة  برنامج  إعداد 
املستهدف متى كان ذلك مالئًما( حلضور الفعاليات أو الندوات اإلعالمية مع تقدمي املواد الرئيسية ألفراد 

الصحافة سلًفا.

• العمل مع فريق استشاري لوضع أدوات عمل الصحافة التي تتضمن أوراق الوقائع واملعلومات املتعلقة 
بتاريخ اجلمعية وغيرها من مواد حشد التأييد ذات الصلة بالقضايا الرئيسية.

دعوتهم  ليس فقط من خالل  املستهدف،  واجلمهور  اإلعالم  إقامة عالقات عمل جيدة مع  نحو  • السعي 
حلضور الفعاليات، بل من خالل االستمرار في إمدادهم باملعلومات حول الفعاليات واحلقائق املهمة ذات 
الصلة بالقضايا ذات االهتمام املشترك. على سبيل املثال، املقترحات التشريعية اجلديدة التي سينعكس 
تأثيرها على هذه القضية، واجملموعات التي أبدت تأييدها أو معارضتها لتلك القضايا، فضالً عن احلقائق 
اجلديدة التي حتشد التأييد ملوقف اجلمعية. وميكن أن يتم هذا األمر من خالل املكاملات الهاتفية و/أو رسائل 
املوضوع  صميم  وفي  ومختصر  مباشر  اتصال  كل  يكون  أن  وينبغي  الفاكسات.  و/أو  اإللكتروني  البريد 

املطلوب.

. إعداد برنامج إعالمي لكل قضية من القضايا، وذلك في حالة اللجوء إلى التغطية املدفوعة• 

ذلك،  ومع  ممكًنا.  ذلك  كان  متى  قضيتك،  لتعزيز  اجملانية  اإلعالمية  التغطية  استخدام  األفضل  من 
ميكن اللجوء ـ أحيانا ـ إلى استخدام التغطية املدفوعة ـ أي الدفع نظير اإلعالن عن مصادر األخبار اخلاصة 
باجلمعية أو نشرها. والواقع أنه في دول عديدة قد يتوقع بعض الصحافيني احلصول على مبالغ مالية نظير 
نشر موضوع إخباري، وهذا النوع من “صحافة دفتر الشيكات” يعتبر مسلًكا صحفًيا غير مقبول وينبغي 

!جتنبه.
العمل مع اجلهات اإلعالمية

. ابتعد عن قول أي شيء مغاير للحقيقة• 
. ال حتاول “تلفيق” القضايا• 

. كن قادرًا على دحض احلجج املضادة بنفس قدرتك على توضيح وجهة نظر املنظمة• 
. حتلى بروح املبادرة• 

. استخدم مرافق املنظمة إلقامة الفعاليات اإلعالمية قدر اإلمكان• 
. ضع رسالة واضحة ومختصرة وال حتيد عنها• 

. حدد متحدثًا رسمًيا يكون لديه خبرة إعالمية ومعرفة بالقضية (القضايا( املراد مناقشتها• 
. حتدث بشكل مختصر، وذلك في حالة استخدام اإلعالم اإللكتروني• 
. احرص على إعداد أدوات عمل إعالمية تتميز باالختصار واالحترافية• 
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قضية  بخصوص  جمعيتك  ملوقف  العام  التأييد  حشد  من  معقولة  درجة  بالفعل  هناك  يكون  عندما 
إذا كان األمر على خالف ذلك، فإنه ينصح ـ في  ما، فإن التغطية اإلعالمية اجملانية تكون حينئٍذ كافية. أما 
التلفاز  خالل  من  اإلعالن  شكل  املدفوعة  التغطية  وتأخذ  املدفوعة.  التغطية  من  باالستفادة  ـ  احلالة  تلك 
أو الراديو أو الصحف أو اإلعالنات أو لوحات اإلعالنات أو الشعارات أو اإلعالنات املعلقة وما إلى ذلك، وينبغي 
اللجوء إلى هذه التغطية بشكل رشيد ومدروس؛ نظرًا ألنه قد يكون مرتفع التكلفة بشكل كبير. من ناحية 
التأييد لتحديد اجلمهور املستهدف،  التنسيق اإلعالمي العمل مع أعضاء جلنة حشد  أخرى، ينبغي ملسئول 
وتوقيت اللجوء إلى اإلعالم املدفوع مبا ميكن من صياغة الرسالة املراد توجيهها بناء على املعلومات املتاحة، 
والتأكد من كفاية املوارد املستثمرة لتحقيق األغراض املنشودة، علًما بأنه يجب استغالل نتائج االستطالعات 
أو استبيانات الرأي ـ التي جرى تنفيذها خالل اخلطوة الثانية ـ في حتديد اجلمهور املالئم. وقد تتطلب عملية 
صياغة الرسائل تعيني متخصصني في اإلعالم أو الدعاية ممن لديهم خبرات في هذا اجملال. وفي جميع األحوال، 

ينبغي أن تتميز الرسالة بالوضوح واالختصار والقدرة على حتفيز اجلمهور وإثارة رغبته في حشد التأييد.
 

واإلدارية  التنظيمية  واجلهات  السياسات  صناع  ومساندة  تأييد  اكتساب  عشرة:  الثالثة  األداة 
والعاملني بها.

يتمثل الهدف األساسي حلشد التأييد في جعل اجلمعيات جزًءا ال يتجزأ من عملية صناعة 
لها،  بالنسبة  األهمية  ذات  واللوائح  والقوانني  السياسات  صياغة  من  ميكنها  مبا  السياسات، 
وذلك على نحو منتظم. ويستلزم ذلك إقامة عالقات عمل جيدة مع جهات صناعة السياسات 
املستهدفة (قد تختلف اجلهات املستهدفة من قضية ألخرى( والعاملني بها. ويوفر أفراد الفريق 
ذلك،  على  عالوة  للقضايا.  استيعابهم  زيادة  في  تسهم  التي  الضرورية  املعلومات  العموميني  للمسئولني 
يحتفظ العديد من اإلداريني والعاملني من املستوى املتوسط مبناصبهم بصرف النظر عن التغييرات التي تتم 
على مستوى احلكومة، ومن ثم يتوجب على أعضاء جلنة حشد التأييد باجلمعية إقامة عالقات جيدة مع فرق 

عمل جهات صنع السياسات. 

ميكن  التالية،  اإلجراءات  تبني  خالل  ومن  مثمرة،  عالقة  ألي  األساس  مبثابة  يعد  واملفيد  املتكرر  االتصال 
جلمعيات األعمال بناء عالقات إيجابية بناءة مع جهات صنع السياسات وأفراد تلك اجلهات (ومرة أخرى، يتوقف 
التسلسل الدقيق واإلجراءات التي يتم اتخاذها على االستراتيجية التي مت إعدادها بخصوص كل قضية على 

حدة(.

• إقامة اتصاالت مع املرشحني للمناصب العامة من خالل اللقاء بهم وإمدادهم باملعلومات املتعلقة مبوقف 
اجلمعية من القضايا احملددة. ويجب التأكد من اإلشارة إلى عدد أعضاء اجلمعية وأعداد غيرهم ممن يؤيدون 
موقف اجلمعية في جميع القضايا، علًما بأن أوراق الوقائع و/أو املطبوعات اإلخبارية قد تكون مفيدة إلى 
ملوقف  عالنيًة  تأييدهم  إظهار  على  املرشحني  جميع  حث  ينبغي  كما  املوقف،  هذا  عرض  في  كبير  حد 

اجلمعية.



قد ينطوي االعتماد بشكل كبير على اللقاءات الشخصية مع كبار مسئولي جهات صنع السياسات 
على الكثير من اإلشكاليات. وكلما كانت جهود حشد التأييد ناضجة ومدروسة، يكون من األهمية مبكان 
)مراقبة عملية  التي تدعمها  القوانني  اتخاذها لضمان سن  الواجب  أن تتفهم اجلمعية اإلجراءات األخرى 
الذي  األمر  السياسات،  بعملية صنع  وثيقة  ذلك معرفة  ويتطلب  آخره(.  إلى  اإلعالم،  العمل مع  التشريع، 

يتخطى مجرد االجتماع مع كبار املسئولني. !
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اإلعالمية  اجللسات  حلضور  ـ  االنتخابات  بعد  ـ  لهم  التابعة  العمل  وفرق  الناجحني  املرشحني  • دعوة 
والفعاليات االجتماعية التي يتم خاللها اإلعالن عن موقف اجلمعية من قضية ما بشكل موسع، وصياغة 
هذا املوقف في شكل مجموعة من األهداف العامة، وخالل هذه الفعاليات يلتقي الضيوف مع أعضاء 

اجلمعية وغيرهم من مؤيدى القضية (القضايا( ذات الصلة. 

• مراقبة جداول األعمال اخلاصة بصناع السياسات واجلهات التنظيمية على نحو منتظم، مبا ميكن اجلمعية 
من اإلسهام في املناقشات اخلاصة بالسياسات واإلعالن عن اهتماماتها ومخاوفها في الوقت املناسب. 
وينبغي اإلشارة إلى أهمية استخدام مواد حشد التأييد للمشاركة على 

نحو فعال. 

• االحتفاظ بحيوية القضايا في ذاكرة جهات صنع السياسات واجلهات 
إليها  التشريعية والتنظيمية، من خالل املواظبة على توجيه الدعوات 
وإلى فرق العمل اخلاصة بها حلضور الندوات اإلعالمية أو مناقشات املوائد 

املستديرة. 

وجهات  التشريعية  اجلهات  عن  الصادرة  البيانات  تتبع  في  • االستمرار 
صنع السياسات وسجالت التصويت اخلاصة بتلك اجلهات، وينبغي نشر 
تلك املعلومات وتوزيعها على أعضاء اجلمعية والشبكات احمللية وغيرها 
من  وإرسالها  الوقائع  أوراق  استخدام  بأن  علًما  املعنية.  اجملموعات  من 
خالل الفاكس أو البريد اإللكتروني يعتبر أسلوبًا اقتصاديًا ويفي بأغراض 

التوزيع في الوقت املناسب.

إرسال  موعد  معرفة  التشريعية: •  العملية  مراقبة  على  املواظبة 
القوانني إلى اللجان اخلاصة ملناقشتها، ومواعيد مناقشتها في اجللسة 
العامة وما إلى ذلك. وعليك باستخدام هذه املعلومات ـ باإلضافة إلى 
ملراقبة  وفد  إرسال  لترتيب  ـ  العمل  فرق  أعضاء  مع  اخلاصة  اتصاالتك 

املناقشات أو املشاركة فيها. 

• احلرص على معرفة اإلجراءات املناسبة واتباعها بدقة في حالة املثول 
التنظيمية إلبداء وجهة نظر اجلمعية بشأن  أو  التشريعية  أمام اجلهة 
ويتمتع  ودراية،  علم  على  متحدث  انتقاء  ينبغي  لذا  معينة.  قضية 
باالحترام والقبول العام لعرض تقرير مختصر حول القضية، باإلضافة إلى 
إظهار موقف اجلمعية من تلك القضية، وذلك مع اإلشارة إلى مدى تأثير التشريع أو التنظيم املقترح على 
اجلهات املعنية الرئيسية. وينبغي أن يتسم هذا العرض باالختصار والوضوح، باإلضافة إلى ترك مساحة 

زمنية كافية لإلجابة عن األسئلة، مع جتنب اخلطابات املطولة اململة التفصيلية أكثر مما ينبغي.

• احلرص على عدم ربط اجلمعية بحزب معني، بل على العكس من ذلك، ينبغي التحالف مع جهات التمثيل 
احلكومية التي تؤيد موقفها وتناصره.

أفراد فريق عمل جهة صنع السياسات مع تقدمي نسخة من هذا  إلى  • احلرص على توجيه خطاب شكر 
اخلطاب إلى رؤسائهم، وذلك في حالة تقدميهم يد العون واملساعدة. 

أمام  يتحدث  نظيف،  أحمد  املصري،  الوزراء  رئيس 
املصرية  اجلمعية  نظمته  الذي  املؤمترات  أحد 
لشباب األعمال. واجلمعية املصرية لشباب األعمال 
لإلصالح  التأييد  حشد  جهود  في  رئيسي  العب 
االقتصادية  بالسياسة  يتعلق  فيما  الدميقراطي 

املصرية.
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• تقدمي مواد حشد التأييد املتعلقة بالقضايا ذات الصلة إلى جهات صنع السياسات والعاملني بها على 
نحو دوري. 

. اللقاء بأفراد جهات صنع السياسات ملناقشة القضايا ذات الصلة أثناء دور انعقاد البرملان• 

، مثل املآدب أو غيرها من الفعاليات اخلاصة إلبداء مظاهر احلفاوة والتكرمي  إقامة “فعاليات التقدير والشكر”• 
التي  األخرى  املنظمات  وممثلي  الفاعلني  اجلمعية  أعضاء  إلى  الدعوة  وتوجيه  السياسات،  صنع  جلهات 
حتشد التأييد لنفس القضايا التي تتبناها اجلمعية حلضور تلك الفعاليات، باإلضافة إلى إصدار النشرات 

الصحفية التي تشيد بجهات صنع السياسات ملا أجنزته من أعمال وما قدمته في جهود حشد التأييد.

الرسمي  الصعيد  على  تتفاعل  ال  التي  الرئيسية  الفاعلة  اجلهات  بني  جتمع  التي  االجتماعات  • تنظيم 
أو  احملافظات،  أو  الواليات  وعلى مستوى  واحمللية  الوطنية  التمثيل  مثل جهات  بخصوص قضية معينة، 
املسئولني من اإلدارات اخملتلفة، أو اجلهات التنظيمية ذات الصلة بالقضايا املطروحة، وميكن أن تأخذ تلك 
مائدة  لتنظيم  اإلعداد  حالة  وفي  العامة.  بالسياسات  تُعنى  دورية  مائدة مستديرة  االجتماعات شكل 
مستديرة تُعنى بالسياسات، ينبغي إعداد ورقة تتناول القضية املطروحة يتم توزيعها قبل انعقاد احلدث، 
على أن يتم تشجيع مشاركة اجلمهور خالل االجتماع نفسه. وقد تكون مطالًبا بدعوة الصحافة وعقد 

مؤمتر صحفي في نهاية املطاف، ويتوقف ذلك على نطاق احلدث.

• توجيه الشكر بصورة شخصية جلميع األفراد الذين أبدوا حشد التأييد لقضاياكم واجلهود التي تقدمونها 
في هذا الشأن. 

األداة الرابعة عشرة: بناء حتالفات فعالة.

الذين يحشدون  واألفراد  املنظمات  لزيادة عدد  التحالفات مبثابة أسلوب فعال مفيد  تعتبر 
التأييد ملوقف اجلمعية من إحدى القضايا أو مجموعة من القضايا، وكلما تزايدت أعداد املؤيدين 
ملوقف ما، تزايدت فرصة نزول صناع السياسات على آرائهم. وتسهم التحالفات في حتسني درجة 
وضوح وزيادة مصداقية جهود حشد التأييد التي تضطلع بها. ويكون بناء التحالفات على درجة 
خاصة من األهمية عندما تكون عضوية اجلمعية محدودة، في نفس الوقت الذي حتتاج فيه لتوسيع قاعدة 

حشد التأييد لضمان إقرار تغيير ما في إحدى السياسات أو التشريعات أو التنظيمات.

تأييدها  تبدي  التي  املنظمات  بقادة  باالتصال  وقم  وقت سابق،  في  مت جمعها  التي  املعلومات  استخدم 
من  مجموعة  أو  محددة  لقضية  التأييد  حلشد  حتالف  تكوين  فكرة  عليهم  واعرض  القضية،  من  ملوقفك 
القضايا. مبجرد االتصال بجميع أعضاء التحالف احملتمل، عليك بتنظيم اجتماع يضم ممثلني رفيعي املستوى 



صياغة رسالة مشتركة تساعد في توحيد أصوات شركاء التحالف مبا يؤدي إلى رفع مستوى الفاعلية 
اتخاذ موقف وسطي. وقبل  أو  الشيء،  ذلك قد يتطلب منك تغيير موقفك بعض  أن  إال  إلى احلد األقصى، 

التصديق على موقف وسطي، عليك التأكد أنه ال يتضارب مع أهداف جمعيتك واألغراض التي ترمي إليها. !
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تطمح  الذي  املشاركة  مستوى  إلى  اإلشارة  جمعية  كل  على  يجب  االجتماع،  وخالل  املنظمات.  جميع  من 
به  يتعهد  الذي  االلتزام  طبيعة  وعلى  القضية  على  التحالف  طبيعة  وتتوقف  التحالف.  أنشطة  في  إليه 
كل الشركاء، فقد يرغب بعضهم في اإلسهام بفاعلية في أنشطة التحالف، بينما قد يرغب البعض اآلخر 
األمور  التحالف موافقتهم على  يعلن أعضاء  أن  املعلومات، يجب  الهامشية. وبناء على هذه  املشاركة  في 

التالية:

 . التسلسل القيادي• 
. تقسيم األعمال• 

جرى  التي  االستراتيجية  استخدام  ميكن   •) لتنفيذها  الزمني  واإلطار  التأييد،  حشد  جهود  استراتيجية 
إعدادها في اخلطوة الرابعة كنقطة انطالق(.

. املشاركة في التكاليف• 
. تعيني املتحدث الرسمي (املتحدثني الرسميني( باسم التحالف• 

. منسق التحالف• 
أعاله سوف  الرسالة املشتركة. (إن استخدام مواد حشد التأييد التي سبق اإلشارة إليها في األدوات 1-9 • 

يساعد على صياغة موقف موحد يستند إلى احلقائق واألبحاث احلالية(. 

أو  أو فعاليات  إبالغهم بأنشطة  التحالف االتصال بالشركاء على نحو دوري لضمان  يجب على منسق 
مبادرات التحالف أو األغراض التي يرمي إليها. ويجب أن يضطلع املنسق باآلتي:

• إخطار أعضاء التحالف بالفعاليات املهمة التي تتعلق بإحدى القضايا، مثل جلسات االستماع أو حلقات 
النقاش أو املؤمترات، وذلك قبل موعد انعقادها بوقت كاٍف مبا ميكنهم من املشاركة فيها، علًما بأن هذا 

املسلك يؤدي إلى احملافظة على التماسك داخل التحالف وزيادة االلتزام بني أعضائه.

أنهم  إال  ذلك،  في  الرغبة  لديهم  يكون  ممن  ـ  الشأن  بنفس  االهتمام  ذات  األخرى  اجملموعات  من  • الطلب 
يبدون رغبتهم في عدم االنضمام إلى التحالف ـ القيام بجهود حشد التأييد ملواقف التحالف بخصوص 
بعض القضايا التي يتبناها أو جميعها، مع إمداد تلك اجملموعات مبواد حشد التأييد ذات الصلة، سواء من 
اجلمعية أو التحالف، ويعمل هذا املسلك على تعظيم قاعدة حشد التأييد ملوقف التحالف، األمر الذي 

يزيد من احتمالية نظر جهات صنع السياسات لتوصياته بشكل أكثر اهتماًما وأخذها مأخذ اجلد.

(لالطالع على أمثلة حتالفات حشد التأييد الناجحة، يرجى الرجوع إلى امللحق ب(.

مما ال شك فيه، أنك لن تستطيع تشكيل حتالف مع أية جمعية كانت، حيث إن حشد التأييد ميثل جزًءا ال 
يتجزأ من عملية احلوكمة الدميقراطية، فال غرابة إذًا أن يكون لدى اجلمعيات، التي متثل مجموعات متباينة من 
اجلماهير، رؤى مختلفة بخصوص سياسة ما. غير أن بناء التحالفات يسهم في الوصول إلى ما يشبه اإلجماع 

حول جهود احلشد التأييد املوحدة بخصوص املواقف املشتركة متى كان ذلك ممكًنا. 

ومن اجلدير بالذكر أن التحالف الناجح هو الذي يقوم بني جمعيات األعمال التي تنتمي إلى نفس القطاع، 
حيث تتسع مساحة املصالح املشتركة. وعلى اجلانب اآلخر، جند صعوبات كبيرة تعترض تكوين حتالفات بني 
جمعيات تنتمي إلى قطاعات مختلفة، إال أن ذلك ال مينع جهود الوصول إلى أرضية مشتركة جتمع بني القضايا 

ذات احلجم األكبر التي تعترض طريق اجلميع، ومثال ذلك:
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. الرسوم اجلمركية والتكاليف املنتظمة ملمارسة األعمال• 
. الضرائب املرهقة وتكاليف العمالة بخالف األجور• 

. قضايا الفساد وقضايا حوكمة الشركات• 

األداة اخلامسة عشرة: إنشاء أجندة أعمال وطنية، وحشد التأييد لها.

عندما يكون مناخ األعمال في بلدك في حاجة إلى بعض التغييرات الكبرى التي تتطلب 
قاعدة متسعة جلهود حشد التأييد، تبرز احلاجة إلى أجندة أعمال وطنية متثل في هذه احلالة آلية 
مفيدة لتمرير تلك التغييرات. ويعتبر اجلهد املبذول في مجتمع الشركات لتشجيع االستثمار 
وحتفيز أنشطة األعمال وتعزيز النمو االقتصادي أداة حيوية في هذا الصدد. ويساعد وضع أجندة 
أعمال في تعبئة مجتمع األعمال من أجل استغالل مهاراته في التأثير على السياسات العامة، من خالل وضع 

أولويات تشريعية وتنظيمية ونقل هذه األولويات إلى صناع السياسات.

لقد برهنت التجارب على مدى فاعلية أجندات األعمال الوطنية كأداة مؤثرة في التخلص من املعوقات 
التي تعرقل تنظيم مشروعات األعمال في الكثير من دول العالم، ومنها مصر ومالوي ونيجيريا وباراغواي وبيرو 

ورومانيا والواليات املتحدة.

الوفاء  عن طريق  وذلك  املشاركة،  على  التشجيع  هو  لألعمال  أجندة  أي  وضع  في  األساسي  العنصر  إن 
باالحتياجات اإلقليمية والقطاعية احملددة، والعمل على أن يكون لدى مجتمع األعمال إحساس مبلكيته للمنتج 
النهائي. لذا، ينبغي أن يأخذ كبار رجال األعمال بزمام املبادرة لتنظيم الكثير من مجموعات األعمال اخملتلفة، 

ولتنظيم جتمع ميكنه التوصل إلى إجماع في القضايا املهمة.

وعلى سبيل املثال، فحني أنشأ أعضاء احتاد الصناعات املصرية أجندة األعمال الوطنية، حرصوا على اتباع 
اخلطوات التالية:

. حتليل السياسات وصياغة التوصيات• 
. االجتماع باألعضاء في منتديات مفتوحة ملناقشة البدائل• 

. النشر بوسائل اإلعالم لالطالع على آراء األطراف املعنية• 
. صياغة برامج تهدف إلصالح السياسات• 

. اإلعالن عن جدول األعمال• 
. املشاركة في جهود حشد التأييد املوجهة للحكومة بفروعها التنفيذية والتشريعية• 

ما املقصود بأجندة األعمال الوطنية؟

أجندات األعمال الوطنية حتدد القوانني واللوائح التي تعوق النشاط االقتصادي، وتقدم توصيات واقعية قابلة للتنفيذ 
القطاع  تعريف  األعمال  أجندة  يتيح وضع  كما  لألعمال.  أفضل  وتوفير مناخ  املعوقات،  إزالة هذه  إلى  الرامية  لإلصالحات 
اخلاص بالسياسات العامة التي تؤثر على مجتمع األعمال، وتتيح له فرصة اإلعراب بصوت موحد عن اخملاوف والهموم التي 

تشغل أوساطه، ومن ثم رفعها ملسئولي احلكومة، مما يزيد من احتمال تطبيق مقترحاتهم واألخذ بها. 
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املؤسسات  عليها  تقوم  التي  األساسية  العناصر  رأس  على  احلكومة  مساءلة  وحق  التجمع  حرية  تأتي 
الدميقراطية، ولكن ال يزال من املمكن التأثير في السياسات من خالل إنشاء التحالفات احمللية، والعمل على 
حتقيق إجماع على التغيير، ويصدق ذلك حتى بالنسبة للدول حديثة العهد بتطبيق الدميقراطية. ومن اجلدير 
بالذكر أنه عند التقاء جمعيات األعمال بهدف تعزيز مجموعة أساسية من السياسات املوجهة للسوق، فإن 

فعاليتها تزداد زيادة كبيرة مقارنًة بفعاليتها في حال سعيها بشكل فردي.

لالطالع على تعليمات بسيطة وتفصيلية بشأن سبيل جمعيات األعمال واملنظمات املتخصصة وغيرها 
من األطراف املعنية إلى وضع أجندة وطنية لألعمال، يرجى الرجوع إلى “دليل أجندة األعمال الوطنية” الذي 

أصدره مركز املشروعات الدولية اخلاصة، وميكن احلصول عليه من اإلنترنت عبر الرابط:
 http://www.cipe-arabia.org/files/pdf/art1238.pdf
(متوفر أيًضا باللغات اإلجنليزية والفرنسية واألوكرانية(.

أجندات  وضع  في  جنحت  ـ  نسائية  أعمال  جمعيات  بينها  من  ـ  األعمال  جلمعيات  مناذج  على  (لالطالع 
أعمال وطنية وحشد التأييد لها، يرجى الرجوع إلى امللحق ج(.

األداة السادسة عشرة: وضع وتنفيذ برنامج استشاري تشريعي ناجح.

إذا كان هناك عدد ال بأس به من صناع السياسة املهتمني باإلصالح في بلدك، ولكن تنقصهم املوارد 
واخلبرة الالزمة التخاذ قرارات سليمة فيما يتعلق بالقضايا االقتصادية وقضايا األعمال، فلعله 
من املفيد للغاية أن تستعني ببرنامج استشاري تشريعي، وهذا النوع من البرامج االستشارية 
التشريعية يهدف إلى حتليل التشريعات واللوائح املقترحة، فضالً عن تقدمي تقييمات بتكلفة 

بسيطة تتناول تأثيرها. وفي مرحلة الحقة، ينبغي توزيع هذه البرامج على املشرعني وعامة الشعب؛ ذلك أنها 
تسهم في زيادة الوعي واملعرفة؛ مما يعني تنظيم مباحثات سياسية على أسس علمية ومعرفية سليمة، كما 

تتيح الفرصة للقطاع اخلاص لتشكيل السياسات احلكومية.

نصائح مفيدة عند االجتماع بصناع السياسات

قبل االجتماع

احرص على اإلملام بسيرة طرف اللقاء وتاريخه السياسي.  •
احرص على اإلملام بسجل التصويت اخلاص به.  •

احرص على معرفة املنظمات أو اجلمعيات األخرى التي قد يكون منضًما إليها.  •
اطلع على املقابالت والتصريحات املتاحة املتعلقة بقضيتك.  •

أثناء االجتماع

احرص على االختصار وتوخي الواقعية والصدق.   •
ابدأ بالنقاط الرئيسية (مع جتنب التفاصيل(.   •

احرص على جتهيز املستندات الالزمة.  •
احرص على احلضور ومعك مسودة ملشروع قانون أو مقترحات تخص سياسة معينة.  •

اطلب احلصول على دعمه للقضية نفسها إما من خالل التصويت أو تبني مقترح معني، أو الدعم أثناء     •
املداوالت املتعلقة بإحدى السياسات أو املداوالت التشريعية.  

جتنب ذكر أو مناقشة املشكالت أو القضايا غير املتعلقة باملوضوع قيد املناقشة، أو التي ال يتوافر لديك     •
إجابات واضحة بشأنها.  





36    مركز املشروعات الدولية اخلاصة    

تشمل شروط جناح البرامج االستشارية التشريعية ما يلي:

تعزيز موقفه في ظل  استهداف البرنامج لبلد يحتاج اجمللس التشريعي فيه (أو أية هيئة تشريعية أخرى( • 
معاناته من نقص املعلومات على وجه اخلصوص.

• التزام مجتمع األعمال ـ الساعي إلى حشد التأييد إلصالحات السياسة االقتصادية ـ بتنظيم حوار هادف 
بني القطاعني العام واخلاص.

• ضرورة االستعانة بخبراء اقتصاديني متخصصني ذوي توجه نحو اقتصاد السوق، ولديهم خبرة في حل 
املشكالت احمللية.

• الدور املؤثر للصحافة احلرة في إطالع اجلمهور على احلقيقة في حال حصول الصحفيني على معلومات 
وحتليالت موثوق بها.

. التزام السلطة التنفيذية في البالد بتقبل اإلصالح االقتصادي، أو عدم معارضتها له • 

خطوات البرنامج االستشاري التشريعي

 : حدد مسودة ملشروع قانون يحظى بأهمية اقتصادية قومية، ويخضع حالًيا للدراسة من قبل صناع السياسات. 1
ستعمل هذه اخلطوة على تسليط الضوء على اجلهود املبذولة حلشد التأييد ووضعها في بؤرة اهتمام الرأي العام. لذا، 
جتنب القضايا التي تتعلق بقطاٍع واحد دون غيره، بل يجدر بك التركيز على القضايا التي تؤثر في االقتصاد بكل جوانبه، 
ومنها القضايا املؤثرة على املنافسة وحقوق امللكية. ولهذا فإنه ينبغي اجلمع أحيانًا بني سرعة االستجابة ملسودة 

مشاريع القوانني احلالية، والقيام بدور استباقي يهدف إلدراج القضايا املهملة على أجندة األعمال الوطنية.
وينبغي احلرص على أن تضمن عملية اختيار القضايا املراد حتليلها القدرة على دفع قيادات األعمال واملشرعني وغيرهم 
من الشخصيات املرموقة إلى املشاركة في إطار محايد مترفع عن االنقسامات احلزبية. وقد يوجه املشرعون أنفسهم 
الدعوة إلى أحد املعاهد لتحليل مشروعات القوانني التي حتظى برعايتهم. وال يُنظر في تلك القضايا إال في حال التزام 

املشرعني بالصراحة املتناهية ونشر النتائج التي تتمخض عن حتليلها على املأل.

املوضوعات  بتناول  االقتصادي  التحليل  يتميز  أن  ينبغي  االقتصادي: . 2 أثره  لتحديد  القانون  مشروع  محتوى  حلل 
اجلارية واحمللية، كما ينبغي أن يكون محددًا ال أن يكون أشبه ببحث قانوني أو نظري عام. لذا ينبغي أن يقوم بإعداده 

متخصصون في االقتصاد يتمتعون باملصداقية، على أن يتضمن ذلك مزايا وتكاليف التشريع املقترح.

جهز تقريًرا مختصًرا وسلًسا يحتوي على املشكالت والنتائج التي مت التوصل إليها، واإلجراءات املقترحة فيما  3 .
احلرص  مع  االقتصادية،  املصطلحات  جلميع  ومتناسقة  واضحة  تعريفات  تقدمي  يجب  املطروحة:  بالقضية  يتعلق 
املرتبطة  واملثالب  املزايا  وإدراج  املناقشات،  في  التشريعي  تاريخه  وتضمني  الدراسة،  قيد  القانون  على حتديد مشروع 

باملشروع.

وزع التقرير على جميع أعضاء الهيئة التشريعية، وأهم املسئولني القائمني على صناعة القرار وقادة املؤسسات  4 .
التشريعي،  اجمللس  في  األعضاء  غير  السياسية  األحزاب  وقادة  التنفيذية،  السلطة  أعضاء  بينهم  ومن  املؤثرة: 

واإلعالميون، واألكادمييون، فضالً عن أرباب األعمال، وهو ما يستلزم وضع خطة توزيع واضحة ومترابطة.

التي تنعقد مع املشرعني، فضالً عن  في املؤمترات الصحفية واالجتماعات  اعمل على دعم اآلراء الواردة في التقرير . 5
ندوات املائدة املستديرة وجلسات اجتماعات اللجنة، واحرص على حضور اجتماعات املتابعة التي تنعقد بصفة دورية.

كثيرًا ما تسعى وسائل اإلعالم للحصول على املعلومات  تعاون مع اإلعالم للوصول إلى أكبر شريحة من اجلمهور: . 6
أو  بأكمله،  التقرير  من  نسخ  توزيع  على  العمل  يستحسن  لذلك  حكومية،  وغير  مستقلة  مصادر  من  والتحليالت 
استخدام  دراسة  يستحسن  كما  األخرى،  واملطبوعات  والدوريات  اليومية  الصحف  مختلف  على  منه،  مقتطفات 

وسائط اإلعالم املرئية واملسموعة كالتلفاز.
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اخلطوة السابعة: إعطاء األولوية للقضايا امللحة

مبجرد استقرار جلنة حشد التأييد على األدوات املقرر استخدامها جتاه كل قضية أو كل مجموعة من القضايا، 
أن يعود حل هذه  املرجح  املقدمة، فمن  امللحة أكثر من غيرها لوضعها في  أولويات السياسة  ينبغي حتديد 
القضايا بنفع سريع األثر على أعضاء اجلمعية، وعلى حشد التأييد للمبادرات املماثلة في املستقبل املنظور. 

وتعتبر القضية عاجلة إذا ما توفر فيها ما يلي:

. وجود تأييد واسع النطاق لها في الوقت احلالي• 
. مساهمة جهود حشد التأييد في توفير مزايا ملموسة لألعضاء على املدى القريب• 

. أن ينطوي اإلخفاق في سرعة اتخاذ اإلجراءات على اإلضرار البالغ بأعضاء اجلمعية• 
على  أن ينطوي اإلخفاق في سرعة اتخاذ اإلجراءات على تعريض فرص تغيير السياسات مستقبالً للخطر (• 
سبيل املثال، في حال مناقشة اجمللس التشريعي لقرار يتعلق بقضية معينة، أو في حال تأييد احلكومة 

احلالية إلجراء تغيير في السياسات، رمبا ترفضه احلكومة التالية(.

منوذج جلدول زمني عام

جدول زمني
15 يناير / كانون الثاني

15 يناير / كانون الثاني

1 فبراير / شباط

15 يناير / كانون الثاني –1 مارس/ آذار

15 يناير / كانون الثاني –1 مارس / آذار

15 يناير / كانون الثاني – 1 مارس / آذار

15 فبراير / شباط

1 مارس / آذار – 31 مارس / آذار
(يتوقف ذلك على التاريخ احملدد 

لالقتراع(

القضية
االتصال بجمعيات األعمال األخرى. 

االتصال بأهم اجلهات التشريعية والتنظيمية وأهم صناع السياسات. 

إنشاء حتالفات مؤيدة لإلصالح.

إقامة عدة مناسبات واجتماعات لصناع السياسات وجمعيات األعمال 
واجلمهور، باإلضافة إلى توزيع اإلصدارات واملواد اخلاصة بجهود حشد التأييد، 

ال سيما توزيع البيانات الصحفية في اليوم التالي للحدث.

االجتماع باإلعالميني وتوزيع املواد واإلصدارات اخلاصة بجهود حشد التأييد.

تنظيم اجتماعات دورية مع صناع السياسات الرئيسيني واملنظمات ذات 
الصلة، فضالً عن تقدمي اإلصدارات واملواد اخلاصة بجهود حشد التأييد.

تقييم استراتيجية حشد التأييد.

حشد جهود االئتالف الذي تتبعه قبل قيام اجلهات التشريعية باالقتراع 
بأسبوع على األقل. 

منوذج جلدول زمني عام

جدول زمني

يناير / كانون الثاني – مارس/آذار 2009

فبراير / شباط – يونيو / حزيران 2009

القضية

متطلبات ترخيص األعمال الهادفة لإلصالح

إصالح املعاشات
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تناولها  املقرر  القضايا  يوضح  عاًما  زمنًيا  جدوالً  اللجنة  تنشئ  أن  ينبغي  امللحة،  القضايا  حتديد  وبعد 
مستقبالً، ومواعيد تناولها. 

وبعد ذلك، ينبغي أن تقوم اللجنة بصياغة جدول زمني محدد لكل قضية ـ أو مجموعة من القضايا ـ 
يوضح األهداف املعينة التي من املقرر حتقيقها. وال بد من إتاحة قدرٍ كاٍف من الوقت للجنة كي يتسنى لها 
حتقيق كل هدف من األهداف، مع مراعاة موعد لقاء صناع السياسات واجلهات التنظيمية للقضية وطرحها 
للتصويت؛ إذ ينبغي أن يكون كل هدف من األهداف املدرجة في كل جدول زمني واضًحا وقابالً للقياس حتى 

يتسنى للعاملني قياس مدى تقدمهم. 

التي  التأييد  حشد  جهود  استراتيجية  فاعلية  مدى  بتقييم  اللجنة  أعضاء  يقوم  أن  ينبغي  ثّم،  ومن 
يرجى  التقييم.  عمليات  إجراء  مواعيد  الزمني  اجلدول  يحدد  أن  ينبغي  ذلك،  وعلى  دورية.  بصفة  يطبقونها 

الرجوع إلى اخلطوة التاسعة لالطالع على أساليب توضح طريقة تقييم استراتيجيتك بدقة.

اخلطوة الثامنة: وضع امليزانية

من الضروري أن يقوم أعضاء اللجنة ـ بناًء على استراتيجية اجلمعية حلشد التأييد ـ بتخصيص املوارد املالية 
الالزمة لتوفير الوسائل التي تضمن جناح جهودهم، وهو ما يستلزم حتديد فريق العمل واملوارد املالية الالزمة 
لتحقيق كل هدف من أهداف حشد التأييد بالنسبة لكل قضية أو مجموعة من القضايا. وباختصار، فإنه من 
الضروري صياغة ميزانية تفصيلية، على أن حتتوي على مؤشرات تبني عدد العاملني والوقت والتمويل الالزمني 
الفرصة  إتاحة  ميزانية  وجود  ومن شأن  املطروحة.  القضايا  من  لكل قضية  التأييد  لكل نشاط عند حشد 

للجنة لتحديد ما يلي:

. مدى واقعية االستراتيجية املتبعة• 
. مدى ضرورة تعديل االستراتيجية• 

. مدى ضرورة التخلي عن بعض األنشطة أو تأجيلها• 
. مدى إمكانية إضافة بعض األنشطة• 

اخلطوة التاسعة: التقييم

التأييد  استراتيجيات جهود حشد  من  استراتيجية  فاعلية كل  تقييم مدى  الضروري  من  فإنه  وكما سبق، 
بصفة دورية، فذلك من شأنه العمل على ضمان حتقيق األهداف املنشودة في إطار زمني معقول. ومن خالل 
إجراء  ثم  بدقة  املتبعة  االستراتيجية  فاعلية  تقييم  اللجنة  ألعضاء  يتسنى  التالية،  األسئلة  على  اإلجابة 

التغييرات الالزمة.

في حال استمرار وجود القضية لفترة أطول من الالزم على جدول األعمال (لفترة تزيد على 6 شهور مثال(، فذلك 
ينطوي على إشارة حتذير تنبئ بوجود خلل ما. ومن البديهي أن ذلك ينجم عن األخطاء التي وقعت من قبل أثناء 
عملية حشد التأييد، إما بسبب عدم كفاية املعلومات أو الوقت أو العاملني. لذا، ينبغي إعادة ترتيب مثل هذه 

القضايا حسب أولوياتها، أو التخلي عنها متاًما في حال صعوبة حتقيق النجاح. !
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القضية متثل أهمية ألعضاء  تزال هذه  • هل ما 
اجلمعية؟

• هل طرأ أي تغيير على القضية بأي شكل من 
األشكال؟

• هل ثمة ضرورة إلجراء املزيد من البحث؟
قابلة  الزمنية  واجلداول  األهداف  زالت  ما  • هل 

للتطبيق؟
• هل تلتزم اللجنة باجلدول الزمني؟

أو  األهداف  في  النظر  إلعادة  ضرورة  ثمة  • هل 
اجلدول الزمني؟

• هل جنحنا في حتديد األهداف املرجوة من جهود 
حشد التأييد؟

• هل نحقق جناًحا في الوصول إلى أهداف حشد 
التأييد؟

• هل نحسن اختيار ممثلينا؟
املستهدفني  املتلقني  باستجابة  تشعر  • هل 

لرسالتنا؟
• هل ثمة ضرورة لتعديل رسالتنا أو إعادة صياغتها؟

• هل هناك دالئل على فاعلية األساليب التي نتبعها؟
• هل املوارد املالية والبشرية كافية؟

• هل اسُتغلت فرص التحالفات؟
• ما مدى فاعلية التحالفات؟

واستنادًا إلى إجابات هذه األسئلة، تقوم اللجنة بإجراء التغييرات الالزمة، وقبل تنفيذ أي تعديل مقترح 
يرجى األخذ في االعتبار مدى تأثير التغيير في العناصر األخرى التي تنطوي عليها استراتيجية جهود حشد 
البريد  رسائل  خالل  من  والتحالف  اجلمعية  ألعضاء  للتقييم  إيجابية  نتائج  أية  إبالغ  ينبغي  لذا  التأييد، 
اإلليكتروني و/أو الفاكسات و/أو اإلعالنات بالرسائل اإلخبارية إلثبات مدى جدوى جهود حشد التأييد وجناحها.

وأخيرًا، فإنه من املهم إتاحة قدر من الوقت لتقدير اجلهود املشتركة التي يبذلها أعضاء اجلمعية، ومبجرد 
على  اجلمعية  قادة  يركز  أن  ينبغي  األعمال،  جدول  على  املدرجة  بالقضايا  يتعلق  فيما  العمل  سير  تقييم 
اإلشادة باألعمال الناجحة بدالً من اإلفراط في احلديث عن اإلخفاق، كما ينبغي لهم إلقاء الضوء على األدوار 
الفعالة واإلسهامات التي يقدمها األعضاء في عملية حشد التأييد، وحتى إن لم تكن النتائج مرضية متاًما، 
املستقبل،  في  العمل  ملواصلة  احلماس  جذوة  على  اإلبقاء  بهدف  املشتركة  اجلهود  تقدير  الضروري  من  فإنه 
وكذلك تشجيع املزيد من األعضاء على املشاركة،  فضالً عن اجتذاب مؤيدين جدد، كما يعود هذا األسلوب 
من  املزيد  تنظيم  على  عزمها  إلى  األعضاء  اطمئنان  خالل  من  ومصداقيتها  املؤسسة  صورة  على  بالنفع 

حمالت حشد التأييد. 

أجندة  مفهوم  توسيع  من  احمللية  األعمال  جمعيات  متكنت  روسيا،  في 
األعمال الوطنية، وتنفيذ أجندات لألعمال احمللية بنجاح باهر. وقد ساعدت 
تلك  تقوم  التي  اإلصالحات  حول  الوعي  نشر  على  اإلعالمية  التغطية 

اجلمعيات بحشد التأييد لها.
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شأنها  من  التي  األدوات  من  وهو  األولوية،  ذات  القضايا  يتناول  استبيان  منوذج  عن  عبارة  التالية  الصفحات 
مساعدة اجلمعيات على وضع جدول أعمال جهود حشد التأييد (انظر القسم الرابع(.

امللحق  أ
استبيان القضايا ذات األولوية الصادر 

عن غرفة التجارة األمريكية
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وضع أجندة األعمال الوطنية
2004-2003

استبيان القضايا ذات األولوية الصادر عن غرفة التجارة األمريكية

1. أولويات السياسة
يرجى حتديد مستوى األولوية الذي ينبغي أن توليه الغرفة األمريكية لقضايا السياسة التالية من وجهة نظرك:

السياسة الضريبية/االقتصادية

اإلصالح القانوني

ال رأي  منخفض
األهمية

 مهم إلى
حد ما

مهم مهم جدا  بالغ
األهمية

O O O O O O إلغاء ضريبة العقارات والهدايا بصفة نهائية.

O O O O O O زيادة اخملصصات املالية املوجهة لنفقات املشروعات الصغيرة.

O O O O O O
إصالح القواعد الضريبية املطبقة على الشركات املعفاة من 

ضريبة الدخل.

O O O O O O
إلغاء أو احلد من ضريبة بديل احلد األدنى (AMT( على دخل 

الشركات واألفراد.

O O O O O O
إلغاء/ أو احلد من ضريبة املكاسب الرأسمالية على الشركات 

واألفراد.

O O O O O O
تبسيط وتوضيح قوانني تصنيف العاملني (املوظف في مقابل 

املقاول املستقل(.

O O O O O O استبدال/ إصالح النظام الضريبي الفيدرالي احلالي.

O O O O O O
إصالح العملية التي تطبقها جلنة الضريبة املشتركة لتقييم 

املقترحات الضريبية.

O O O O O O
تعزيز برامج احلكومة الفيدرالية التي تتيح لألعمال الصغيرة 

سهولة احلصول على رأس املال.

O O O O O O التوسع في فرص التعاقدات احلكومية.

ال رأي  منخفض
األهمية

 مهم إلى
حد ما

مهم مهم جدا  بالغ
األهمية

O O O O O O
إيقاف القضايا احلكومية املرفوعة ضد الصناعات التي اكتسبت 

الصفة القانونية (على سبيل املثال: صناعة التبغ واألسلحة 
النارية(.

O O O O O O
إيقاف العمل بالتعويضات الباهظة املفروضة في صورة 

العقوبات.

O O O O O O دعم اجلهود الرامية الستدامة بدائل حلل النزاعات.

O O O O O O
ضمان تطبيق القوانني ذاتها على جميع األطراف املتقاضية، مبا 

فيها احلكومة.

O O O O O O احلفاظ على مبدأ »العقد شريعة املتعاقدين« لضمان التنفيذ.

O O O O O O
إصالح قوانني املسؤولية القانونية عن املنتجات واخلدمات بهدف 

اقتصار مسؤولية األطراف املعنية على األضرار التي تسببوا فيها 
فعال دون غيرها.

O O O O O O
إصالح قوانني الدعاوى اجلماعية للحد من عدد ونطاق الدعاوى 

القضائية التي يرفعها محامو املدعني.

O O O O O O
العمل على إصالح النظام احلالي املتعلق باملسؤولية القانونية 

للشركة عن أضرار التعرض ملادة األسبستوس.

O O O O O O
دعم اجلهود الرامية إلصالح إجراءات التقاضي املتعلقة بالسندات 

املالية للحد من عدد ونطاق الدعاوى اجلماعية املتعلقة 
بالسندات املالية.

O O O O O O دعم اإلصالحات الهادفة للحد من أتعاب احملاماة.
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اإلصالح التنظيمي والسياسة البيئية

السياسة الدولية

 لم يتم
 اإلدالء
بالرأي

 منخفض
األهمية

 مهم إلى
حد ما

مهم مهم جدا  بالغ
األهمية

O O O O O O التأكد من استخدام الهيئات التنظيمية املعلومات السليمة 
لدعم األحكام اجلديدة.

O O O O O O التأكد من دقة املعلومات التي تستخدمها الهيئات 
وموضوعيتها.

O O O O O O التأكد من قيام الهيئات الفيدرالية مبراجعة اللوائح املعمول بها 
حالًيا بصفة دورية لتحديد مدى ضرورة إلغائها أو تعديلها.

O O O O O O التأكد من تركيز الهيئات التنظيمية على األضرار املعينة التي 
تلحقها لوائح تلك الهيئات باملشروعات الصغيرة.

O O O O O O التأكد من مدى فائدة اللوائح البيئية من الناحية االقتصادية.

O O O O O O التأكد من ارتباط توجهات اللوائح البيئية بالسوق.

O O O O O O إصالح قانون األنواع املعرضة لالنقراض بالعمل على املوازنة بني 
جميع املصالح عند إدارة املمتلكات التي تعيش فيها هذه األنواع.

O O O O O O معارضة تغليف األطعمة التي حتتوي على مكونات خضعت 
لتعديل الصفات الوراثية.

 لم يتم
 اإلدالء
بالرأي

 منخفض
األهمية

 مهم إلى
حد ما

مهم مهم جدا  بالغ
األهمية

O O O O O O فتح أسواق أجنبية متعددة األطراف من خالل منظمة التجارة 
العاملية وثنائية مع دول من خارج املنظمة.

O O O O O O العمل على زيادة ارتباط كل من البنك الدولي والبرامج التابعة 
لصندوق النقد الدولي بتوجهات السوق.

O O O O O O منع دخول الصادرات األجنبية املدعمة لألسواق األمريكية.

O O O O O O
زيادة السلع األمريكية في األسواق األجنبية من خالل منع دخول 
الصادرات واالستثمارات وبرامج املساعدات املمولة من احلكومات 

األجنبية.

O O O O O O
القضاء على العقوبات االقتصادية املفروضة على البلدان األخرى 
من قبل الواليات املتحدة وحدها، دون أن تفرضها الدول الصديقة 

واحلليفة للواليات املتحدة.

O O O O O O القضاء على االزدواج الضريبي املفروض على األمريكيني العاملني 
باخلارج.

O O O O O O العمل على حتسني قدرة أمريكا على التفاوض التجاري من خالل 
تفويض سلطة التفاوض التجاري السريع للرؤساء األمريكيني.

O O O O O O حتسني حماية حقوق امللكية الفكرية على مستوى العالم.

O O O O O O العمل على اإلسراع بوتيرة التفاوض إلنشاء منطقة للتجارة احلرة 
باألمريكتني.

O O O O O O إلغاء التعريفة اجلمركية األجنبية واحلواجز غير اجلمركية 
املفروضة على الصادرات األمريكية.

O O O O O O
احليلولة دون احملاوالت الرامية إلضفاء الصبغة السياسية على 

وضع املقاييس التي من املفترض أن تقوم على أساس علمي (على 
سبيل املثال، املبدأ الوقائي والدستور الغذائي(.
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2. آراء األعضاء
بعد كل سؤال، يرجى تظليل الدائرة التي تعكس آراءك إلى أكبر درجة ممكنة، على أن تعبر اإلجابات عن رأيك في القضية بغض النظر عن 

أهميتها بالنسبة لك.
املزايا التي تعود على العمال/املوظفني

لوائح حكومية فيدرالية أخرى

ال رأي قطًعا ال ال بوجه عام  نعم بوجه
عام

قطًعا نعم

O O O O O
هل يجب معارضة استخدام صناديق تعويضات البطالة في 

دفع مبالغ نقدية للعاملني املتغيبني في إجازة لرعاية أحد أفراد 
العائلة؟

O O O O O هل يجب معارضة زيادة احلد األدنى الفيدرالي لألجور؟

O O O O O
هل ينبغي أن تسمح قوانني العمل الفيدرالية ألصحاب العمل أن 
يتيحوا للموظفني خيار احلصول على وقت تعويضي مدفوع األجر 

عوًضا عن الوقت اإلضافي الذي عملوه؟

O O O O O هل يجب تعديل قانون اإلجازة املرضية لرعاية أحد أفراد األسرة 
ليتناول املسائل الفنية التي تتعلق بتطبيقه؟

O O O O O هل يجب تقييد سلطة االحتادات في جمع رسوم إجبارية من 
العاملني الستخدامها في أغراض سياسية؟

O O O O O دون املساس باألمن القومي، هل ينبغي تعديل قوانني الهجرة 
للتخفيف من مشكلة نقص العمالة؟

O O O O O هل يؤدي تعقيد قوانني املعاشات إلى إحجام أصحاب األعمال عن 
تقدمي خطط تقاعد للعاملني لديهم؟

O O O O O
هل ينبغي إعداد بدائل لنظام التأمني الصحي الذي يتحمله 

صاحب العمل بحيث يتسنى للعاملني وضع خططهم الصحية 
الفردية التي يجوز ألصحاب العمل املساهمة فيها باختيارهم؟

O O O O O هل جتب معارضة أية زيادة في املسؤولية القانونية عن اخلطط 
الصحية؟

O O O O O هل يجب أن تستمر األعمال في األراضي الفيدرالية لغرض قطع 
األشجار والتعدين ورعي املاشية وإنتاج البترول والغاز الطبيعي؟

O O O O O هل يجب أن تواصل احلكومة الفيدرالية دعم املزارعني؟

O O O O O هل يجب أن ميارس الكوجنرس مزيًدا من الرقابة على القوانني 
املقترحة واحلالية من خالل هيئات تنظيمية؟

O O O O O هل يجب إصالح نظام التأمينات االجتماعية ليواكب مستجدات 
القرن احلادي والعشرين؟

O O O O O هل يجب أن تفرض احلكومة الفيدرالية لوائح أو قيودًا على 
اإلنترنت؟

O O O O O
هل تسري املعايير املطبقة على جتار التجزئة الذين يجمعون 

املعلومات التسويقية عن طريق اإلنترنت، على جتار التجزئة الذين 
يجمعون املعلومات التسويقية دون استخدام اإلنترنت؟

O O O O O هل ينبغي دمج املهام احلكومية املتعلقة باألمن الغذائي في 
هيئة فيدرالية واحدة؟

O O O O O
هل يجب أن يتحمل الناس املسؤولية الفردية عن األطعمة 

وأساليب التغذية التي يختارونها، وأن تتم معارضة أي لوائح 
حكومية إضافية؟

البنية التحتية للنقل
ال رأي  منخفض

األهمية
 مهم إلى

حد ما
مهم مهم جدا  بالغ

األهمية

O O O O O O دعم مصادر بديلة لتمويل برامج النقل (على سبيل املثال: 
الشراكات العامة/اخلاصة، وطرق التمويل املبتكرة(.

O O O O O O تعجيل إمتام وتسليم مشروعات النقل.

O O O O O O دعم اجلهود الرامية لتوسعة املطارات.

O O O O O O دعم اجلهود الساعية إلى حتسني شبكة النقل القومية على 
اختالف وسائلها.
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1- الصناعة أو اجملال (يرجى اختيار مجال واحد(

2- عدد املوظفني:

3- كم عدد املنضمني إلى احلرس الوطني بني عمالك؟

4-  نسبة العاملني املشتركني في النقابات في شركتك:

5-  هل تشارك شركتك في مشروعات دولية؟
a.5-  إذا كانت اإلجابة »نعم«، يرجى إيضاح نوع (أنواع( تلك املشروعات:

6-  هل أبرمت شركتك تعاقدات حكومية؟

O  اخلدماتO  اإلنترنت/التجارة اإللكترونيةO  التمويل/التأمني/التسويق عقاريO  االتصاالت
O  اجلمعيات التجاريةO  الصناعات التحويليةO  التجارة في املنتجات الغذائية أو الزراعيةO  التشييد واملعمار

O  النقلO  التعدينO  الرعاية الصحيةO  التوزيع
O  غير ذلكO  جتارة التجزئةO  املعلومات/التكنولوجياO  الكهرباء/الغاز

O أكثر من O5000 من 500 إلى O4999 من250 إلى O499 من 100 إلى O249 من 50 إلى O99 من 10 إلى O49 أقل من 10

O من٪76 إلى O100٪ من ٪51 إلى O75٪ من ٪26 إلى O50% من ٪1 إلى O25% ال يوجد

O مشروع دولي مشترك O تشغيل مشروعات خارجيةO تصديرO استيراد 

O الO نعم

O الO نعم

،

3. نبذة عن شركتك

االسم األخيراالسم األول

اسم الشركة

البريد اإللكتروني

رقم الفاكسرقم عضوية غرفة التجارة األمريكية

uschamber.com مالحظة: رقم عضويتك مطبوع أعلى اسمك املوجود في العالمة البريدية اخلاصة بك على املوقع اإللكتروني

شكًرا لدعمكم غرفة التجارة األمريكية
يرجى إكمال االستبيان وإعادته قبل 22 سبتمبر 2002

لإلرسال عبر البريد، اطو ورقة االستبيان ثالث طيات وألصقها بشريط الصق 
يعاد بواسطة بريد الواليات املتحدة األمريكية - ال توجد رسوم بريدية

 رقم اإليصال | 3641113122 
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رومانيا 

في ظل ما تسببت فيه تغييرات عام 1989 من إفساح اجملال لتطور القطاع اخلاص في رومانيا، شعر مجتمع 
األعمال النسائي أن اجلمعيات املهنية القائمة ال متثلهن على أكمل وجه، ومن ثم أنشأن العديد من جمعيات 
األعمال احمللية، إال أن معظم هذه اجلمعيات كانت تصب معظم تركيزها على القضايا االجتماعية وقضايا 

النوع دون غيرها من القضايا، فضالً عن إدارتها بجهود املتطوعات. 

وفي عام 2000، شرعت إحدى املبادرات الصادرة عن مركز املشروعات الدولية اخلاصة في إنشاء مشروع تطوير 
جمعيات األعمال في رومانيا، واضعة في اعتبارها إمكانية اضطالع جمعيات األعمال النسائية بدور أفضل يرتبط 
بجهود حشد التأييد، وقد وفر املركز للمرأة املساعدة الفنية في مجال تطوير املنظمات، من خالل عقد املؤمترات 
وحلقات البحث، وزيادة تعريف الناس بالعضوات من خالل إعداد قرص مدمج بعنوان “نساء ناجحات” يضم مجموعة 
من الوسائط املتعددة عن قصص جناحهن، وقد لفت هذا العمل انتباه أوساط األعمال وصناع السياسات ووسائل 
اإلعالم. وفي نهاية األمر، التقت تسع جمعيات أعمال نسائية في يناير 2004 إلنشاء ائتالف أكبر وأكثر احتادًا، وقد 

خرج هذا االئتالف إلى النور رسمًيا مبساندة من مكتب مركز املشروعات الدولية اخلاصة في رومانيا.

واصل االئتالف منوه عاًما بعد عام، وعمد إلى تنظيم ورش عمل بشأن التخطيط االستراتيجي وحشد التأييد 
والوعي العام ومشاركة األفراد، كما حافظ على عقد املؤمتر السنوي: »نساء في عالم األعمال«، وقام بتدريب 
أكثر من 150 صاحبة شركة ومديرة ومتطوعة للعمل في اجلمعيات. وفي عام 2004، طلبت حكومة رومانيا من 
االئتالف مساعدتها في تعديل امليثاق األخالقي (مدونة السلوك( بهدف احلد من اخملالفات التي يرتكبها املوظفون 
احلكوميون أثناء عمليات التفتيش على الشركات اخلاصة، وقد أسفرت هذه املشاركة رفيعة املستوى في صنع 
السياسات عن تلقي االئتالف مزيًدا من الدعوات املشابهة؛ إذ طلبت وزارة املالية من االئتالف بيانات ومعلومات 
إلعداد مسودة قانون الضرائب على الدخل، كما دعته وزارة العمل وحماية اجملتمع إلى التعاون الدائم مع قسم 
تكافؤ الفرص، فيما أعدت الهيئة الوطنية للمشروعات الصغيرة واملتوسطة والتعاونيات برنامج شراكة مع 

امللحق  ب
بناء ائتالف يدعم اإلصالح
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االئتالف بشأن املشروعات التي تترأسها املرأة واملبادرات التشريعية ذات الصلة باملشروعات الصغيرة واملتوسطة. 
كما يرفع االئتالف للجنة االقتصادية مبجلس الشيوخ آراءه حول القانون املالي وغيره من القوانني ذات الصلة 

بقطاع األعمال، فضالً عن اللقاء املنتظم بأعضاء البرملان وفرصة طرح آراء االئتالف على رئيس رومانيا. 

مُيول  بل   ،2006 عام  منذ  خارجي  دعم  أي  يتلقى  يعد  ولم  ذاتي،  متويل  ذات  منظمة  االئتالف  أصبح  وقد 
يقام  ائتالف  إلى  االنضمام  في  رغبتهم  االئتالف  أعضاء  من  العديد  أبدى  كما  أعضائه،  جانب  من  بالكامل 
مستقبالً في منطقة البلقان، واملشاركة في أنشطة حشد التأييد، وإنشاء شبكات عمل على صعيد محلي 

أوسع.

العراق

يُعد إنشاء جتمعات تضم أفرادًا من القطاع اخلاص في دولة تسودها القالقل واالنقسامات العرقية كالعراق 
الدولة على  تنمية  إيجابًيا في  دورًا  يلعب  أن  العزم على  العراق عقد  األعمال في  إن مجتمع  إال  حتديًا كبيرًا، 
التي  القليلة  اجملاالت  من  االقتصادية كواحدة  السياسة  ثم ظهرت  ومن  واالقتصادي،  الدميقراطي  املستويني 

ميكن التوصل فيها إلجماع بّناء بني األحزاب املتصارعة سياسًيا. 

على  وكانت  املؤسسية،  التحتية  البنية  من  ضئيل  بقدر  إال  قريب  وقت  إلى  األعمال  جمعيات  حتظ  لم 
املستوى الفردي أضعف من أن تقدم الدعم للسياسات االقتصادية السليمة نيابًة عن القطاع اخلاص. وسعًيا 
إلى تغيير هذا الوضع، ساعد مركز املشروعات الدولية اخلاصة عام 2006 على تأسيس مجلس األعمال العراقي 
(IBC( الذي يضم 20 جمعية من أكبر جمعيات األعمال الوطنية، وغرف التجارة وجلان اخلبراء االقتصاديني في 
العراق (تلقى معظمهم التدريب والدعم من قبل املركز على مدار العامني املاضيني(. وميثل مجلس األعمال 
العراقي ذروة نتاج العمل املكثف من املركز مع منظمات القطاع اخلاص في العراق، حيث ألف بني اجملموعات 
املتباينة التي تنتمي إلى مختلف القطاعات االقتصادية واملناطق واخللفيات الثقافية، لتصير صوتًا واحًدا قويًا 

ذا دور في صنع السياسة االقتصادية. 

وبفضل هذا اجمللس، توصلت احلكومة العراقية ومجتمع األعمال الدولي إلى االتفاق على منسق رسمي 
واحد يتم التشاور معه بشأن قضايا اإلصالح االقتصادي، كما قام اجمللس بإعداد برامج تدريب وإصدار أبحاث 
العمل على حتقيق أجندة األعمال  التحديات االقتصادية، فضال عن  العامة وتعرِض ألهم  تخص السياسات 
الوطنية، بل وتتم دعوة اجمللس بصورة منتظمة إلى املشاركة في بحث ومراجعة التشريعات اخلاصة باالقتصاد 

والتجارة.

أما على املستوى اإلقليمي، فقد ساعد مركز املشروعات الدولية اخلاصة في إنشاء منظمة عامة مشابهة، 
20 منظمة كردية تابعة للقطاع اخلاص، ويعمل على  هي مجلس األعمال الكردستاني، الذي ميثل أكثر من 
حتقيق بنود أجندة األعمال اإلقليمية بناًء على توصيات من القطاع اخلاص بشأن اإلصالح االقتصادي في 12 
مجاالً من اجملاالت الرئيسية، شملت الزراعة واجملال املصرفي والرعاية الصحية. ومع حتسن املوقف األمني في 
العراق وظهور فرص جديدة، يعتزم مركز املشروعات الدولية اخلاصة العمل في مناطق أخرى من البالد إلنشاء 

مجالس وأجندات أعمال مشابهة.
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مصر

رؤيتها  وتكمن   ،2001 عام  رسمًيا  وأُشِهرت   1999 عام   )EJB) األعمال  لشباب  املصرية  اجلمعية  تأسست 
في أن تصبح االختيار األول لشباب األعمال املصريني، واجلمعية تأخذ على عاتقها مهمة استمرار احلوار مع 
صناع السياسات وغيرهم من األطراف املعنية؛ بهدف حتقيق تنمية شاملة في مصر، ومجتمع األعمال فيها. 
تقدمي  على  اجلمعية  على مساعدة  اقتصر  قد  اخلاصة  الدولية  املشروعات  ملركز  األولي  الدور  أن  من  وبالرغم 
اخلدمات ألعضائها وزيادة القدرات التنظيمية، إال أن مجال التعاون بينهما أخذ منحى آخر يتمثل في تقدمي 

جهود حشد التأييد األساسية، أال وهو: أجندة األعمال الوطنية. 

البداية، ُشكلت جلنة إعداد املسودات  اتباع خطوات متدرجة، ففي  شهد إعداد أجندة األعمال الوطنية 
املائدة  اجتماعات  من  سلسلة  ُعقدت  ثم  الوعي،  زيادة  إلى  الرامية  واإلصدارات  العامة  لألحداث  للتخطيط 
مجتمع  من  بيانات  جتميع  بهدف  املعنية  األطراف  من  وغيرها  الصناعة  قطاع  جلان  مع  واللقاءات  املستديرة 
األعمال سعًيا للوصول إلى إجماع بشأن اإلصالحات التي يجب القيام بها، وأخيرًا مت إصدار أجندة األعمال رسمًيا 
في ديسمبر عام 2004 في مؤمتر حضره ما يزيد على 400 مشارك، من بينهم أعضاء اجلمعية املصرية لشباب 
األعمال، وخمسة من الوزراء، وأعضاء جهات تنظيمية، ومؤسسات بحثية وأكادمييون، وأعضاء جمعيات، وعدد 

من أعضاء البرملان ورجال األعمال واإلعالم. 

وقد أعيد إصدار أجندة األعمال الوطنية للجمعية في عامي 2005 و2006 (وال يزال هناك حتديث آخر قيد 
إلى قيام مجتمع األعمال بتقدمي مقترحات وبيانات عن  اإلعداد(، وهو ما يتفق مع حاجة احلكومة املستمرة 
كيفية صياغة السياسات االقتصادية للدولة. وأثناء تلك العملية، يشارك مركز املشروعات الدولية اخلاصة 
ـ من خالل مكتبه في القاهرة ـ اجلمعية بخبراته الفنية إلعداد أجندات أعمال وطنية، واملساعدة في دعمها 
أن هذا املشروع أصبح ركًنا ركيًنا في إشراك احلكومة املصرية في حوار من  لدى صناع السياسات. والواقع 
انتباه  يجذب  أن  اآلن  املشروع حتى  هذا  استطاع  وقد  البالد.  في  األعمال  ببيئة  النهوض  في  اإلسهام  شأنه 
“جهات شاملة اخلدمات”  احلكومة إلى بعض القضايا املهمة كقضية المركزية الهيئات احلكومية، وإنشاء 
بالرسوم  املتعلقة  اإلصالحات  بعض  عن  فضال  املستهلك،  وحماية  املنافسة  قوانني  وإصالح  للمستثمرين، 

اجلمركية والضرائب.

 

امللحق  ج
أجندات أعمال وطنية ناجحة
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اجلبل األسود

 ،1991 عام  االشتراكي  النظام  وسقوط  يوغوسالفيا  تفكك  بعد  حادًا  هبوًطا  األسود  اجلبل  اقتصاد  شهد 
فقد متزقت الروابط االقتصادية، وفترت همة أصحاب املشروعات في ظل متاهة من اللوائح املرهقة، وصعوبة 
احلصول على القروض االئتمانية، وارتفاع الضرائب والرسوم اجلمركية. وقد أدرك مركز ريادية األعمال والتنمية 
دون وجود منظمة  أنه  االقتصادي،  اإلصالح  لدعم  وهو مؤسسة مستقلة مخصصة   ،)CEED) االقتصادية 
وطنية متثل مصالح شركات األعمال الصغيرة واملتوسطة على املستوى العام سيظل اقتصاد اجلبل األسود 
ريادية  ومركز  اخلاصة،  الدولية  املشروعات  ملركز  التابعة  الفني  الدعم  أقسام  دفع  ما  وهذا  ركود،  حالة  في 

األعمال والتنمية االقتصادية إلى تأسيس ائتالف أعمال اجلبل األسود عام 2001. 

أسهم مركز املشروعات الدولية اخلاصة في رعاية مراحل التطور التي مر بها ائتالف اجلبل األسود؛ لينتقل 
من ائتالف ضعيف احلضور إلى جمعية فعالة حلشد التأييد تقف على أرض صلبة، وكان من أهم األولويات آنذاك 
إعداد مسودة أجندة أعمال وطنية تضم أهم القضايا التي تواجه رياديي األعمال احملليني، استنادًا إلى البيانات 
إلى  الدولية اخلاصة للوصول  املقترحة من مركز املشروعات  واتباًعا للعملية  املتنوعة،  املستقاة من األعمال 
إجماع من القطاع اخلاص حول تغيير السياسة العامة عن طريق حشد التأييد النابع من القاعدة اجلماهيرية 
السياسة  صياغة  في  اخلاص  القطاع  مشاركة  زيادة  األول  املقام  في  األعمال  أجندة  واستهدفت  البالد،  في 
العامة، لتهيئة بيئة قانونية تساعد على النمو االقتصادي، كما متت جدولة النتائج وتوزيعها على شركات 
األعمال واملشرعني، ثم تكررت هذه العملية في السنوات التالية. وعلى ذلك، صار ائتالف أعمال اجلبل األسود 
ـ في فترة وجيزة ـ منظمة يقصدها املشرعون ملعرفة نصائح القطاع اخلاص فيما يخص التشريعات محل 

النظر. 

وقبل تأسيس هذا االئتالف، قدم مركز رياديي األعمال والتنمية االقتصادية املشورة للجهات التشريعية في 
اجلبل األسود بشأن قانون األوراق املالية (الصادر عام 2000(، وقانون ضرائب أرباح الشركات (الصادر عام 2001( 
االئتالف وإصدار  أنه مع تأسيس  إال  الناشئة،  الضرائب على شركات األعمال  الذي أسهم في تخفيف عبء 
أجندة األعمال الوطنية سنويًا، أصبحت العملية أكثر انسيابية وفاعلية؛ ذلك أن أجندة األعمال الوطنية ـ  
وهو مفهوم ناصره مركز املشروعات الدولية اخلاصة منذ البداية ـ لعبت دورًا بالغ األهمية في حتقيق اإلجنازات 
في ظل إقدام حكومة اجلبل األسود على إدراج أقسام من أجندة األعمال في خطة اإلصالح االقتصادي والقوانني 

ذات الصلة. 

وقد صدرت حتى اآلن ثمانية تشريعات بفضل الدعم املقدم من االئتالف ومركز ريادية األعمال والتنمية 
من  العديد  ومواجهة  البالد،  في  جديدة  اقتصادية  بيئة  معالم  رسم  على  ساعد  الذي  األمر  االقتصادية، 
االحتياجات امللحة لرياديي األعمال، كما مت تخفيف معدالت الضرائب املرتفعة، وتشجيع إنشاء شركات جديدة 
من خالل تسهيل إجراءات التسجيل واحلصول على متطلبات التراخيص، في حني قلت أنشطة القطاع غير 
الرسمي، وارتفعت املعايير القياسية احملاسبية، كما حتسن استيعاب رجال األعمال للقانون وحتققت إيرادات 

جديدة من األعمال. 
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روسيا 

قدم مركز املشروعات الدولية اخلاصة املساعدة أيًضا إلى منظمات الشركاء احملليني، فضال عن النجاح في تنفيذ 
الصدد،  األمثلة في هذا  العديد من  روسيا  اإلقليمي، وتضم  املستوى  الوطنية على  األعمال  أجندة  مخطط 
فعقب تفكك االحتاد السوفيتي حدثت فجوة في احلوكمة بني السياسات احلكومية الفيدرالية واإلقليمية؛ 
وفي حاالت متعددة تناقض التشريع اإلقليمي مع القوانني الفيدرالية، وافتقر إلى آليات التفعيل؛ مما أصاب بيئة 
األعمال احمللية بالضعف والفتور. وقد تأثرت املشروعات الصغيرة واملتوسطة على وجه اخلصوص جراء ذلك، إذ 
كانت تصارع نظًما وتشريعات مقيدة، وقوانني ضرائب معقدة، وقوانني ضعيفة حلماية حقوق امللكية، ناهيك 

عن انعدام الشفافية واستشراء الفساد.

املنظمات،  بعض  مع  بالتعاون  اخلاصة  الدولية  املشروعات  مركز  عمل  املشكلة،  هذه  حلل  محاولة  وفي 
مثل غرفة التجارة والصناعة في روسيا ،(RCCI( واالحتاد الروسي جلمعيات األعمال (OPORA(، على تدريب 
فيها.  تتواجد  التي  املناطق  في  أفضل  بصورة  الصغيرة  املشروعات  بيئة  تعزيز  على  احمللية  األعمال  ائتالفات 
ويهدف ذلك االجتاه ـ املتمثل في إعداد أجندة أعمال إقليمية ـ إلى تدريب مجتمعات األعمال احمللية وإعدادها 
إعدادًا جيًدا للمشاركة بقوة في السياسات العامة والتعبير عن اهتماماتها على املستوى اإلقليمي، ومن ثم 
قدم املركز تدريًبا عملًيا على تقنيات حشد التأييد والدعم الفني، وكيفية إقامة ائتالفات أعمال في مناطق 

أخرى من روسيا. 

2002، وكانت أجندة األعمال  برنامج عام  وقد وقع االختيار على ثماني مناطق في روسيا لتكون ضمن 
من  مجموعة  اإلقليمية  احلكومات  من  حكومة  كل  على  طرح  إذ  التأييد؛  حشد  جهود  جناح  سر  اإلقليمية 
وقد  االقتصادية،  التنمية  الستمرار  أهميتها  احمللي  األعمال  مجتمع  ارتأى  التي  باإلصالح  اخلاصة  املقترحات 
أحد  وهو  واملتوسطة،  الصغيرة  املشروعات  تنمية  إلى  اخلصوص  وجه  على  اإلقليمية  األعمال  أجندة  اجتهت 

مجاالت االقتصاد الذي ال حتظى العديد من احلكومات احمللية بخبرة كافية فيه.

حقق برنامج أجندة األعمال اإلقليمية جناًحا فاق التوقعات؛ إذ تزايد عدد االئتالفات اإلقليمية بنسبة 45% 
خالل السنة األولى من البرنامج، فضالً عن ظهور العديد من قصص النجاح الفردية، فعلى سبيل املثال، قام 
ائتالف أعمال منطقة »بيرم« ـ مستعيًنا بخبرات مركز املشروعات الدولية اخلاصة ـ باالتصال برئيس الهيئة 
التشريعية اإلقليمية الذي وافق على إدراج العديد من توصيات االئتالف في القانون. كما حقق ائتالف أعمال 
التي  املستديرة،  املائدة  اجتماعات  من  العديد  عقد  الذي  املنطقة  حاكم  مع  مماثالً  جناًحا  »برميوري«  منطقة 
كان لها بالغ األثر في إيجاد نوع من احلوار بني القطاعني العام واخلاص حول إصالح القوانني احمللية التي تتعلق 

باملشروعات الصغيرة. 

ولقد تأكد جناح برنامج أجندة األعمال اإلقليمية بعد مضي عامني مع التوسع في أربع مناطق أخرى في 
روسيا، وظهر تأثيرها على املستوى الوطني عندما اعتمد الرئيس فالدميير بوتن قانونًا لتبسيط قانون الضرائب 
املفروضة على املشروعات الصغيرة واملتوسطة، وتقليص متطلبات الترخيص املُضنية، وتوسيع نطاق حماية 

حقوق امللكية لتشمل املشروعات الصغيرة. 
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جمهورية الدومينيكان

يفتقر املشرعون في جمهورية الدومينيكان ـ كما هي احلال في العديد من البلدان األخرى ـ إلى وسائل حتليل 
التشريعات اجلديدة، فال تكاد جتد سوى عدد محدود منها؛ فليس هناك فريق عمل معني بذلك، بل غاية ما 
البيروقراطية  رحمة  حتت  املشرعون  وقع  لهذا،  ونتيجة  اللجنة.  إطار  في  يعمل  متواضع  بحث  فريق  هنالك 
 )COE) احلكومية فيما يتعلق بتقييم األثر االقتصادي للقوانني املقترحة، ولعل إنشاء مركز التوجيه االقتصادي
عام 1985 قد جاء إقرارًا بندرة املعلومات املتوفرة للمشرعني والالزمة لصياغة السياسة االقتصادية. وعلى إثر 

إنشائه، قام اجمللس ـ مبعاونة من مركز املشروعات الدولية اخلاصة ـ بتدشني برنامج استشاري تشريعي. 

الناحية  من  األهمية  ذات  القوانني  حتليل  إلى  ـ  املوجزة  الدورية  التقارير  خالل  من  ـ  املركز  عمد  ولطاملا 
االقتصادية الوطنية وفًقا لالعتبارات التشريعية القائمة، ملخًصا آثارها على القطاعني العام واخلاص، واملوازنة 
الوطنية، والنظام القانوني، ومستنتًجا توصيات محددة لتفعيل تطبيق مشاريع القوانني أو إبطالها أو رفضها 
أو تعديلها. ومتكن املركز ـ فيما بني عامي 1986 و1990 ـ من نشر 62 بيانًا حتليلًيا، أُرسلت جميعها إلى أكثر 
ومن  اإلعالم.  وممثلي  األكادمييني  إلى  إضافة  العمال،  وقادة  اخلاص،  بالقطاع  واملعنيني  املشرعني،  من   450 من 
خالل هذه التقارير، استطاع املركز أن ينشر ـ على نطاق واسع ـ معلومات بشأن العواقب االقتصادية الناجتة 
يتعلق  العامة فيما  باملصالح  املعنية  للمجموعات  العون  يد  تقدميه  عن  احملددة، فضالً  واللوائح  القوانني  عن 
التابع للمركز تعزيز مبدأ احلوكمة الدميقراطية؛  البرنامج االستشاري  مبساءلة املشرِّعني. وقد كان من شأن 
االقتصادي واحلد من احتكار  التشريع  رؤيته حيال  الفرصة لنقل  أتاحت للقطاع اخلاص  التي  الوسائل  فقدم 
التشريعات  نحو  اهتمامه  ُجل  املركز صب  أن  ذلك  من  واألهم  االقتصادية،  السياسات  لتشكيل  التنفيذيني 
الالزمة النفتاح االقتصاد الدومينيكاني، كتحليل تشريعات منطقة التجارة احلرة، أو انضمام الدومينيكان إلى 

اتفاقية “لومي”. 

لعل األثر الهائل الذي تركه برنامج املركز داخل جمهورية الدومينيكان وخارجها قد وضعها في مصاف 
أكثر إسهامات مركز املشروعات الدولية اخلاصة جناًحا؛ وصار هذا البرنامج مبثابة مبادرة رائدة، بل وأصبح مثاالً 
يُحتذى به لألنشطة املماثلة على مستوى العالم، ذلك أن املثال الرائد الذي جسده مركز التوجيه االقتصادي 
وجزر  الالتينية  أمريكا  أنحاء  في  املنتشرة  األعمال  وجمعيات  التفكير  مؤسسات  إلهام  في  ساعد   ،)COE)
الكاريبي وأوروبا الشرقية والوسطى إلى جانب غانا وسيريالنكا، وهو ما من شأنه تطوير البرامج االستشارية 

التشريعية في تلك البلدان.

 

امللحق  د
البرامج االستشارية 

التشريعية الفعالة



     كيفية القيام بجهود فعالة حلشد التأييد: دليل إرشادي جلمعيات األعمال    51  

األرجنتني 

استهل مركز تطبيق السياسات العامة للمساواة والنمو (CIPPEC( مسيرة التعاون مع مركز املشروعات 
الدولية اخلاصة عام 2002، بغية صياغة استراتيجية حشد التأييد التي من شأنها إصالح املؤسسات املالية 
الفيدرالية في األرجنتني. ونظرًا لتاريخ البلد الطويل فيما شهده من سوء إدارة مالية ووقوع كوارث متكررة، 

صارت احلاجة ملحة إلصالح نظام الضرائب الفاسد عدمي الفاعلية. 

باءت جميع احملاوالت السابقة بالفشل بني جدران الكوجنرس؛ نتيجة االفتقار إلى فريق عمل فني قادر على 
تقييم عواقب السياسات املالية املقترحة، لذا اكتنفت األجواء سحابة من ضيق األفق أدت بدورها إلى عرقلة 
عقد املناظرات املوضوعية، باإلضافة إلى منع الهيئة التشريعية ووسائل اإلعالم واملواطنني من املشاركة فيها 
ـ   )CIPPEC) والنمو  للمساواة  العامة  السياسات  تطبيق  مركز  قام  أخرى،  ناحية  من  األمثل.  النحو  على 
مبعاونة من مركز املشروعات الدولية اخلاصة ـ بإنشاء مؤمتر حزبي للمشرِّعني وقادة العمل واخلبراء األكادمييني 
القوانني  املوجهة نحو إصالح  التأييد  وتوحيد جهود حشد  للكوجنرس،  الدميقراطي  باألداء  االرتقاء  في سبيل 
املالية والضريبية، وعند انعقاده في ديسمبر عام 2004، كان املؤمتر التشريعي األول من نوعه باألرجنتني الذي 

يرمي إلى حشد التأييد للمبادرات السياسية. 

شارك في املؤمتر املالي ما يقرب من 30 مشرًعا من املشرعني املهتمني باإلصالح (من أصل 329( من مختلف 
األحزاب مشاركًة فعالة، كما شارك نحو 45 مشرًعا إضافيا، و60 مستشارًا آخرين في حوالي 100 اجتماع من 
اجتماعاته. وقد صب مركز تطبيق السياسات العامة للنمو واملساواة جل اهتمامه على التعاون مع مفوضية 
التعاون املشترك التابعة جمللس الشيوخ (املعنية باإلشراف على املقترحات التشريعية اخلاصة بالنظام الضريبي 
الفيدرالي(، ودعم املؤمتر احلزبي بتقدمي االستشارات الفنية في شكل تقارير موجزة عن سياسته واستراتيجيات 
تواصل متكاملة، كما نظم هذا املركز العديد من ورش العمل لتشجيع صناع السياسات وأصحاب األعمال 
والصحفيني وغيرهم من قادة اجملتمع املدني على دراسة كيفية صياغة اإلصالحات السياسية احملددة ونشر 

األفكار. 

االقتصادية  القضايا  حول  املعلومات  الستقاء  موثوق  مصدر  املشرعني  لدى  أصبح  الراهن،  الوقت  وفي 
الرئيسية، األمر الذي من شأنه اتخاذ القرارات بناًء على معرفة سليمة. وتشير استبيانات املركز التي قام بها 
املشرعون إلى حدوث تغييرات ملموسة في مجال التشريع ـ ولو جزئًيا على األقل ـ نتيجة جلهود املؤمتر احلزبي، 
كما صدرت العديد من القوانني الضريبية التي يدعمها املركز، وعلى رأسها قانون املسؤولية املالية الذي من 
شأنه احلد من منو النفقات وخفض مستويات الديون وعجز امليزانية على الصعيدين الوطني واإلقليمي. ويعد 
هذا املؤمتر الوسيلة الوحيدة حالًيا لتنظيم ائتالف يضم ذوي الفكر اإلصالحي من املشرعني (متخطًيا احلدود 

الفاصلة بني األحزاب( وقادة اجملتمع املدني واألكادمييني. 
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بنجالديش 

توفر املشروعات الصغيرة واملتوسطة ـ التي يعتبر منوها العجلة احملركة لالقتصاد ـ أكثر من %80 من فرص 
العمل الصناعية في بنجالديش. ورغم هذا، جتابه هذه املشروعات الكثير من العراقيل في القيام بأعمالها، 
العبء  إلى جانب  األعمال،  التوسع في  الفساد، ومحدودية فرص  وانتشار  املتاح لالستثمار،  املال  رأس  كندرة 
املشروعات  مجال  في  والقيادة  الريادة  دور   )DCCI) دكا  وصناعة  جتارة  لغرفة  كان  ولطاملا  الثقيل،  الضريبي 
الصغيرة في بنجالديش، وإن كانت قد افتقرت إلى استراتيجية متناغمة حول إيجاد طرق جتعل بها مخاوف 

وهموم املشروعات الصغيرة محورًا من محاور عملية صناعة السياسات الوطنية.

دكا  وصناعة  جتارة  لغرفة  العون  يد  تقدمي  في  اخلاصة  الدولية  املشروعات  مركز  شرع   ،1999 عام  ومنذ 
إلنشاء وتطوير منوذج حلشد التأييد، بغية نقل مطالب واحتياجات مجتمع األعمال احمللي ـ بشكل أكثر فعالية 
ـ إلى مسئولي احلكومة على جميع املستويات، ولم يقتصر دور املركز على تقدمي املساعدة الفنية والتمويل 
التقارير  األثر في تغيير السياسات، وذلك عن طريق إصدار  برنامج عمل عظيم  إلى تقدمي  امتد  فحسب، بل 
اخلاصة بالسياسة االقتصادية ـ وهو النهج الذي سبق أن سلكه أحد شركاء املركز في الفليبني وحقق من 
خالله جناًحا هائالً ـ أما حملة حشد التأييد التالية فقد كانت واسعة النطاق؛ حيث عمد نحو 4500 عضو من 
أعضاء غرفة جتارة وصناعة دكا إلى دعم هذا النهج اجلديد بكل ما أوتوا من حماس وعزمية، األمر الذي أدى بدوره 
إلى أن يجعل من املنظمة حليًفا وشريًكا جديرًا بالثقة من منظور املشرعني الراغبني في حتويل مقترحاتها 

السياسية إلى قانون معمول به. 

أعضاء غرفة جتارة وصناعة  وأولويات،  بل  االقتصادية مخاوف،  بالسياسة  اخلاصة  التقارير  لقد عكست 
دكا بشأن حتسني مناخ العمل العام في البالد، وخلق مزيد من فرص النمو للمشروعات الصغيرة واملتوسطة، 
كما غطت هذه التقارير عددًا ال حصر له من املوضوعات، على رأسها الفساد املستشري في القطاع العام، 
أن هذه  إلى  واملزايا اخلاصة بتطبيق نظام تعومي سعر الصرف. وجتدر اإلشارة،   العادل للضرائب،  والتوزيع غير 
في  واستمروا  املبتكرة  األبحاث  من  العديد  أجروا  فقد  املذكورة،  اجملاالت  من  التقارير كتبها خبراء كل مجال 

مراجعة التقارير عن طريق طرحها في العديد من الندوات. 

املشجعة  التشريعات  بعض  إقرار  إلى  السياسية  التقارير  هذه  من  الكثير  أفضى  تقدم،  ما  على  عالوة 
يتعلق مبجاالت مثل  القطاع اخلاص فيما  تنمية  التي من شأنها دفع عجلة  لألعمال وغيرها من اإلصالحات 
الضرائب، والتصدير واالستيراد، وسعر الصرف، فضالً عن حوكمة الشركات. ومن ذلك على سبيل املثال، صدور 
قانون املشتريات العامة لعام 2005 كرد فعل للمخالفات التي سجلتها التقارير السياسية الصادرة عن غرفة 
جتارة وصناعة دكا بشأن الفساد، ذلك أن هذا القانون جاء ليضع إرشادات تتسم بالوضوح والشفافية، تلزم 
دكا  وصناعة  جتارة  غرفة  إلى  األنظار  توجهت   ،2006 عام  ومنذ  حالًيا.  باتباعها  احلكومة  ومسئولي  املوردين 
باعتبارها الغرفة التجارية الرائدة في بنجالديش، كما اعترف بدورها املهم ـ على املستوى الوطني ـ كواحدة 
الدميقراطي. أما عن  القرار  املناصرة لعملية صنع  الرقابة على مجتمع األعمال، وكإحدى اجلهات  من هيئات 
البنية  ودعم  البشري،  املال  رأس  وتنمية  االقتصاد،  فيها، فقد ساهمت في حترير  دورًا  لعبت  التي  اإلصالحات 
التحتية، إضافة إلى قدرتها على دفع احلكومة إلبداء مزيد من التعاون وسرعة االستجابة، عالوة على وضعها 

موضع املساءلة.
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السنغال

الدول  العامة في كثير من  التأييد للسياسات  الشروع في حشد  تواجه  التي  الشائعة  التحديات  أحد  لعل 
النامية هو هيمنة القطاع غير الرسمي الذي غالًبا ما يُحرم من أي شكل من أشكال احلضور بني أنواع األعمال 
اإلصالح  عمليات  وإعاقة  الدميقراطية،  إضعاف  شأنه  من  ضخم  رسمي  غير  قطاع  وجود  أن  ذلك  القائمة. 
تتسم  ما  وغالبا  البالد،  في  واالقتصادي  السياسي  النظام  مظلة  عن  املواطنني  ماليني  وإقصاء  األساسية، 
األعمال القائمة خارج نطاق االقتصاد الرسمي بصغر حجمها وافتقارها إلى املوارد وتشتتها جغرافًيا، وهو ما 

يزيد من صعوبة تنظيمها ووجود صوت مسموع لها.

جند مثاالً من أمثلة املشاركة الناجحة ملشروعات القطاع غير الرسمي في جهود حشد التأييد للسياسات 
العامة في السنغال؛ إذ يعد االحتاد الوطني السنغالي للتجار واملصنعني (UNACOIS( أكبر جمعيات األعمال 
القائمة، ويصل عدد أعضائه إلى 100000 عضو ذوي خلفيات متنوعة، بدًءا من أصحاب املتاجر وجتار التجزئة 
حتى صغار رجال الصناعة الذين يعمل %70 منهم بالقطاع غير الرسمي. وقد قام االحتاد املذكور ـ مبعاونة من 
مركز املشروعات الدولية اخلاصة ـ بتدريب أعضائه على معاجلة القضايا االقتصادية واملالية والتنظيمية التي 
تشكل عائًقا أمام ممارسة األعمال، وحتول دون انضمام املشروعات الصغيرة إلى االقتصاد الرسمي، كما ينشر 
اللوائح والرسوم اجلمركية والقوانني الضريبية والقوانني املنظمة للمشروعات  هذا االحتاد تقارير موجزة عن 

الصغيرة، إضافة إلى املعلومات األساسية املتعلقة بإنشاء عمل رسمي صغير وإدارته.

األطر  حبيسة  لبقيت  لواله  التي  ـ  باملعلومات  أعضائه  تزويد  في  جهد  من  االحتاد  يبذله  ملا  وإضافة 
البيروقراطية أو محجوبة عن اجلمهورـ  يعمد االحتاد إلى تطبيق استراتيجية تواصل جديدة بغرض نقل مخاوف 
واخلاص  العام  القطاعني  بني  فيما  املعلومات  تدفق  االحتاد في حتسني  ويأمل  احلكومة.  إلى موظفي  األعضاء 
كخطوة أولى نحو إنشاء بيئة مشجعة لألعمال. ويواصل مركز املشروعات الدولية اخلاصة مسيرته نحو بناء 
إتاحة الفرصة لالحتاد الوطني السنغالي للتجار واملصنعني لتطوير موقعه  قدرة جمعية األعمال عن طريق 
اإللكتروني، وتوسيع نطاق توزيع التقارير اإلخبارية، ونشر املؤشرات االقتصادية، وتنظيم العمليات املهمة التي 

تقوم بها املنظمات التابعة له.

امللحق  هـ
أمام  املاثلة  التحديات  على  التغلب 

جهود حشد التأييد



54    مركز املشروعات الدولية اخلاصة    

كينيا

جند مثاالً آخر على تشكيل جمعيات األعمال في القطاع غير الرسمي في كينيا، فهذا القطاعـ  املعروف باسم 
»جوا كالي« ـ يواجه حتديات ال حصر لها؛ إذ تعمد القوانني واللوائح الصارمة ـ البعيدة كل البعد عن الواقع 
املعاصر ـ إلى عرقلة عملية منو مشروعات األعمال لهذا القطاع، وطاملا أنه ليس مبقدور أرباب األعمال بهذا 
إثبات ملكيتهم ملتاجرهم وعقاراتهم، فقد يجدون صعوبة في الوصول إلى التسهيالت االئتمانية،  القطاع 
وغالًبا ما تتعدى شركات التطوير العقاري على ممتلكاتهم وأماكن عملهم. عالوة على ذلك، يزداد حال حقوق 
امللكية الضعيفة سوًءا في ظل وجود بنية حتتية متهالكة من شبكات الطرق الرديئة غير املمهدة، وانعدام 
مرافق الكهرباء، ونقص موارد املياه اجلارية في مناطق العمل التابعة لقطاع »جوا كالي«. وقد شاب استجابة 
احلكومة لهذه القضايا شيء من االرتباك، األمر الذي يرجع في معظمه إلى انعدام احلوار بني احلكومة والقطاع 
غير الرسمي، وقد صيغت معظم السياسات دون استشارة أصحاب األعمال في قطاع جوا كالي، األمر الذي 

أدى بدوره إلى فشلها في تلبية احتياجات هذا القطاع.

جمعية   300 تنتظر  في حني  كالي«،  »جوا  قطاع  إلى  تنتمي  جمعية   600 على  يزيد  ما  بكينيا  يوجد 
أخرى التسجيل ضمن هذا القطاع، ومع ذلك فإن معظمها ال ميتلك القدرة على معاجلة املشكالت التي جتابه 
أعضاءها، كما أن العديد منها ال يكاد ميت للقطاع بصلة إال بحمله السمه؛ فال تقام في مثل هذه اجلمعيات 
أي انتخابات، وال تشهد انعقاد لالجتماعات بصفة دورية، وال حتتفظ بسجالت حلفظ بيانات أعضائها، فضالً 
عن عدم حتريها الشفافية أثناء توزيع موارد اجلمعية، وانعدام عملية صناعة القرار اجلماعي. وفي مساهمة من 
مركز املشروعات الدولية اخلاصة للتغلب على هذه التحديات، نظم املركز ورشة عمل في نيروبي حضرها أهم 
جمعيات القطاع غير الرسمي، وفيها تعرفت على كيفية توضيح اجتاهها العام، إلى جانب تفعيل عضويتها 

من خالل التخطيط االستراتيجي.

وقد حققت ـ في اآلونة األخيرة ـ بضع جمعيات من هذا القطاع بعض النجاح في لفت أنظار السلطات 
إليها. فعلى سبيل املثال، استطاعت جمعية »ماتشاجنانيكو« إقناع مجلس البلدية بتخصيص نحو فدانني 
من األرض لقطاع »جوا كالي«، كما شرعت عدة جمعيات في التواصل والتعاون مع بعضها اآلخر، السيما تلك 
التي شاركت في البرنامج التدريبي التابع ملركز املشروعات الدولية اخلاصة. بل واألهم من ذلك، عمدت العديد 
من جمعيات هذا القطاع إلى توحيد قواها لتشكيل االئتالف الوطني للقطاع غير الرسمي (NISCO(، وهذا 
االئتالف عبارة عن كيان ضخم يضم حتت مظلته جمعيات »جوا كالي« احمللية مانًحا إياها صوتًا موحًدا في 
معاجلة املشكالت املعرقلة ملسيرة النمو والتنمية، وقد حصل هذا االئتالف على تعهد من احلكومة بتخصيص 
%10 من عقود التوريد التي تبرمها للمشروعات الصغيرة التي لم يسبق لها فرصة املشاركة في العطاءات 
وفي  للعمل،  أفضل  فرص  أجل  من  االئتالف  هذا  مع  املشترك  التعاون  على  احلكومة  وافقت  احلكومية، كما 

أعقاب ذلك قام االئتالف بتقدمي اقتراح عملي من شأنه اإلسراع بعملية اإلصالح.
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رومانيا

افتقار  املثمرة هي  التأييد  البدء بجهود حشد  البلدان على طريق  العديد من  التي جتابه  العقبات  أولى  لعل 
مجتمع األعمال ـ بل واجملتمع ككل ـ إلى قدر كبير من املعرفة مباهية حشد التأييد، ويرجع سبب ذلك إلى 
انعدام الشفافية في العالقات القائمة بني قطاع األعمال واحلكومة. وفيما قبل عام 2001 في رومانيا، كان 
ملا يزيد على %60 من جمعيات األعمال عالقة محدودة (إن وجدت أصالً( بالسياسات العامة، في حني صبت 
إلى خدمة مصالح  يهدف  بعضها  كان  بعينها  اهتمامها على قضايا  جل   )40%) الباقية  النسبة  معظم 
خاصة. وفي إطار اجلهود املبذولة ملعاجلة هذا األمر، عمد مركز املشروعات الدولية اخلاصة إلى توحيد جهود عدد 
من شركائه الرومانيني بغية التعاون في حملة حلشد التأييد لسياسة االنفتاح، يُنتظر لها حتقيق جناح باهر، 
ولقد ابتكرت فكرة هذه احلملة خصيًصا لفتح ثغرات من شأنها أن تتيح للقطاع اخلاص التفاعل مع احلكومة 

بشفافية وبال أي قيود. 

ضمت هذه املبادرة املنسقة ثالثة ائتالفات جلمعيات أعمال ميثل كل منها قطاًعا اقتصاديًا منفردًا، وجلأت 
القطاعات اخملتلفة إلى جمع توصياتها في وثيقة واحدة تصف سياستها، ثم تابعت مسيرة العمل املشترك. 
وفي عام 2002، قامت االئتالفات الثالثة املشتركة في حملة حشد التأييد لسياسة االنفتاح بتدشني جولة 
وطنية أساسية تشمل 10 مدن نظمت خاللها ندوات واجتماعات تهدف إلى حشد التأييد ألجندات األعمال 
لديهم. وقد عملت اجلولة على تعزيز التأييد املقدم من مجتمع األعمال لكل من مفهوم حشد التأييد العام 
والقضايا احملددة التي تطرحها ائتالفات القطاع غير الرسمي. إلى جانب هذا، تلقى أكثر من 1000 من قادة 
األعمال تدريًبا حول املفاهيم األساسية وبناء املهارات اخلاصة ببرنامج حشد التأييد احلديث، كما جنحت اجلولة 
في إقناع الكثير من موظفي احلكومة بإمكانية احلصول على التأييد الشعبي في عمليات اإلصالح الالزمة 

إلنعاش االقتصاد.

وفي أعقاب هذه اجلولة، عقدت ائتالفات األعمال اجتماعات بعنوان »أيام حشد التأييد« خالل عامي 2002 
300 مشارك بالفرصة لالجتماع مع موظفي احلكومة وحضور  و2003 في مدينة بوخارست، حظي خاللها 
جلسات االستماع العامة، وقد ركزت هذه األحداث على الدعم البّناء حلملة حشد التأييد لسياسة االنفتاح، 
وعلى أهمية مشاركة الرأي العام في صنع القرارات السياسية، والتشريع املتسم بالشفافية واحلصول على 

املعلومات، واعتماد مبدأ املساءلة القانونية في األروقة احلكومية. 

وهي  التأييد،  حشد  أكادميية  تكوين  إلى  رومانيا  في  التأييد  حلشد  األعمال  جمعيات  مبادرات  أدت  ولقد 
منظمة أنشأت خصيًصا لتدريب العاملني، وقد ارتكزت هذه األكادميية ـ التي أُسست بدعم مالي وفني من 
لبناء  احمللية  اخلبرات  أنها استغلت  إال  بلدان أخرى،  ناجحة من  ـ على مناذج  الدولية اخلاصة  مركز املشروعات 
نظام روماني فريد حلشد التأييد. واختيرت مدينة »تيميشوارا« مقرًا لألكادميية اجلديدة، وعندما استضافت 
األكادميية أول جلسة استماع عامة في يونيو 2003 حضرها نحو 400 مشارك من موظفي احلكومة ورموز 
لتنظيم  العدل  وزارة  صاغته  الذي  املقترح  القانون  حول  خاص  بشكل  اجللسة  متحورت  وقد  اخلاص،  القطاع 
العاملني في حشد التأييد. أما املبادرات الالحقة فقد دارت مناقشاتها حول قانون العمل، واالستعانة مبصادر 
خارجية في مجال تكنولوجيا املعلومات، والرسوم الضريبية السياحية، وتواصل األكادميية جهودها للتأكيد 

على النفع الذي سيعم القطاعني العام واخلاص من تبادل األفكار والرؤى السياسية.
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كولومبيا

في حني تلعب القوانني األخالقية احملددة من قبل املنظمات دورًا مهًما في إدخال اإلصالحات املتعلقة بترسيخ 
والقطاع احلكومي على السواء، فقد تركت مبادرات  مبدأي الشفافية واملساءلة في كل من قطاع األعمال 
أخرى واسعة النطاق بصمتها في مكافحة الفساد، فعلى سبيل املثال، أدرك االحتاد الكولومبي لغرف التجارة 
(Confecâmaras( في أواخر التسعينيات من القرن املاضي أن كولومبيا متتلك على الورق فقط مجموعة من 
لم  اآلليات  تلك  أن  إال  والسيطرة عليها ومحاربتها،  الفاسدة  املمارسات  الالزمة الكتشاف  واألدوات  القواعد 
تدخل حيز التنفيذ في أغلب األحيان، ويرجع أحد أسباب ذلك إلى اخلوف من رد فعل رجال السياسة الفاسدين 
ذوي النفوذ القوي، وقد وضع االحتاد الكولومبي بعض اإلجراءات لضمان تطبيق مبادرات محاربة الفساد في 

جانب العرض، أي القطاع اخلاص.

من ناحية أخرى، يتعاون االحتاد الكولومبي مع بيئة األعمال احمللية لوضع قواعد وقوانني صريحة للسلوك 
املتبع في عمليات التوريد، بهدف إبراز ثمار االلتزام بها. وفي ظل البيانات التي يقدمها قادة األعمال، عمد هذا 
االحتاد إلى صياغة قوانني محلية حتكم السلوك املتبع، وّقع عليها في السنة األولى وحدها أكثر من 1000 رجل 
من رجال األعمال مبحض إرادتهم. ومن أجل ضمان الشفافية في مجال التوريدات العامة، اقترح االحتاد عقد 
اتفاقيات التكامل. وفي العام األول، أُبرمت 12 اتفاقية تكامل بني قطاعات األعمال احمللية واحلكومات، وفي يناير 
2005، قام 16 محافًظا و78 رئيس بلدية بتنفيذ وعودهم االنتخابية؛ حيث أبرموا اتفاقيات رسمية على مرأى 

ومسمع من اجلميع تعهدوا فيها بإقامة عالقة نزيهة وشفافة مع مجتمع األعمال احمللي. 

وقد شرع االحتاد الكولومبي ـ بالتعاون مع مركز املشروعات الدولية اخلاصة ـ في توعية األطراف املعنية 
وقد عمدت هذه  الشركات،  الصحيحة حلوكمة  واملعايير  باملبادئ  والعام في كولومبيا  اخلاص  القطاعني  في 
املبادرة ـ التي اشترك فيها صناع السياسات ورجال األعمال واألكادمييون ـ إلى صياغة »إعالن مبادئ حوكمة 
يقبلها  التي  األخالقية  العمل  ممارسات  من  مجموعة  إنشاء  سبيل  في  احمللي،  األعمال  لقطاع  الشركات« 
التأييد اخلاصة باالحتاد الكولومبي تؤتي ثمارها املتمثلة في  اجلميع. وحتى يومنا هذا، ال تزال أنشطة حشد 
العادلة، فضالً عن معاجلة قضايا  واملعاملة  املعنية،  يتعلق بحقوق األطراف  التشريعي فيما  حتقيق اإلصالح 

تضارب املصالح، وإيجاد الطرق البديلة حلل النزاعات، وحتديد مسؤوليات مجالس اإلدارة.
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