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  تقـديم          

الطرف األول هو الحكومة؛ ألنها صاحبة القرار : فينالمشاركة في صياغة السياسات العامة تحتاج إلى طر 

والجهــة القائمــة علــى ضــمان تنفيــذ القــرارات بصــورة ســليمة، والطــرف الثــاني هــو المجتمــع، ويمثلــه جمعيــات 

  .األعمال

تبــين تجربــة الــدول التــي تطبــق بــرامج اإلصــالح، أن اإلصــالح االقتصــادي ال يكــون مــؤثًرا بحــق إال إذا كــان 

فجمعيـات األعمـال . صوت جمعيات األعمـال مسـموًعا، مـن خـالل المشـاركة فـي صـياغة السياسـات العامـة

ســلع والخــدمات، ويــوفر تمثــل جــزًءا كبيــًرا مــن المجتمــع، وهــو الجــزء الــذي يحفــز النمــو االقتصــادي، وينــتج ال

وبالتــالي، ال بــد أن يكــون صــوت هــذه الجمعيــات مســموًعا فــي . فــرص العمــل المرتبطــة بالعمليــة اإلنتاجيــة

ويعتقـــد الـــبعض أن دور جمعيـــات األعمـــال يقتصـــر علـــى تقـــديم خـــدمات التثقيـــف . عمليـــة صـــنع السياســـات

ه الخـدمات ستضـيع سـدًى إذا لـم تكـن والتدريب لرياديي األعمال وأصحاب المشروعات فقط، إال أن مثل هذ

ولـــذا، فـــإن نشـــاطات جمعيـــات األعمـــال المـــؤثرة تجمـــع بـــين . بيئـــة األعمـــال مشـــجعة لقيـــام هـــذه المشـــروعات

. الخــدمات التثقيفيــة، وبــرامج حشــد التأييــد إلصــالح السياســات فــي المجــاالت التــي لهــا تــأثير علــى أعضــائها

ث يبحـث رجـال ونسـاء األعمـال عـن جمعيـات تقـدم لهـم حيـ –عصـر التنـافس العـالمي–وفي عصرنا الحالي 

المســــاعدة األساســــية، لــــن يكــــون بوســــع أي مــــن هــــذه الجمعيــــات أن تتجاهــــل دور المشــــاركة فــــي صــــياغة 

والحقيقـــة أن المشـــاركة فـــي صـــياغة السياســـات العامـــة أســـاس النجـــاح واالســـتمرار ألي . السياســـات العامـــة

  .جمعية

ـــادل ذ ـــداء مـــن تقـــديم المعلومـــات ات اتجـــاهين بـــين يتنـــاول هـــذا الكتيـــب عالقـــة تب الحكومـــة والمـــواطنين، ابت

إلـى تقـديم الخـدمات العامـة علـى فـي صـياغة السياسـات العامـة، وصـوال والتشاور وٕاشراك جمعيات األعمال 

  .  المستوى القومي في ظل مناخ ديمقراطي
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    عالقة الحكومة بالمواطنين :الجزء األول

  واطنين؟  ما هي عالقة الحكومة بالم

بـين  والعالقـاتعالقات الحكومة بـالمواطن تعنـي التفـاعالت بـين الحكومـة والمـواطنين فـي منـاخ ديمقراطـي، 

الحكومــة والمــواطنين تشــمل نطاًقــا واســًعا مــن المجــاالت والنــواحي، ابتــداء مــن صــنع السياســات إلــى تقــديم 

محلية، وٕاقليميـة، وقوميـة، : ولما كانت الحكومات تعمل على مستويات مختلفة. الخدمات العامة واستهالكها

. كثر اتصاًال بعملية صنع السياساتودولية، فإننا سنركز هنا على عمل الحكومة على المستوى القومي، األ

أو جــزًءا مـــن مجموعـــات منظمــة، مثـــل منظمـــات  ،اأفـــرادً أمــا المواطنـــون فيتعــاملون مـــع الحكومـــة باعتبــارهم 

  . المجتمع المدني

وترتكــز الديمقراطيــة علــى رضــا المــواطنين، وحتــى يمكــن ضــمان هــذا الرضــا فــإن الديمقراطيــة النيابيــة تقــيم 

ة مـن المبـادئ والقواعـد التقليديـة الرسـمية، مثـل االنتخابـات والحمـالت المصـاحبة نفسها على أسـاس مجموعـ

كما تقوم الديمقراطية النيابيـة أيًضـا علـى أسـاس التفـاعالت المسـتمرة بـين الحكومـة والمـواطنين فـي فتـرة . لها

  . وسنركز هنا على هذا النوع من التفاعل. ما بين االنتخابات

      القاتها بالمواطنين؟كيف يمكن للحكومات تقوية ع

    :       من الناحية العملية، فإن هذا يعني

    إتاحة المعلومات                           

بنشر المعلومات عن صـنع السياسـات، أو تمكـين المـواطنين مـن  -وبمبادرة منها-تقوم الحكومة من جانبها 

دفق المعلومات أساًسا في اتجاه واحد، من الحكومـة وفي كلتا الحالتين، تت. الحصول عليها عند طلبهم إياها

تســهيل الوصــول إلــى الســجالت العامــة، والجرائــد : وأمثلــة ذلــك. إلــى المــواطنين، فــي عالقــة ذات اتجــاه واحــد

  . الرسمية، والمواقع الحكومية على شبكة اإلنترنت

    التشـاور                                

وحتـى يمكـن للحكومـة أن تتلقـى . وتتلقى ردود المواطنين حول صـنع السياسـات تقوم الحكومة بطرح األسئلة

رد فعل المواطنين، فإن عليها أن تحدد من هم الذين تسعى للحصول على آرائهم، وحول أي الموضـوعات، 

كمــا أن تلقــي ردود أفعــال المــواطنين يتطلــب مــن الحكومــة، أيًضــا، تــوفير . فــي أثنــاء عمليــة صــنع السياســات

وهكــــذا، فــــإن التشــــاور يخلــــق عالقــــة محــــدودة ذات اتجــــاهين بــــين الحكومــــة . لومــــات للمــــواطنين مســــبًقاالمع

  . التعليق على مشروعات القوانين، وعمليات المسح الستطالع اآلراء: والمواطنين، ومثال ذلك

  المشاركة الفعالة                           

والمشاركة الفعالة للمواطنين تعني قيام . يشارك المواطنون بنشاط في عمليات اتخاذ القرار وصنع السياسات

المواطنين أنفسهم بدور في تبادل اآلراء الخاصة بصـنع السياسـات، عـن طريـق اقتـراح خيـارات فـي السياسـة 
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تخاذ القـرار النهـائي، تظـل فـي يـد ووضعها، وا وفي الوقت نفسه، فإن المسئولية عن تشكيل السياسات. مثالً 

وٕاشراك المواطنين في صنع السياسات يعد عالقة متقدمة ذات اتجاهين بين الحكومة والمواطنين، . الحكومة

. مجموعات العمل المفتوحة والحـوارات والمناقشـات: ومن األمثلة على ذلك. تقوم على أساس مبدأ المشاركة

والمشـــاركة الفعالـــة، ترتفـــع درجـــة التـــأثير الـــذي يمكـــن للمـــواطنين  وعـــن طريـــق إتاحـــة المعلومـــات، والتشـــاور،

وتـأثيرهم ال يمكـن أن يكـون بـديًال عـن تطبيـق  على أن نفوذ المواطنين. ممارسته في عملية صنع السياسات

االنتخابـات الحـرة النزيهـة، والمجـالس النيابيـة، وٕامكـان مسـاءلة : القواعد والمبـادئ الرسـمية للديمقراطيـة، مثـل

أمــا نــواحي النشــاط . ، والتعدديــة، واحتــرام حقــوق اإلنســاناوٕادارة الدولــة المحايــدة سياســي لمــوظفين الرســميين، ا

التكميليـــــة، مثـــــل إتاحـــــة المعلومـــــات والتشـــــاور والمشـــــاركة الفعالـــــة، فقـــــد كانـــــت موجـــــودة علـــــى الـــــدوام فـــــي 

الديمقراطيـــة أكثـــر، أصـــبح وعلـــى أيـــة حـــال، فإنـــه مـــع تطـــور . الـــديمقراطيات بشـــكل أو بـــآخر وبقـــدر معلـــوم

المواطنـون يطـالبون بـدرجات أكبـر مـن االنفتـاح والشـفافية، كمـا أصـبحت المجتمعـات والتحـديات أكثـر تعقــًدا 

  . عن ذي قبل، وأصبحت الحكومات تسعى بدرجة متزايدة نحو تقوية تفاعالتها مع المواطنين

    لماذا تتم تقوية عالقات الحكومة بالمواطنين؟

ت باستخدام إتاحة المعلومات والتشـاور والمشـاركة الفعالـة؛ لتقويـة عالقاتهـا بـالمواطنين، فلمـاذا تقوم الحكوما

  :هناك ثالثة أسباب رئيسية يدعم كل منها اآلخر.. تفعل الحكومات ذلك؟

     وضع سياسات عامة أفضل )1(

للمشــاركة فــي الشــأن إن ازديــاد قــوة عالقــة الحكومــة بــالمواطنين، يشــجع المــواطنين علــى بــذل الوقــت والجهــد 

وٕاتاحــــة المعلومــــات، . كمــــا أن الحكومــــة تســــتخدم، وتقــــيِّم مــــا يقدمــــه المواطنــــون كمــــورد تســــتفيد منــــه. العــــام

والتشاور، والمشاركة الفعالة، تقدم للحكومة أسًسـا أفضـل لصـنع السياسـات؛ ممـا يجعـل الحكومـة علـى درايـة 

الوقـت نفسـه، فـإن ذلـك يضـمن فاعليـة التنفيـذ؛ نظـًرا  وفـي. بالمشاكل الحقيقية والحلول التي يريدها الجمهـور

  .لتمتع المواطنين بامتالك معلومات أفضل عن السياسات، فضال عن قيامهم بدور في صنعها

  زيادة الثقة في الحكومة     )2(

يهيــئ اســتخدام إتاحــة المعلومــات والتشــاور والمشــاركة الفعالــة فرصــة للمــواطنين كــي يعرفــوا خطــط الحكومــة، 

وهـذه المشـاركة هـي التـي تخلـق قبـوًال أكبـر للنتـائج . آرائهم، وتقديم مدخالت فـي عمليـة اتخـاذ القـراروٕاسماع 

ـــذي هـــو الســـيد فـــي أيـــة  السياســـية، وعلـــى الحكومـــة أن تبـــدي انفتاًحـــا يجعلهـــا أهـــًال للثقـــة لـــدى المـــواطن ال

، إلـى تقويـة عالقـة الحكومـة ويؤدي بناء الثقة في الحكومة، وفي قرارات السياسة العامة األفضل. ديمقراطية

   .شرعيتهابالمواطنين مما يعزز 

     تقوية الديمقراطية )3(
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يــؤدي اســتخدام إتاحــة المعلومــات والتشــاور والمشــاركة الفعالــة إلــى أن تصــبح الحكومــة أكثــر شــفافية وأكثــر 

كمــا أن تقويــة عالقــات الحكومــة بــالمواطنين تعمــل علــى تعزيــز أســس المواطنــة النشــطة، . قابليــة للمســاءلة

ي الشــأن العــام، مثــل واكتســابها للشــرعية بشــكل أكبــر فــي المجتمــع، فضــال عــن دعــم انغمــاس المــواطنين فــ

ويـؤدي هـذا كلـه إلـى ديمقراطيـة . إلـخ.. المشاركة في المناقشات العامة، والتصويت، واالتحادات والجمعيـات

  . أكثر رسوًخا

هذا، وال يمكن أن تحل جهود الحكومة إلتاحة المعلومات والتشاور، وٕاشراك المواطنين في صنع السياسات، 

ذا هـــو المقصـــود منهـــا، بـــل عـــن طريـــق هـــذه الجهـــود تكتمـــل وتقـــوى محـــل الديمقراطيـــة النيابيـــة، ولـــيس هـــ

ويــأتي زيــادة اهتمــام الحكومــات بتقويــة عالقاتهــا مــع المــواطنين نتيجــة تغيــر إطــار . الديمقراطيــة بشــكل عــام

صنع السياسات، فالحكومات القومية وجدت نفسها تتعامل مـع عـالم يتزايـد ترابًطـا واتصـاًال، وأنهـا هـي ذاتهـا 

ر تعقيًدا، كمـا أن توقعـات المجتمـع ومتطلبـات األسـواق أصـبحت تتضـمن المزيـد مـن التفاصـيل أصبحت أكث

وهنــاك كثيــر مــن التحــديات التــي تتعــدى الحــدود القوميــة أو اإلداريــة، ونتيجــة . التــي تتعــدى الحــدود الوطنيــة

اجـه المـواطنين فـي لهذا، بدت عملية صنع السياسات الحكومية أكثر تعقيًدا؛ مما يزيـد مـن الصـعوبة التـي تو 

كمــا أن مــوارد الحكومــة المحــدودة تجعــل مــن الصــعب عليهــا ضــمان قيامهــا . الفهــم وٕامكــان مســاءلة الحكومــة

وفي وسط هذا التعقيد، يتوقع المواطنون هبوط تأثيرهم ونفوذهم من خالل . وحدها بصنع السياسات وتنفيذها

العجـز "اك الكثير من األقاويل التـي تـدور حـول وهن. علمية التصويت، ومعه أيًضا تهبط ثقتهم في الحكومة

وتجــد الحكومــات أنهــا تقــع تحــت ضــغط متزايــد لضــمان فاعليــة . ، وانخفــاض شــرعية الحكومــة"الــديمقراطي

السياســـات العامـــة وشـــرعيتها، كمـــا تـــدرك أنهـــا لـــن تكـــون قـــادرة علـــى إدارة وتنفيـــذ السياســـات بشـــكل فعـــال، 

  . مواطنوها هذه السياسات ويؤيدوهاوبطريقة جيدة كما ينبغي، ما لم يفهم 

عنــد الســعي إلــى تقويــة عالقاتهــا مــع المــواطنين، تســتجيب الحكومــات لضــغوط تــؤثر فــي كافــة مراحــل صــنع 

السياســات، ابتــداء مــن عمليــة تحديــد المشــاكل، ووضــع السياســة، واتخــاذ القــرار علــى عمليــة التنفيــذ، وانتهــاء 

  :الحكومات وأثناء قيامها بذلك، فإن. بعملية التقييم

  تستجيب للمطالبات بزيادة الشفافية والمساءلة  -

تســتجيب الحكومــات الزديــاد المطالبــات العامــة، وتزايــد المطالبــات بالدقــة فــي فحــص األعمــال واإلجــراءات 

وعـن طريـق قيـام الحكومـات بتقـديم المعلومـات عـن . الحكومية من جانب كل من أجهزة اإلعـالم والمـواطنين

يــدة، ومشــروعات السياســات، وأوضــاع التنفيــذ، أو مــا تواجهــه الحكومــات أثنــاء التنفيــذ، الخطــط لسياســة جد

ومراقبتـه، ممـا  يحصل المواطنـون علـى معرفـة أفضـل وأدق، ويصـبحون أكثـر اسـتعداًدا لفهـم نشـاط الحكومـة

  . يخلق أساًسا لمواطنة أكثر نشاًطا

  ضع االعتبار    تسعى إلى الوفاء بتوقعات المواطنين بشأن وضع آرائهم مو  -
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إن الســعي إلــى الحصــول علــى آراء المــواطنين، وتضــمين مــا يقدمونــه مــن مــدخالت فــي صــنع السياســات، 

يعني محاولة الحكومة الوفاء بتوقعات المواطنين مـن ناحيـة االسـتماع إلـى أصـواتهم، ووضـع آرائهـم موضـع 

الحكومــة طريًقــا إلــى مصــادر  وعــن طريــق توســيع دائــرة المشــاركين فــي صــنع السياســات، تكســب. االعتبــار

ومن خالل إعطاء الفرصة لكافة األطراف لإلسهام في صنع السياسات، تزيد الحكومـات . جديدة للمعلومات

  . من فرص التزام المواطنين طواعية بها

  تحاول مواجهة تناقص التأييد العام  -

تحــاول الحكومــات العمــل علــى الحــد مــن التنــاقص المســتمر فــي إدالء النــاخبين بأصــواتهم فــي االنتخابــات، 

وهبـــوط العضـــوية فـــي األحـــزاب السياســـية، ومـــا تكشـــف عنـــه نتـــائج عمليـــات المســـح مـــن ضـــياع الثقـــة فـــي 

عالـــة، تعمـــل ومـــن خـــالل اســـتخدام إتاحـــة المعلومـــات والتشـــاور والمشـــاركة الف. المؤسســـات العامـــة الرئيســـية

الحكومــة علــى خفــض المعوقــات التــي تواجــه المــواطنين فيمــا يتعلــق بمعرفــة السياســات، وفهمهــا، والتعليــق 

وكلما انخفضت المعوقات التي تواجه المواطنين في البداية، كان ذلك أفضل . عليها، والمشاركة في صنعها

مــن خــالل -المــواطنين يشــعرون بأنفســهم لزيــادة معــرفتهم وفــاعليتهم فــي العمــل، وفــي ســبيل ذلــك، فإنهــا تــدع 

أن الحكومــة تــدرك مــا يفتــرض عليهــا عملــه، أال وهــو خدمــة الشــعب، ومــن ثــم يــدرك  -ممارســاتهم الشخصــية

  . المواطنون ما إذا كان تدخلهم البنَّاء في المجتمع الديمقراطي يستحق عناءهم

ا تقويــة عالقاتهــا بــالمواطن، وٕانمــا والتحــدي الــذي تواجهــه الحكومــات اآلن، ال يتعلــق بمــا إذا كــان عليهــ

     .قيامها بذلك بطريقة مهنية ناجحة بكيفية

أحيانا، ترغب الحكومات في إشراك الشعب بأسره، وفي بعض األحيان األخرى، قد ترغب في التركيـز علـى 

مجموعــات محــددة للحصــول علــى مــدخالت محــددة، أو اتخــاذ بعــض االحتياطــات بشــأن أنــواع معينــة مــن 

التي يحتمل أن تكون لها آثار  المهمة النشاطات إحدىوتعد تقوية عالقات الحكومة بالمواطن، . اتالمعلوم

  . إيجابية جدا، إذا ما تم القيام بها باهتمام وعناية

  : أفكار مفيدة للعمل عشر

  ال يكفي إنتاج أعداد كبيرة من النشرات والكتيبات لتقوية عالقات الحكومة بالمواطنين  )1(

ياس وضع عالقة الحكومة بالمواطنين بعدد الوثائق الحكوميـة التـي تنشـرها الحكومـة، ومـع أهميـة ال يمكن ق

ومــا المعلومــات التــي .. كميــة هــذه المطبوعــات، فــإن الســؤال الرئيســي، مــا الــذي يحــدث لهــذه المطبوعــات؟

.. ؟"لــدواليبا"وهــل تصــل فعــًال إلــى الجمــاهير، أم أنهــا تظــل قابعــة علــى الرفــوف وفــي أحضــان .. تتضـمنها؟

وهـل تـدرك الحكومـات ردود .. وهل يستخدم المواطنـون فعـًال هـذه المعلومـات، أم ال يبـدون اهتماًمـا تجاههـا؟

وهل تؤدي الموضوعات التي تبحثهـا إلـى تقويـة العالقـات .. أفعال المواطنين وتعطيها القيمة التي تستحقها؟

   مع  المواطنين، أم تتركهم على حالهم، أم في حال أسوأ؟
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المشـــاركة ، و ولكـــي تحقـــق الحكومـــات نجاًحـــا، فـــإن عليهـــا أن تقـــوم بتخطـــيط اســـتخدام المعلومـــات، والتشـــاور

وهي مهمـة  -أي العمل النافع، بل والمجزي–إذ إن تقوية عالقات الحكومة بالمواطنين يعني العمل . الفعالة

حي النشـاط الالزمـة لبلوغهـا، ويعني هذا وضع األهداف، وتخطيط وتنفيذ نوا. ينبغي أن تؤخذ بجد وٕاخالص

كمـا يعنـي أيًضـا انفتـاح الحكومـة، والعمـل علـى . وتقييم ما تم عمله لمعرفة ما إذا كانت األهداف قد تحققـت

وعندئــذ قــد يعنــي أيًضــا اســتخدام تلــك . الوصــول إلــى المــواطنين، وبنــاء وتعزيــز العالقــات لــدعم الديمقراطيــة

  . ير، عندما يكون ذلك متفًقا مع الهدفالكتيبات والمنشورات للوصول إلى الجماه

  مراعاة وجهات نظر المواطنين أوًال ومعاملتها باحترام    ) 2(

لمــاذا ينبغــي أن يهــتم المواطنــون بضــرورة حصــولهم علــى المعلومــات، أو بإعطــاء آرائهــم ووجهــة نظــرهم قبــل 

أو يرفضـون الـدخول فـي عمليـات إصدار القرارات؟ في الواقع، هناك كثير مـن المـواطنين غالًبـا مـا يتـرددون 

اســتخدام المعلومــات والتشــاور والمشــاركة الفعالــة التــي تطرحهــا الحكومــة، وقــد يــرون أن العمليــة ال تســتحق 

ـــابعوا  ـــذي ينفقونـــه مـــن أجلهـــا، وقـــد يتركـــون األمـــر للحكومـــة والبرلمـــان وغيـــرهم مـــن المـــواطنين ليت الوقـــت ال

ات التــي تقــدمها الحكومــة أو بــدوافع الحكومــة لالقتــراب مــنهم وقــد ال تكــون لــديهم الثقــة بالمعلومــ. الموضــوع

آراء المـواطنين ووجهـات نظـرهم موضـع االعتبـار،  -أو موظفوها-وعندما ال تضع الحكومة . وٕاشراكهم فيها

كـذلك . خاطئـة، وكثيـًرا مـا تكـون النتيجـة مخيبـة لآلمـال فيمكن أن تكون توقعاتها عن ردود أفعـال المـواطنين

تشـــجيعهم علـــى لو ســـلوًكا يتســم بالتعـــالي تجـــاه المــواطنين،  -بــدورهم-ن العمــوميين قـــد يتبعـــون فــإن المـــوظفي

هـــذا اســـتخدام لغـــة وأســـلوب  ، ويعنـــيهما الحتياجـــاتأن تكيـــف وتطـــوع نشـــاطها تبًعـــ ، فعلـــى الحومـــةالمشـــاركة

تسـم بالسالسـة يناسب الجماهير، في الوقت نفسه عليها أن تجعل عملية التفاعـل جذابـة ومثيـرة لالهتمـام، وت

  . واألمانة، والبعد عن التعالي المصداقيةو 

. وعنــدما تعمــل الحكومــات علــى إشــراك المــواطنين فــي عمليــة صــنع السياســات، فإنهــا تخلــق لــديهم التوقعــات

إلى أن تظهر للمواطنين قيمة ما أدلوا به مـن وجهـات نظـر، وأنهـا قـد  -في هذا الصدد-وتحتاج الحكومات 

المواطنين قد يحجمون  أخذتها في الحسبان عند صنع السياسة، وٕاذا ما أخفقت الحكومة في عمل ذلك، فإن

  . عن المشاركة، أو يظهرون عدم الرغبة في إنفاق وقتهم الثمين لالستجابة لدعوات الحكومة في المستقبل

  محافظة الحكومة على كلمتها، وبناء الثقة أمر أساسي      ) 3(

عملهـا لـيس مـن  وأن يكـون. إذا ما رغبت الحكومات في تقويـة عالقاتهـا بـالمواطنين، فالبـد أن تفـي بمـا تعـد

باب التظاهر، وذلك بتقديم معلومات كاملة، وطلب آراء المواطنين، والسعي إلشراكهم بشكل فعال في صنع 

بفعــل يــؤدي إلــى خيبــة األمــل، ويزيــد مــن إحجــام  -بعــد ذلــك-السياســات، باإلضــافة إلــى االبتعــاد عــن القيــام 

 أجلهـا مـن نشـاط بنـواحي الحكومـة قيام ظاهرالتأشكال  ومن. المواطنين عن االشتراك في أي عمل مستقبالً 

ومــن أشــكال التظــاهر أيًضــا، االدعــاء  .أو لمجــرد القــدرة علــى القــول بأنــه تــم التشــاور مــع المــواطنين ،فقــط
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بإشراك المواطنين بطريقة مفتوحـة ونيابيـة، إال أنـه فـي حقيقـة األمـر يقتصـر علـى دعـوة أولئـك الـذين تتماثـل 

أشــكاله أيًضــا، القيــام بالعمــل كمــا لــو كانــت حقــوق المــواطنين فيمــا يتعلــق  آراؤهــم مــع رأي الحكومــة، ومــن

بالمساواة في الحصول على المعلومات الكاملة والمحايدة قد تم احترامها، فـي حـين أن مـا يحـدث فـي الواقـع 

إن تقويــة عالقــات . تقــديم معلومــات متميــزة إلــى جانــب واحــد، أو غيــر كاملــة لعــدد قليــل مــن الجماعــات فقــط

بينما ليس لديها شيء تبيعه، وليس هناك أمام المواطنين  ،لهم "بيع السياسات"لحكومة بالمواطنين ال يعني ا

وحتــى مــع أفضــل النوايــا، فــإن الحكومــات يمكــن أن تقــع فــي فــخ عــدم الوفــاء بوعودهــا وتخييــب . مــا يشــترونه

لنفـاد المـوارد، أو ألن القيـادة ال آمال المواطنين، وقـد يحـدث هـذا نتيجـة توقـف األعمـال وأوجـه النشـاط نظـًرا 

وهكـذا فقـد يجـد الموظفـون . القيمة والغرض ومدى صلة هـذه األعمـال بـالمواطنين -أو ال تدرك-تفهم تماًما 

الحكوميــون أنفســهم وحيــدين فــي اللحظــات الحرجــة، عنــدما يتطلــب األمــر تضــمين مــدخالت المــواطنين فــي 

جهود التي تبذل لتخطيط وٕاعداد الموازنات، وضمان التزام القيادة وهنا مرة أخرى، فإن ال. عملية اتخاذ القرار

  . بما وعدت به، تعد أموًرا أساسية، ولها أهميتها في تحقيق النجاح

  يحتاج بناء عالقات أقوى بين الحكومة والمواطنين إلى وقت، حتى تظهر آثاره) 4(

لـى وقـت، فهـذه أمـور ال يمكـن أن تـتم بشـكل يحتـاج إ الفعالـة،إن استخدام المعلومات، والتشـاور، والمشـاركة 

بشكل مفاجئ، ولمجرد أنها بدأت في  وٕاذا ما توخينا الدقة، فإن المواطنين لن يظهروا ثقتهم بالحكومة. سريع

كما أن المـواطنين لـن يتمكنـوا مـن اإلسـهام فـي صـنع السياسـات دون أن . إشراكهم في مبادرة لسياسة منفردة

وأوجـه النشـاط التـي . لكي يتعرفوا على الموضوعات، وتكـوين مقترحـاتهم الخاصـةيكون لديهم الوقت الكافي 

تـــؤدي إلـــى تقويـــة عالقـــات الحكومـــة بـــالمواطنين تحتـــاج إلـــى وقـــت لتنفيـــذها، كمـــا تحتـــاج إلـــى وقـــت لتظهـــر 

لـة وتتوقف اآلثار المباشرة إلشراك المواطنين على التوقيت الذي يتم فيه ذلك، فإذا ما كان فـي مرح. نتائجها

عندئذ لن يكون للمواطنين سـوى قليـل  –قريبا من، أو حتى بعد اتخاذ القرار–متأخرة من دورة صنع السياسة 

كما أن إشراك المواطنين في وقـت متـأخر جـدا يمكـن أن تكـون لـه . من األثر الحقيقي على صنع السياسات

فـي أثنـاء –من دورة صنع السياسة  وعلى النقيض، عندما يشارك المواطنون في المراحل األولى. آثار سلبية

  . يمكن أن تحقق الحكومات آثاًرا أكبر –مراحل اإلعداد واالستكشاف مثالً 

  للتحديات" جاهزة"ليست هناك حلول ) 5(

تختلف العالقات بين الحكومة والمواطنين مـن دولـة إلـى أخـرى، ولـذا فـإن الحكومـات تحتـاج إلـى رسـم أوجـه 

والدروس . نشاطها في إطار أوضاعها وتحدياتها الخاصة والمحددة، متبعة في ذلك طريق اإلبداع واالبتكار

ين، وتحديـد فـرص جديـدة، وأخـذ الرئيسية في تقوية عالقات الحكومة بالمواطنين تتمثـل فـي الـتعلم مـن اآلخـر 

فاألهــداف، . الـديناميكيات فــي االعتبــار، واســتخدام ملكــات اإلبــداع واالبتكـار، وقــد يكــون ذلــك شــديد الســهولة

والجمــاهير المســتهدفة، واألدوات، ال يــتم تحديــدها لمــرة واحــدة فحســب، بــل إنهــا تتجــدد بشــكل مســتمر؛ ألن 
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فـإن هـذه  –أو سوء الحظ-ولحسن . ناميكية تتسم بالتغير المستمرالعالقة بين الحكومة والمواطنين عالقة دي

ليســـت الطريقـــة المثلـــى، فالعالقـــات بـــين الحكومـــة والمـــواطنين ديناميكيـــة، ويتغيـــر إطـــار هـــذه العالقـــة تغيـــًرا 

وأفـراد -مستمًرا طوال الوقت، وكذلك نواحيها، إلى جانب موضوعات وخيـارات صـنع السياسـات، والجمـاهير 

وستواجه الحكومات مفاجآت غير سارة إذا ما كانت إجراءاتها بعيدة الصلة عن . التي تتأثر بها -المواطنين

أهداف السياسة العامة، وٕاذا مـا تغافلـت عـن إشـراك مجموعـات مهمـة مـن الجمـاهير، وٕاذا مـا كانـت األدوات 

مثـــل تكنولوجيـــا  واألدوات الجديـــدة. المســـتخدمة قديمـــة عفـــا عليهـــا الـــزمن، ولـــم تعـــد تصـــل إلـــى المـــواطنين

ظهــور الصــحف  -تاريخيــا-المعلومــات واالتصــاالت، تقــدم فرًصــا جديــدة ومثيــرة، تماًمــا مثلمــا أدى إلــى ذلــك 

وكمــا كــان الحــال مــع كــل خطــوة ســابقة فــي تطــور أجهــزة اإلعــالم، يبــدو أن تطــوير . واإلذاعــة والتليفزيــون

أمـر يجـب  -بـدال عـن اسـتبدالها-تمـال دورهـا تكنولوجيا جديدة من أجـل توسـيع أجهـزة اإلعـالم الموجـودة واك

وســتكون الحكومــات فــي وضــع ســيئ إذا مــا أهملــت هــذا الــدرس مــن دروس التــاريخ،  وضــعه فــي االعتبــار،

وقامت بتركيز كل جهودها على وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت سعًيا وراء حل فوري وهمي لكافـة 

معلومات واالتصاالت فعالة، فإنها تحتاج إلى التكامل مـع األدوات تحدياتها، فلكي تكون وسائل تكنولوجيا ال

ـــع إليهـــا ـــة وصـــول الجمي ـــإن . التقليديـــة، كمـــا تحتـــاج إلـــى التعامـــل مـــع تحـــدياتها مثـــل تـــأمين إمكاني وهكـــذا ف

المستهدفة، واألدوات، ال يمكن تحديدها مرة واحدة وللجميع؛ ألنها تتوقـف علـى طريقـة  والجماهيراألهداف، 

  . لعالقة، وعلى التحديات التي تواجهها الحكومة ويواجهها المواطنون والبالدتطور ا

  السيطرة على التحدي السياسي لتحقيق التوازن بين المدخالت المتشبعة ) 6( 

عنـــد تقويـــة عالقـــات الحكومــــة بـــالمواطنين مـــن خـــالل اســــتخدام المعلومـــات والتشـــاور والمشـــاركة النشــــيطة 

. قـدًرا ضـخًما مـن المـدخالت التـي يتوجـب اسـتعمالها لتحسـين صـنع السياسـات للمواطنين، تتلقـى الحكومـات

ماذا يحدث عندما تتلقـى الحكومـة مـدخالت : وحتى اآلن فإن هذا أمر جيد، إال أن السؤال الذي يطرح نفسه

  متعارضة من جوانب مختلفة؟ 

رات معينـة للسياسـة، وقـد فقد تتحيز مجموعات المصالح المهمة ومنظمات المجتمع المدني بقـوة لـبعض خيـا

أن أغلــــب المــــواطنين الــــذين تمــــت مقــــابلتهم  -علــــى النقــــيض مــــن ذلــــك- ُتظهــــر اســــتطالعات الــــرأي العــــام

وٕاذا مـا ركـزت الحكومـات علـى المـدخالت القادمـة مـن مجموعـات المصـالح . يعارضون تلك الخيـارات بشـدة

صــلحة محــددة للقلــة، وٕاذا مــا راهنــت المنظمــة والخبــراء، فقــد تكتشــف أن هــذه المجموعــات ال تهــتم ســوى بم

الحكومـــات علـــى مشـــاعر الجمـــاهير العريضـــة، فإنهـــا قـــد تهمـــل احتياجـــات مجموعـــات مهمـــة، أو مجـــاالت 

  . سياسات أخرى

يتم انتخاب الحكومات لوضـع سياسـات واتخـاذ قـرارات، ويمكـن .. ما هو الجمهور الذي يجب اتباع خياراته؟

طنين والمجموعات، مـع انفتاحهـا لتلقـي مـدخالت المـواطنين فـي عمليـة أن تقرر الحكومة اتباع مطالب الموا
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فمـا هـو . كمـا يمكنهـا أيًضـا أن تقـرر بـدال عـن ذلـك المضـي فـي طريقهـا هـي، إلظهـار قيادتهـا. اتخاذ القرار

  وكيف يتم حل هذه المعضالت؟ .. الطريق الذي ينبغي اتخاذه؟

ا بحاجة إلى القيام بكل هـذه األشـياء فـي نفـس الوقـت، قد تجد أنه -فعالً –ويكمن الجواب في أن الحكومات 

وهي تحتاج . فهي تحتاج إلى اتخاذ قرارات وتوفير القيادة، بينما تكون متفتحة لتلقي مدخالت من المواطنين

، وكــذلك المصــالح المنظمــة، فهــي تحتــاج إلــى إجــراء المتفرقــةإلــى أن تأخــذ فــي االعتبــار المصــالح العامــة و 

  . ح، بما يسمح باالستمرار والتغير في الوقت ذاتهتوازن بين المصال

وبعبــارة أخــرى، فــإن هــذا توصــيف لوظيفــة الحكومــة، فتقويــة عالقــات الحكومــة بــالمواطنين هــي التــي تقــدم 

وقـد يـؤدي اسـتخدام المعلومـات  .قـراراتال يصـف ال هـذا لكـناألدوات الالزمة للتعامل مـع هـذه المعضـالت، 

وعلـى . والتشاور والمشاركة الفعالة إلى تحقيق توافق عريض بين المصالح، واتفاق جمـاعي واسـع فـي الـرأي

أية حال، فإن ذلك قد يكشف أيًضا عن وجهات نظر متباينة ومتباعدة، ويؤدي إلى طرح أسئلة مفتوحـة مـن 

الحكومـة بـالمواطنين فهـو تعزيـز التفـاهم وتوضـيح موضـوع  أما الـذي تفعلـه تقويـة عالقـات. مختلف الجوانب

السياسة، مع توفير الفرصة للمواطنين واألطراف المهتمة إلسماع أصواتهم، وتقـديم مـا لـديهم مـن مـدخالت، 

وبهــذه الطريقــة، تتــاح الفرصــة لتكــوين اتفــاق فــي الــرأي فــي المقــام األول، كمــا تــوفر . وتقاســمها مــع آخــرين

  . ع لآلراء والمصالح وطريقة إقامة توازن بينها، وأساًسا أفضل التخاذ القراراتللحكومة رؤية أوس

   النقد والحوار جزء من الديمقراطية) 7(

نــادًرا مــا يــؤدي التشــاور مــع المــوطنين وٕاشــراكهم فــي صــنع السياســات إلــى ترحيــب حماســي دائــم بالحكومــة، 

ا إلسـماع صـوتهم؛ إذ إنهـم قـد يسـتخدمون فرصـتهم خاصة إذا ما كانت الفرصة ال ُتعطى للمواطنين إال نادرً 

األولى في التنفيس عن غضـبهم أو إحبـاطهم، أو قـد يختـارون ببسـاطة عـدم اتبـاع االختيـارات المقترحـة مـن 

وبالنسبة للمثاليين في الحكومـة، قـد يشـكل هـذا تجربـة مخيبـة لآلمـال بشـدة، ولمـا كـانوا يظنـون أن . الحكومة

يــدة، وتحقــق أفضـل المصــالح للمـواطنين، فــإنهم قــد يضـطربون عنــدما يواجهــون سياسـات الحكومــة سـليمة وج

والقاعدة الذهبية في إتاحة المعلومـات والتشـاور والمشـاركة الفعالـة، . علًنا بردود أفعال معاكسة من الجمهور

جـب أن هي إذا دعوت المواطنين كي يقولوا ما يظنونه، فـال تنـدهش إذا مـا قـاموا فـي النهايـة بعمـل ذلـك، وي

  . تكون مستعًدا الكتشاف أن أفكارهم قد ال تتفق على اإلطالق مع أفكارك الخاصة

إن الهـــدف، مـــن كـــل ذلـــك هـــو الحصـــول علـــى مـــدخالت مـــن المـــواطنين، ولـــيس الحصـــول علـــى الهتـــاف 

وكمــا هــو الحــال بالنســبة النتقــادات المــواطنين، فــإن مــوظفي الحكومــة قــد تــواجههم مشــاكل مــع . والتصــفيق

فـــي -وقـــد يحـــاول منتقـــدو الحكومـــة . لصـــحافة، وجماعـــات المصـــالح، ومنظمـــات المجتمـــع المـــدنيممثلـــي ا

اســتخدام عمليــات التشــاور والمشــاركات الفعالــة كفرصــة لتوضــيح معارضــتهم، وهــذا الموقــف يشــابه  -الواقــع

اإلعــالم  كثيــًرا مــا يقــوم بــه المواطنــون األفــراد، ولكــن الــرد عليــه قــد يكــون أكثــر صــعوبة، ألن أصــوات أجهــزة
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ومـــن . ومنظمــات المجتمـــع المـــدني تصـــل إلــى جمهـــور عـــريض علـــى عكـــس الحــال بالنســـبة للمـــواطن الفـــرد

ـــى خـــالف ونـــزاع مفتـــوح، ومـــن  الممكـــن أن تـــؤدي انتقـــادات أجهـــزة اإلعـــالم ومنظمـــات المجتمـــع المـــدني إل

ن لــديها الحــق فــي الطبيعــي، أنــه يتوجــب علــى الحكومــات أال تتــرك االنتقــادات غيــر المبــررة دون رد، كمــا أ

  . توضيح وجهة نظرها

وعلى أية حال، فإن ما يجب على الحكومات أن تأخذه في الحسبان يتمثل في احتماالت إثـارة النقـد والنـزاع 

حتى إذا ما قامت الحكومة بتهيئة أسلوب مفتـوح شـامل مـع المـواطنين، ومنظمـات المجتمـع المـدني، وأجهـزة 

التشـــاور والمشـــاركة الفعالـــة علـــى زيـــادة فـــرص الحـــوار البنـــاء، ووضـــع وتعمـــل إتاحـــة المعلومـــات و . اإلعـــالم

سياســـات أفضـــل، وزيـــادة الثقـــة بالحكومـــة، إال أنـــه مـــع ذلـــك ال تعطـــي أي ضـــمان للحيلولـــة مـــن إثـــارة النقـــد 

  .والنزاع، ألنهما ببساطة جزء من الديمقراطية

  جها االنفتاح وٕاشراك العاملين داخل الحكومة مثل إشراك من في خار ) 8( 

قد تقوم الحكومات بإتاحة المعلومات والتشاور والمشاركة الفعالة باعتبارهـا فرصـة للنظـر فـي المـرآة، وسـؤال 

هــل تــم إعــالم المــوظفين .. نفســها كيــف تتعامــل مــع صــنع السياســات وتنفيــذها داخليــا، فــي نطــاق الحكومــة؟

هـــل يشـــارك .. وتـــم أخـــذها فـــي الحســـبان؟ هـــل طلـــب مـــنهم تقـــديم مـــدخالت.. بمبـــادرات السياســـة الجديـــدة؟

وهـل يشـاركون فـي وضـع اإلطـار، والتخطـيط، .. الموظفون بنشاط فـي وضـع وتخطـيط السياسـات وتنفيـذها؟

وٕاذا مــا كانــت الحكومــات تطلــب مــن المــواطنين أن .. والقيـام بــإجراءات تقويــة عالقــات الحكومــة بــالمواطنين؟

مواردهـا الداخليـة  -بالقـدر نفسـه-ل، فإنهـا قـد تسـتخدم يقدموا مـدخالت مهمـة مـن أجـل صـنع سياسـات أفضـ

وكما هو الحال عند إشراك المواطنين، فإن إشـراك المـوظفين ال يعنـي تخلـي الحكومـات عـن . لنفس الغرض

وقد يخشى كبار المديرين . حقها في اتخاذ القرارات، لكنه يعني استخدام طرق مختلفة للوصول إلى القرارات

لمعلومــات إلــى مــوظفيهم وٕاشــراكهم علــى نطــاق واســع إلــى زيــادة عــبء العمــل علــيهم، مــن أن يــؤدي تقــديم ا

ويرجـع هـذا . وبذلهم مجهودات إضافية، قد يصدق هذا في البداية، لكنه يؤدي إلى بذل جهد أقل في النهايـة

ــن الحكومــات مــن تحقيــق  إلــى أن تقاســم المعلومــات مــع المــوظفين واســتخدام مــا يقدمونــه مــن مــدخالت، يمكِّ

وبممارسـة الحكومـات داخليـا، مـا تهـدف إلـى عملـه خارجيـا، يمكنهـا أن . أهدافها بشكل أفضل وبفعالية أكبـر

وخطـوة بعـد خطـوة يمكـن للحكومـات بنـاء ثقـة داخليـة لالنفتـاح والشـفافية . تعمل بشـكل أكثـر ترابًطـا وتماسـًكا

  . المواطنينوالمشاركة، وهي ثقافة تدعم بدورها نجاح تقوية عالقات الحكومة ب

  تقوية عالقات الحكومة بالمواطنين سياسة في حد ذاتها ) 9(

وتمثــل دعًمــا مفيــًدا  -ال أكثــر وال أقــل-إن تقويــة عالقــات الحكومــة بــالمواطنين هــي فــي حــد ذاتهــا سياســة 

ـــديال عـــن مســـئولية الحكومـــة فـــي اتخـــاذ  ـــة، وليســـت ب ـــة الديمقراطي ـــة وللعملي ـــرارات الحكومي لعمليـــة اتخـــاذ الق

مثـل –كمـا أنهـا ليسـت بـديًال عـن المؤسسـات الرسـمية الموجـودة وعـن عمليـات الديمقراطيـة النيابيـة . راراتالق
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. بـل إنهـا مكمـل شـديد األهميـة لكـل ذلـك، وقـد تسـتخدم كثيـًرا بهـذا المعنـى -المناقشات البرلمانيـة والتصـويت

آثارهـا، فـإن الحكومـات قـد ترغـب فـي ومع فهم أن إتاحة المعلومات والتشاور والمشاركة الفعالة، سياسـة لهـا 

ويبــدو أن المجموعــة األساســية مــن القــوانين . تقــدير المــدى الــذي تــذهب إليــه فــي جعــل هــذه السياســة رســمية

وعمليـة التشـاور اإلجبـاري قـد . الرسمية والقواعد والهياكل تكفي لتوفير اإلطار لتطوير العالقات بدرجة أكبـر

ي الحاالت التي يحتاج فيها األمر إلى إجراءات سريعة، وفي توقيت تؤدي على إحداث تأخير كبير، حتى ف

ومن الممكن استخدام طرق غير رسمية وحرفيـة لرسـم وتطبيـق القواعـد وأوجـه النشـاط، مـع تـرك قـدر . محدد

أكبر من االختيار للحكومـة كـي تقـرر نـوع النشـاط الـذي سـتجري ممارسـته فـي لحظـة معينـة، دون الحـد مـن 

ومهما كان المنهج أو األسلوب الـذي تتبعـه الحكومـات، . م المواطنين والتشاور معهم وٕاشراكهمالتزامها بإعال

فإنها تحتاج إلى إدراك أن الطريقة التي يتم بها تنفيذ السياسات تعتمد على الطريقة التي يـتم بهـا صـنع هـذه 

المعلومـات، وأن تتشـاور  وسـيكون عليهـا تفسـير، وٕاعطـاء األسـباب بشـأن القـرارات لمـن تقـدم لهـم. السياسات

وتنطبق على ذلك قواعد الشفافية، والمساءلة، والمسئولية، والحاجة إلى اإلشراف، مثلها في . معهم وتشركهم

  .ذلك مثل أي ميدان آخر من ميادين السياسة

  الوقاية خير من العالج ) 10(

ســتخدم الفــرص المتاحــة، كــن نشــًطا، وا. ال تنتظــر حتــى تواجــه حكومتــك المتاعــب، وتضــطر إلــى رد الفعــل

وحاول منع حدوث مشاكل نتيجة ضعف العالقات مـع المـواطنين، وال تـؤخر اإلجـراء حتـى يصـبح عليـك أن 

إن اســتعادة الثقــة الضـــائعة فــي حكومـــة أصــعب كثيــًرا مـــن المحافظــة عليهـــا، . تتعامــل بعــد ذلـــك مــع كارثـــة

جمــيعهم يحتــاجون إلــى وقــت للتعــود علــى  والسياســيون مــن متخــذي القــرارات، وموظفــو اإلدارة، والمواطنــون،

والمطلــــوب هــــو اتبــــاع مــــنهج الخطــــوة بخطــــوة، وقــــد تبــــدأ . إتاحــــة المعلومــــات والتشــــاور والمشــــاركة الفعالــــة

. الحكومـات ببنـاء اإلطـار الشـامل القــانوني والمؤسسـي مـع إطـالق إجـراءات أوليــة معينـة بقصـد جمـع الخبــرة

وبالنسبة للدول ذات . ي النشاط التي تستهدف المعلومات والتشاوروقد تجد أنه من السهل عليها البدء بنواح

الخبرة الراسخة، فإن مسألة المشاركة الفعالة ستكون بالتأكيد إحدى المسائل التي يمكنها استثمارها الكتشاف 

وفي كل مراحل التطور في تقوية عالقة الحكومة بـالمواطنين يمكـن . أراٍض جديدة، وتطوير ممارسات جيدة

  . دول أن تتعلم من خبرات اآلخرينلل
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  ماذا تعني المشاركة في صياغة السياسات العامة؟ : الجزء الثاني
علـى شـخص مـا، أو (تعنـي عمليـة مسـاندة أو تـأثير  -بكل بسـاطة-المشاركة في صياغة السياسات العامة 

عامــة معينــة، قــد وبــرامج المشــاركة فــي صــياغة السياســات العامــة، بقصــد تغييــر سياســات ). علــى شــيء مــا

  :تشمل

  .القانون والتشريعات األخرى •

 .اللوائح •

 .قرارات المحاكم •

 .األوامر والقرارات التنفيذية •

 .خطط وبرامج األحزاب السياسية •

  .السياسات المؤسسية •

وبمعنــى آخــر، فــإن المشــاركة فــي صــياغة السياســات العامــة تتضــمن إعــالن المســاندة لمواقــف معينــة تتعلــق 

ومــن أمثلــة ذلــك، الموافقــة علــى إقــرار سياســة معينــة، أو إلغائهــا، أو رفضـــها، أو . محــددةبسياســات عامــة 

وقد تكون المشاركة في صياغة السياسات العامة أحد التحديات؛ ألنها قد تتضمن معارضة لموقف . تعديلها

  .الحكومة بالنسبة لقضايا محددة

عمال تأثيًرا مباشـًرا، فـإن القطـاع الخـاص يحتـاج ونظرا ألن كثيًرا من السياسات العامة تؤثر على مجتمع األ

إلى جعل صوته مسموًعا كـي يـتمكن مـن تحسـين سياسـات عامـة معينـة تشـمل القـوانين واللـوائح التـي تتعلـق 

  :بما يلي

  .األعمال ممارسة •

 .األيدي العاملة •

 .السالمة •

 .النقل •

 .المال •

 .الضرائب •

 .الجمارك •

  .الرسوم األخرى المتعلقة بالشركات •

نـون  -من خالل جمعيات القطـاع الخـاص–ومن ثم، فإن الكثير من رجال األعمال ذوي الفكر المتشابه  يكوِّ

مـــواقفهم تجـــاه قضـــايا محـــددة، بالمشـــاركة فـــي صـــياغة السياســـات العامـــة علـــى مســـتوى الحكومـــات المحليـــة 

ها حــــول السياســــات وهــــذا يعنــــي بالنســــبة لجمعيــــات األعمــــال، القيــــام بتثقيــــف أعضــــائ. واإلقليميــــة والوطنيــــة

فـي صـوت واحـد، يبـين مـا قـد يترتـب علـى السياسـات  -علـى اخـتالف توجهاتهـا-الحكومية، وتجميع آرائهـم 

هــذا األســلوب مــن التنظــيم يزيــد مــن احتمــاالت قيــام الحكومــة بتبنــي إجــراءات . المعينــة مــن تكــاليف ومنــافع
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تطـــوير بيئـــة مشـــجعة لمجتمعـــات إصـــالحية معينـــة، وتهـــدف هـــذه المجهـــودات، بصـــفة عامـــة، إلـــى إيجـــاد و 

  .األعمال

ذات  -بموجب القانون العام-يتوقف نوع المشاركة في صياغة السياسات العامة على ما إذا كانت الجمعية 

وقد تخضـع أنشـطة جمعيـات األعمـال ذات العضـوية اإللزاميـة . بالكامل ةعضوية إلزامية، أم جمعية تطوعي

وقـــد تحـــرم مـــن التمويـــل الحكـــومي إذا اشـــتركت فـــي بعـــض أنـــواع الممولـــة مـــن الحكومـــة لـــبعض القيـــود، بـــل 

هـذا الـدليل مصـمم لتوضـيح كيفيـة قيـام جمعيـات األعمـال الخاصـة . المشاركة في صياغة السياسات العامـة

  . وتنفيذها بوضع مبادرات المشاركة الناجحة في صياغة السياسات العامة ةذات العضوية التطوعي

  

  

  المشاركة في صياغة السياسات العامة من أجلها؟ ما المسائل التي لم ُتصمم

  

من المهم أن نفهم ماذا تعني المشاركة في صياغة السياسات العامة، ومن المهم بنفس الدرجة أن 

فمـن وجهـة نظـر . نعرف المسائل التي لم تصمم المشاركة في صياغة السياسات العامة من أجلها

لسياسـات العامـة إليجـاد بيئـة عمـل مالئمـة لجميـع جمعيات األعمال، توجه المشاركة في صياغة ا

  :مصممة لما يلي ليستأعضاء هذه الجمعيات، لكن المشاركة في صياغة السياسات العامة 

  

 .الحصول على معاملة تفضيلية لشركة ما أو قطاع ما 

 

أما إذا كانت هناك عقبات يوميـة (حل المشاكل المتعلقة باألنشطة اليومية للشركات األعضاء  

شير إلى وجود مشكلة كبيرة تهدد مجتمع األعمال بشكل عام، فإن مشاركة األعضاء في صياغة ت

وفـــي مثـــل تلـــك الحـــاالت، ال يـــتم توجيـــه الهجـــوم علـــى َعـــَرض . السياســـات العامـــة ســـتكون مؤكـــدة

 ).المشكلة، بل البد من التركيز بصفة خاصة على السبب الحقيقي للمشكلة

 

تزويد األعضاء بخدمة حل المشـاكل اليوميـة المتعلقـة بعملياتهـا الروتينيـة، أو تسـوية النزاعـات  

ولكــــي يحســــم األعضــــاء مثــــل هــــذه األمــــور، يجــــب علــــيهم االســــتعانة . بــــين األعضــــاء والحكومــــة

  .إلخ... التحكيم أو المستشارينهيئات بالقانونيين أو 
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  المشاركة في صياغة السياسات العامة؟ما السبب في أهمية : الجزء الثالث
   

    جعل صوت مجتمع األعمال مسموًعا
المتعلقـة بمجتمـع األعمـال متاحـة  الجوهريةالمشاركة في صياغة السياسات العامة المؤثرة تجعل المعلومات 

  :على نطاق واسع للعديد من الجهات المؤثرة في السياسة العامة، ومنها

الجديـدة، حيـث  واألفكار للمقترحات امصدرً  يعد الذيا من مجتمع األعمال كثيرً  التي تستفيد :وسائل اإلعالم

يجمــع الصــحفيون قــدًرا كبيــًرا مــن معلومــاتهم مــن مصــادر حكوميــة رســمية، ولكــنهم يتمكنــون مــن تحليــل هــذه 

 .بعد أن يستمعوا إلى الصوت اآلخر من جمعيات األعمال ومراكز الفكر المعلومات بطريقة أفضل

الذين يحتاجون إلى معلومات سليمة ألنهم يصدرون قرارات سياسة  أعضاء المجالس التشريعية :المشرعون

وفــي كثيــر مــن األحيــان يقــرر المواطنــون إعــادة انتخــاب أو عــدم انتخــاب نفــس . تــؤثر فــي حيــاة المــواطنين

ل إصــالحات قائمــة ومــن شــأن السياســات الســليمة أن تعــزز البيئــة المناســبة لألعمــال، وأن تــدخ. األعضــاء

كمـــا أن المنــــاخ المناســــب لألعمــــال يجــــذب . علـــى التوجــــه نحــــو اقتصــــاد الســـوق، وأن تفيــــد المجتمــــع ككــــل

االســتثمارات ويشــجع منظمــي المشــروعات؛ ممــا يــؤدى بالتــالي إلــى زيــادة النمــو االقتصــادي، وزيــادة فــرص 

 .نعمل جديدة، وال شك أن هذه الفرص الجديدة ستكون لصالح جميع المواطني

الـــذين إذا حصـــلوا علـــى معلومـــات صـــحيحة عـــن األهـــداف األساســـية  :المنظمـــون والموظفـــون اإلداريـــون

  .لسياسات ولوائح معينة سيتمكنون من تطبيقها بطريقة أفضل

الـذين يـؤثرون فـي قـرارات صـناع السياسـات، فالحصـول علـى  :عموم الجمهور وأعضـاء جمعيـات األعمـال

موضـع الدراسـة يجعـل أعضـاء جمعيـات األعمـال وعمـوم الجمهـور علـى معلومات أساسية بشـأن السياسـات 

دراية أكبر بالسياسات التي تؤثر عليهم، وتساعدهم على معرفة ما يفعلـه ومـا ال يفعلـه األعضـاء المنتخبـون 

 .الذين ينوبون عنهم

  

    تقوية جمعيات األعمال
ات األعمـال ونموهـا، ولـذلك تقـدم هـذه وتعد المشاركة في صياغة السياسات العامة ضرورية الستمرار جمعي

وبــرغم ذلــك قــد تضــيع هــذه المجهــودات ســدى إذا كانــت . الجمعيــات خــدمات كثيــرة مثــل التثقيــف والتــدريب

وفى مثـل هـذه الظـروف تكـون المشـاركة . القوانين واللوائح تقف حجر عثرة أمام اإلدارة الناجحة للمشروعات

الحــــواجز حتــــى تــــتمكن شــــركات أعضــــاء الجمعيــــات مــــن  فــــي صــــياغة السياســــات العامــــة ضــــرورية إلزالــــة

  .االستمرار واالزدهار



16 
 

     خصائص جمعيات األعمال التي تسهم بمبادرات مشاركة ناجحة في صياغة السياسات العامة
  :المعروف أن جمعيات األعمال التي تشارك في صياغة السياسات العامة المؤثرة تتميز بما يلي

 .يجذب انتباه صناع السياسة بشكل سريع بصوت موحدالتعبير عن مصالح األعضاء  •

لمناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بالسياسات، وتزويـدهم  عقد اجتماعات منتظمة مع صناع القرار •

 .بالمطبوعات والبحوث الجيدة

 .إنشاء قنوات اتصال تعمل بشكل منتظم وفعال، وتوثيق عالقات العمل مع المسئولين الرسميين •

عــن طريــق التــأثير علــى توجهــات مشــاريع  للتعبيــر عــن مصــالح األعضــاء القنــواته اســتخدام هــذ •

ومن خالل هذه األنشطة، قد يبدأ صناع السياسات بالتعامل مـع جمعيـات . قوانين وسياسات معينة

األعمــال باعتبــارهم شــركاء أساســيين فــي عمليــة صــنع السياســات، يقــدمون معلومــات ســليمة متعلقــة 

شـــــاريع المشـــــاركة فـــــي صـــــياغة السياســـــات العامـــــة التـــــي يمولهـــــا مركـــــز وبفضـــــل م. (بالسياســـــات

فـي بعـض الــدول، أصـبح صـناع السياسـات يتوجهـون مباشــرة  CIPEالمشـروعات الدوليـة الخاصـة 

 ).إلى جمعيات األعمال للتشاور معها حول بعض السياسات

ت، أو كـرد فعـل اإلسهام في عمليات المشاركة في صياغة السياسات العامة بمبادرة من الجمعيا •

االتصال المسـتمر بـين ممثلـي جمعيـات األعمـال . لمبادرات أخرى بهدف تحقيق مصالح أعضائها

وصـــناع السياســـات، يســـاعد علـــى وضـــع أجنـــدة للسياســـات، ويتـــيح للجمعيـــات فرصـــة التعبيـــر عـــن 

لـى مخاوف األعضاء، واقتراح السياسات المعينـة التـي يفضـلونها بـدال عـن االكتفـاء بـردود الفعـل ع

وعــالوة علــى ذلــك فــإن االتصــال المســتمر يضــع جمعيــات األعمــال فــي موقــع . مقترحــات اآلخــرين

قريب من المقترحات والسياسات التي توشك على الصدور، حتى تـتمكن مـن دراسـتها بعنايـة، ومـن 

 .ثم إعداد الرد المناسب عليها

 والقـانوني المـرتبط بمجـال األعمـالالمساعدة في الحد من التغييرات الكثيرة في اإلطار التنظيمـي  •

ألن هــذه التغييــرات المتكــررة تثيــر مخــاوف المســتثمرين، وتضــع العراقيــل أمــام إنشــاء المشــروعات 

 .ونموها

للتأكـد مـن تطبيـق نصـوص السياسـات المتعلقـة بأعضـائها بأسـلوب يتسـم  مراقبة تطبيق السياسـات •

 .قانونبالعدالة والثبات والسرعة، وبالتالي تأكيد سيادة ال

اشتراك جمعيات األعمال اشتراًكا مؤثًرا في صياغة السياسـات العامـة يجعلهـا طرًفـا مهمـا علـى سـاحة صـنع 

السياسات ويزيدها قوة؛ ألن المشاركة الناجحة في صياغة السياسات العامة ترفع مكانة الجمعية بين صناع 

ات مفيـدة ألعضـائها، وبالتـالي تـتمكن السياسات، وتحسن سمعتها داخل مجتمع األعمال كمنظمـة تقـدم خـدم

. الجمعيــة مــن الحصــول علــى إســهامات أكثــر مــن أعضــائها الحــاليين، كمــا تــتمكن مــن جــذب أعضــاء جــدد

وبمزيد من التمويل توفر جمعيات األعمال المزيد مـن المـوارد للمشـاركة فـي صـياغة السياسـات العامـة، كمـا 

وحصـول الجمعيـة علـى . ة فـي صـياغة السياسـات العامـةتتمكن من تطوير اسـتراتيجيات وتكتيكـات المشـارك
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عــدد أكبــر مــن األعضــاء يعنــي أنهــا موجــودة فــي عــدد أكبــر مــن الــدوائر االنتخابيــة، ويرفــع مــن قــدرتها علــى 

  . التأثير على صناع السياسات المنتخبين

ال ويمكــــن القــــول باختصــــار إن المشــــاركة فــــي صــــياغة السياســــات العامــــة، تــــزود أعضــــاء جمعيــــة األعمــــ

ـــــدوافع الالزمـــــة لحمايـــــة منـــــاخ األعمـــــال، وتحســـــينه، وتقـــــديم الخـــــدمات المناســـــبة  بالمعلومـــــات واألدوات وال

  .ألعضائها
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مشـاركة فـي صـياغة السياسـات كيـف تضـع وتنفـذ اسـتراتيجية ناجحـة لل: الرابع الجزء

 ؟   العامة
  

  تكوين لجنة المشاركة في صياغة السياسات العامة  :  1الخطوة رقم 
لجنـــة "يجـــب علـــى جمعيـــات األعمـــال المهتمـــة بالمشـــاركة فـــي صـــياغة السياســـات العامـــة أن تقـــوم بتكـــوين 

ويجـب أن تكـون اللجنـة صـغيرة، يتـراوح عـدد . ، إذا كـان ذلـك ممكًنـا"للمشاركة في صياغة السياسات العامـة

علـى –فـإذا كانـت جمعيتـك . يمثلـون مختلـف قطاعـات العضـوية فـي الجمعيـة ،أعضاء 7و 5أعضائها بين 

تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة العاملة في مجاالت مختلفة، يجب أن تضم لجنة  –سبيل المثال

المشاركة في صياغة السياسـات العامـة أعضـاء يمثلـون الشـركات علـى مختلـف أحجامهـا، وأعضـاء يمثلـون 

مــن األعضــاء مــن يمثــل المجــال كمــا يمثــل حجــم  عــدة مجــاالت مختلفــة، ومــن الطبيعــي أن يكــون هنــاك

  .صناعة ونوعها في نفس الوقتال

وباإلضافة إلى قيام أعضاء لجنة المشاركة في صياغة السياسات العامة بتمثيل الجمعية، يفضل أن يكونـوا 

والبـد أن يتفـق . على دراية تامة بالمسائل التنظيمية والتشريعية والقانونية والسياسية التي لها عالقة بالجمعية

افــة القضــايا التــي تهــم جميــع أعضــاء الجمعيــة، بــدال عــن التركيــز فقــط األعضــاء علــى أنهــم ســيعملون فــي ك

  .على القضايا التي تهم شركاتهم بشكل مباشر

والبد أن تتوفر لدى أعضاء اللجنة الرغبة فـي تكـريس جـزء كبيـر مـن وقـتهم لألمـور المتعلقـة بالمشـاركة 

   :  في صياغة السياسات العامة بصفة منتظمة، بما في ذلك

 .ماعات اللجنةحضور اجت •

 .وضع أطر المشاركة في صياغة السياسات العامة ومراقبة تنفيذها •

 .قراءة وصياغة وثائق ومطبوعات االستراتيجية واعتمادها •

 .االتصال بأعضاء الجمعية وصناع السياسات عند اللزوم •

ــ. ويجــب أن يكــون للجنــة رئــيس مســئول عــن تنفيــذ أنشــطتها، وضــمان تحقيــق أهــدافها ى وباإلضــافة إل

  :المؤهالت التي يجب توفرها في أعضاء اللجنة، يجب أن يتوفر في رئيسها ما يلي

 .المهارات الالزمة لتكوين فرق العمل والمهارات القيادية •

 .الفهم التام لبيئة صنع السياسات •

 .مع المعنيين من صناع السياسات المفيدةالعالقات  •
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ألنشــطة اللجنــة، يفضــل عــدم اختيــار مــدير جمعيــة ولكــي نضــمن أن رئــيس اللجنــة ســيكرس الوقــت الكــافي 

ومــع ذلــك ال بــد أن يقــيم رئــيس اللجنــة عالقــة عمــل قويــة مــع مــدير الجمعيــة، . األعمــال لرئاســة هــذه اللجنــة

  .وبقية أعضاء اللجنة، وأعضاء الجمعية ككل

الوقـــت  بمهمتهـــا بشـــكل يتســـم بالكفـــاءة وفـــى" لجنـــة المشـــاركة فـــي صـــياغة السياســـات العامـــة"ولكـــي تقـــوم 

. ميزانيـة، مـع وضـع بعـض المـوظفين تحـت تصـرفها -قدر المسـتطاع-المناسب، يوصى بأن تخصص لها 

وعند توافر ميزانية، يجب على رئيس اللجنة أن يضع ميزانية تقديرية لألنشطة الموضوعة في الخطة خـالل 

وظفين واالستشــاريين الــذين الســنة أو الســنتين المقبلتــين، وبنــاء علــى ميزانيــة الجمعيــة يمكــن تحديــد عــدد المــ

  .يمكن أن تستعين بهم اللجنة من خارج الجمعية، وعدد الموظفين الذين يمكن االستعانة بهم من داخلها

  : أما المهارات التي يجب أن يتمتع بها أعضاء اللجنة فتتضمن

 .مهارات بحثية متقدمة في المجاالت المتعلقة بالجمعية •

 .والعالقات العامةمهارات متقدمة في اإلعالم  •

 .قدرات بناء التحالفات •

 .خبرة في التسويق •

  .القدرة على التواصل مع صناع السياسات، وٕاقامة عالقات عمل تعاونية مع هيئاتهم •

ويجب أن يعمل أعضاء اللجنة علـى اسـتخدام مـوظفين مـن شـركاتهم لمسـاعدة اللجنـة كلمـا أمكـن ذلـك، وقـد 

بخبــراء قــانونيين أو خبــراء فــي المشــاركة فــي صــياغة السياســات العامــة تحتــاج اللجنــة أحيانــا إلــى االســتعانة 

لوضع مسودات بعض النصوص القانونية األساسية، أو للتعامل مع قضية مهمة بعينها، ويمكن التعاقد مع 

أو /ومن المعروف أن كثيًرا من البرلمانيين السابقين و. أولئك الخبراء للعمل نصف الوقت عند الحاجة إليهم

  .حامين المتقاعدين ذوي الصالت الجيدة يرحبون بتقديم خدماتهم مقابل أتعاب معقولةالم

ويجب تخصيص بعض الموظفين المعينـين للمراقبـة، يكونـون مسـئولين عـن مراقبـة مـا يـدور بشـأن مجموعـة 

محـــددة مـــن القضـــايا، ولـــذلك يجـــب أن يكونـــوا علـــى مقربـــة مـــن صـــناع السياســـات، والجمهـــور، والجمعيـــات 

 ومـاية التي قد تتفق آراؤها أو تختلف مع الجمعيـة، حتـى يتمكنـوا مـن معرفـة مـا يـدور فيهـا مـن أفكـار، األهل

وهذا يقلل إلى حد كبير احتمال حـدوث تغييـر مفـاجئ فـي السياسـات، كمـا يعطـي لجنـة . أنشطةتقوم به من 

قبـل مناقشـتها الرسـمية  والسياسـات المناقشـاتفرصة كافية لتشـكيل " المشاركة في صياغة السياسات العامة"

وفــي معظــم األحــوال تكــون فرصــة الجمعيــة للتــأثير علــى السياســات قبــل صــدورها أكبــر مــن . وقبــل صــدورها

  .فرصتها بعد صدورها؛ ألن مؤيدي تلك السياسات يتصدون للدفاع عنها بقوة بمجرد صدورها
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أن يتشـاور مـع األعضـاء لوضـع  بعد تكوين اللجنة وتزويدها بالموظفين الالزمـين، يجـب علـى رئـيس اللجنـة

جــدول زمنــي لالجتماعــات؛ ألن االجتماعــات المنتظمــة مفيــدة جــدا لضــمان التعــاون الفعــال، والقضــاء علــى 

وليكن كل خميس في تمـام -ويوصى بأن يختار رئيس اللجنة موعًدا ثابًتا لالجتماع . المشاكل إذا لزم األمر

وبــذلك ســيحرص أعضــاء اللجنــة علــى تخصــيص هــذا الوقــت  -الســاعة التاســعة صــباًحا، علــى ســبيل المثــال

ويتوقف تحديد عدد مرات االجتمـاع علـى حجـم النشـاط، . والتفرغ تماًما لحضور االجتماعات بصفة منتظمة

  .وبالتالي يمكن تغييره من آن آلخر

 اختيار قضايا المشاركة في صياغة السياسات العامة  : 2الخطوة رقم 
. يصـبح مـن الضـروري تحديـد قضـايا المشـاركة" ركة في صياغة السياسات العامةالمشا"بمجرد تكوين لجنة 

وحيــث إن جمعيــات األعمــال تنشــأ لخدمــة أعضــائها، فإنــه مــن المنطقــي أن تســأل الجمعيــة أعضــاءها عــن 

  .ومن الممكن أن يتم ذلك من خالل عمليات المسح الستطالع آراء األعضاء. القضايا التي تهمهم

المشــاركة فــي صــياغة السياســات "خبــرات ومعــارف قــادة جمعيــة األعمــال، وأعضــاء لجنــة ويجــب االســتعانة ب

فـــي وضـــع وتصـــميم أســـئلة المســـح؛ ألن هـــؤالء القـــادة يتـــابعون قضـــايا السياســـات، ويتعـــاملون مـــع " العامـــة

ر مـن المشرعين والمنظمين بصفة منتظمة، ولذلك فهم دائًما على دراية بالقضايا المتوقعة والمهمة قبل الكثيـ

وال بد من نقل هذه المعلومات إلـى أعضـاء الجمعيـة بانتظـام، سـواء بواسـطة البريـد اإللكترونـي، . (األعضاء

  ).أو الرسائل اإلخبارية، أو بأي وسيلة مناسبة أخرى

يجب اختيار قائمة من القضايا التي يقوم األعضـاء بترتيبهـا حسـب أولويتهـا، علـى أسـاس مجموعـة مـن 

  :ر، وتشمل هذه المعايير ما يليالمعلومات والمعايي

 .القضايا التي تعزز اإلصالحات الموجهة نحو اقتصاد السوق والمشروعات الخاصة •

 .القضايا التي تتعلق بعدد كبير من أعضاء الجمعية •

على خالف الحوادث التي تقع بصـفة متفرقـة (القضايا التي تهم سياسات أو قوانين أو لوائح معينة  •

 ).من العوامل التي ال يتم التنبؤ بهابسبب تضافر مجموعة 

 .القضايا المحددة جدا ذات المعالم الواضحة •

وهــى القضــايا التــي يمكــن حســمها (القضــايا التــي لهــا فرصــة معقولــة للنجــاح علــى المــدى القصــير  •

باقتراحــات لسياســات محــددة، مــع مراعــاة تجنــب القضــايا التــي تتطلــب تعــديل الدســتور، أو النظــام 

 ). لالقانوني كك

القضايا التي تلقى تأييًدا من غالبية أعضاء الجمعية وأعضاء المجلس، مع مراعـاة تجنـب القضـايا  •

 .الخالفية المثيرة للجدل

 .القضايا التي تتسم بتوقع األحداث المستقبلية، أو تجنب ما قد يقع من مشكالت •

 .عموم الجمهور القضايا التي ال تجد معارضة من المجموعات القوية، أو من المشرعين، أو •
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 .القضايا التي ال تدمر صورة الجمعية، أو تسيء إلى سمعتها •

  

  

  من المهم قياس الرأي العام

  

الرأي العام له تأثير كبير ومهم على صناع السياسات، ولذلك يجب علـى أعضـاء اللجنـة استكشـاف 

فـــي صـــياغة  المشـــاركة"وهـــذا ســـيجنب لجنـــة . الـــرأي العـــام فيمـــا يتعلـــق بالقضـــية المطروحـــة للبحـــث

إنفاق مواردها على تأييد سياسات مقترحة يعارضها الجمهـور بشـدة، كمـا سـيجنبها " السياسات العامة

وهنـاك عـدة طـرق لقيـاس الـرأي العـام، أوال، ابحـث عـن . دخول معركة من المحتمـل أن تكـون خاسـرة

ا تـم العثـور أي عمليات مسح أو استطالعات للرأي تكـون قـد أجريـت مـؤخًرا حـول نفـس القضـية، وٕاذ

عليهـــا، يصـــبح مـــن الضـــروري أن يتأكـــد الموظفـــون مـــن ســـالمة الطـــرق التـــي اتبعـــت فـــي المســـح أو 

وٕاذا لم تكن هناك دراسات حديثة، يجـب إجـراء . القياس والتأكد من دقة النتائج التي تم التوصل إليها

ســواء بواســطة مســح للــرأي العــام عــن طريــق اســتطالع، أو اختبــار مجموعــات محوريــة ممثلــة للعينــة، 

  . الموظفين أو االستعانة باألخصائيين عند اللزوم

 

  

 تصميم وتوزيع استمارة االستبيان  :  3الخطوة رقم 

باختصار شديد، بناء على المعايير السـابقة، وعلـى المعلومـات التـي يـتم الحصـول عليهـا مـن قـادة جمعيـات 

، يجــب أن تقــوم اللجنــة بتصــميم مســودة "العامــةالمشــاركة فــي صــياغة السياســات "األعمــال، وأعضــاء لجنــة 

  :االستبيان وٕارسالها إلى جميع أعضاء الجمعية، على أن يطلب االستبيان من األعضاء ما يلي

 .ترتيب مجموعة من القضايا المعينة حسب أولويتها •

 .ترتيب مجموعة من الحلول المقترحة لكل قضية •

  )درب أن يرفق هنا عينة نموذج استبيانعلى الم. (إكمال االستبيان في التاريخ المحدد •

لضـــمان أن تلبـــي اللجنـــة احتياجـــات  -إن أمكـــن ذلـــك-ويجـــب إجـــراء االســـتبيان مـــرة كـــل ســـنة علـــى األقـــل 

  .أعضائها

 عقد اجتماعات مجموعات محورية ممثلة لألعضاء  : 4الخطوة رقم 
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، "المشــاركة فــي صــياغة السياســات العامــة"ومــن الطــرق األخــرى الختيــار القضــايا الرئيســية ألعضــاء لجنــة  

عقــد اجتماعــات مــع عــدد قليــل مــن أعضــاء الجمعيــة لمناقشــة السياســات المتعلقــة بهــم، ويجــب أن يقــود كــل 

ات للتعـرف علـى محورية ممثلة ألعضاء الجمعية عضو من أعضاء اللجنة، يتـولى توجيـه المناقشـ مجموعة

، ثـم محاولـة التوصـل إلـى الحلـول المناسـبة )وفًقـا للمعـايير المـذكورة أعـاله(القضايا التي تثير قلق الشـركات 

  .لها

  :المشاركة في صياغة السياسات العامة لجنة أولويات اختيار

قضـية مـن  لـن تـتمكن مـن حشـد التأييـد لكـل" المشـاركة فـي صـياغة السياسـات العامـة"من الواضح أن لجنـة 

القضايا التي تهم أعضاءها، ولتحديد قائمة القضايا إلى أقل عدد معقول ومالئم، يجب على موظفي اللجنـة 

  :القيام بما يلي

  .المحورية الممثلة لألعضاء في قائمة واحدة المجموعاتتسجيل نتائج المسح، ونتائج  •

الــالزم لكــل قضــية مــن القضــايا فحــص الميزانيــة للتأكــد مــن وجــود مــوارد كافيــة لجهــود حشــد التأييــد  •

 .ذات األولوية

البــدء بحــذف القضــايا األقــل أهميــة ابتــداًء مــن نهايــة القائمــة إلــى أن تصــل إلــى العــدد الــذي يمكــن  •

 .تغطيته بالموارد المتاحة بالفعل

الحـل المقتـرح . (تسجيل كل قضية مـن القضـايا ذات األولويـة القصـوى، وكتابـة الحـل المناسـب لهـا •

ـــد هـــذه الن ـــارة عـــن توصـــيات سياســـة قصـــيرة وواضـــحةعن وســـيكون مـــن . قطـــة يجـــب أن يكـــون عب

ومـن المهـم ). الضروري القيـام بـالبحوث الالزمـة لتوسـيع التوصـيات المقترحـة وتقـديم بـراهين مؤكـدة

أيًضـــا أن نالحـــظ أن بعـــض القضـــايا قـــد ال تتطلـــب أي تشـــريعات أو قـــوانين جديـــدة، وٕانمـــا تتطلـــب 

 .لسياسات الموجودة بالفعلتطبيق وٕانفاذ القوانين وا

 .إرسال هذه القائمة إلى مجلس إدارة الجمعية العتمادها •

  

ـــة مجهـــودات ـــدما تبـــدأ الجمعي ـــار القضـــايا ذات  وعن المشـــاركة فـــي صـــياغة السياســـات العامـــة، يفضـــل اختي

األولويـــة، وهـــي تلـــك القضـــايا التـــي يمكـــن التعامـــل معهـــا بدرجـــة كافيـــة فـــي المســـتقبل القريـــب، وهـــذا ســـيبين 

وبعـــد أن تقـــوم اللجنـــة بتحســـين . ألعضـــاء الجمعيـــة أن االشـــتراك فـــي صـــياغة السياســـات العامـــة مفيـــد لهـــم

  . كتيكاتها، يمكنها أن تبدأ في التعامل مع قضايا أكثر صعوبة على المدى الطويلاستراتيجيتها وت

  وضع وتنفيذ استراتيجية المشاركة في صياغة السياسات العامة: 5الخطوة رقم 

  

اآلن، وبعـــد أن تعـــرف أعضـــاء اللجنـــة علـــى أولويـــات المشـــاركة فـــي صـــياغة السياســـات العامـــة، آن األوان 

كـــون االســـتراتيجية مـــن مجموعـــة مـــن األدوات التـــي يـــتم تنفيـــذها طبًقـــا لجـــدول زمنـــي وتت. لوضـــع اســـتراتيجية
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سـيتم أوًال، تقـديم . محدد، لتحقيق هدف معـين، والهـدف فـي هـذه الحالـة هـو التـأثير علـى واضـعي السياسـات

  . عدة أدوات مفيدة للمشاركة في صياغة السياسات العامة

  .6مني في الخطوة رقم وسيتعرف القارئ على كيفية وضع الجدول الز 

o تعرف على نقاط االرتكاز   

لكي تكون مجهودات جمعيتك في مجال المشاركة الناجحة في صياغة السياسات العامة، من المهم جدا أن 

. يتفهم األعضاء تماًما عملية صنع السياسات، ومعرفة أهم النقاط التي يمكن االرتكاز عليها في كـل قضـية

اإلجـــراءات التاليـــة فـــي كـــل قضـــية مـــن القضـــايا ذات األولويـــة، فـــإنهم ســـيؤكدون  وٕاذا اتبـــع أعضـــاء اللجنـــة

معـرفتهم بطريقــة صـنع السياســات، وبـذلك تصــبح ممارسـتهم لعمليــة المشـاركة فــي صـياغة السياســات العامــة 

  .فعالة ومؤثرة

  :  تحديد مستوى القضية من بين المستويات التالية: أوال

  .المستوى المحلى •

 .أو اإلقليممستوى المنطقة  •

  .المستوى الوطني •

  : تحديد ساحة القضية من بين الساحات التالية: ثانيا

  .الساحة التشريعية •

 .الساحة التنظيمية •

  .ةالساحة القانوني •

بعـــد أن يحـــدد موظفـــو اللجنـــة مســـتوى القضـــية المعنيـــة وســـاحتها، يقومـــون بتحليـــل عمليـــة صـــنع السياســـات 

فــي الدولــة التــي توجــد بهــا الجمعيــة، فيمــا يتعلــق بالقضــايا مــن هــذا  ليتعرفــوا علــى كيفيــة إتمــام هــذه العمليــة

وعنـد تحليـل عمليـة اتخـاذ السياسـات بالنسـبة لهـذه القضـية، سـيدرك الموظفـون . المستوى وعلى هـذه السـاحة

. نقاط االرتكاز المهمة وصناع السياسات الرئيسيين الـذين يمكـن التـأثير علـيهم، حتـى يتبنـوا موقـف الجمعيـة

  .وضع قائمة تحتوى على مثل هذه المعلومات وتحديثها عند اللزومويجب 

o  تعرف على المؤيدين والمناهضين لكل قضية  

ـــا شـــامًال لمـــن يؤيـــد أو  وكـــذلك تتطلـــب المجهـــودات الناجحـــة للمشـــاركة فـــي صـــياغة السياســـات العامـــة فهًم

وعلــى أســاس نقــط االرتكــاز التــي ســبق تحديــدها، يجــب أن . يعــارض قضــية مــا، ولمــاذا يؤيــدها أو يعارضــها

ويمكــن الحصــول علــى هــذه . يستكشــف موظفــو اللجنــة مواقــف صــناع القــرار الرئيســيين بالنســبة لكــل قضــية

راءة المطبوعات أو النشرات الصادرة عن مكتب صناع السياسات، أو من مواقعهم على شـبكة المعلومات بق

ويجـب تنظـيم هـذه المعلومـات حتـى . اإلنترنت، أو من خالل الحديث مـع مـوظفي مكاتـب صـناع السياسـات
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وضـع جـدول يبـين موقـف  –إذا أمكـن–ويجـب . يتسنى فهم أفكار كل عضـو مـن أعضـاء هيئـة صـنع القـرار

  . و تجاه كل قضية، سواء أكان مؤيًدا أو معارًضا أو لم يحدد رأيه بعدكل عض

وحيــث إن مواقــف صــناع السياســات تتــأثر عــادة بمواقــف مجموعــات المصــالح الخاصــة تجــاه قضــايا معينــة، 

سيحتاجون بدورهم إلى تحديد مجموعة المصالح " المشاركة في صياغة السياسات العامة"فإن أعضاء لجنة 

وبالنسـبة لكـل قضـية يجـب علـى مـوظفي اللجنـة ). سـواء بالتأييـد أو الـرفض(تمة بتلـك القضـايا الخاصة المه

وهـذا يعنـي ضـرورة الحصـول . أن يتعرفوا على موقف كـل مجموعـة مـن القضـية، ولمـاذا تتبنـى هـذا الموقـف

االجتمــاع مــع بعــض ممثلــي المجموعــة علــى  -عنــد اللــزوم–علــى مطبوعــات ومــواد مــن كــل مجموعــة، أو 

وعلــى أسـاس هـذا البحــث، يجـب علــى مـوظفي اللجنـة وضــع جـدول يبــين . مسـتوى العـالي لمناقشــة القضـيةال

  .المنظمات المؤيدة والمعارضة والتي لم تكّون رأًيا حول كل قضية

  :لقد أصبح موظفو المشاركة في صياغة السياسات العامة اآلن يعرفون

 .على القرارات المتعلقة بالقضيةصناع القرار الرئيسيين الذين لديهم القوة للتأثير  •

 .األطراف الرئيسية من أصحاب المصلحة في التأثير على القضية •

 .االتجاه الذي تتجه إليه السياسات •

ويجــب علــى المــوظفين اســتخدام هــذه المعلومــات لوضــع اســتراتيجية مــؤثرة للمشــاركة فــي صــياغة السياســات 

  .العامة

  

  

  اغة السياسات العامةأسئلة لوضع إستراتيجية المشاركة في صي

  ما الذي يحتاج إلى تغيير؟ 

 من الذي يمكن أن يحدث التغييرات؟ 

 ما مقدار التغيير الذي يجب عمله؟ 

 كيف يمكن القيام بالتغيير؟ 

 كيف سيتم تنفيذ التغييرات؟ 
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o   صمم رسالتك حسب أوضاع جمهورك  

المشــاركة الناجحــة فــي صـياغة السياســات العامــة تســتلزم التواصـل الفعــال مــع مختلــف فئــات  اسـتراتيجية

  : الجمهور، من أجل أن

  .تفوز بتأييد أولئك الذين لم يحددوا رأيهم •

 .وتفوز بتأييد بعض األفراد والمجموعات من الذين كانوا في األصل معارضين •

  .وتقوي التزام المؤيدين األصليين •

 بد أن تستهدف مواد المشاركة في صياغة السياسات العامة الجمهور الـذي تحـاول التـأثير ولتحقيق ذلك، ال

وفي بعض الحاالت مـثًال، يكـون مـن الضـروري . عليه، وأن يتم توصيل هذه المواد إليه في الوقت المناسب

ــا  وفــي بعــض الحــاالت األخــرى قــد تحتــاج إلــى معالجــة أكثــر. إلقــاء كلمــة دقيقــة وقصــيرة عــن القضــية تعمًق

  .للقضية حتى تتمكن من إقناع المستمعين

  :وفي جميع األحوال، يجب تصميم الرسالة الموجهة، من أجل أن

 .تخاطب المصالح الشخصية للمستمعين •

 .وتقنع المستمعين بأهمية القضية، وتبين حاجتهم لتأييد موقفك •

 .وتكون موجزة •

 ).إن وجدت(وتبين الخطوات التي يجب القيام بها  •

  .األجوبة على األسئلة المتوقعة وتتضمن •

  : أما الرسائل الموجهة إلى صناع السياسات فيجب أن تتضمن ما يلي

 .األسباب التي تجعل هذه القضية مهمة •

ـــا يمكـــن اســـتخدام قـــوائم األســـماء والتوقيعـــات كوســـيلة (أو المجموعـــات المؤيـــدة /عـــدد النـــاس و • وهن

 ).لإلقناع

 .بة على العرض أو االقتراحالتأثيرات السلبية وااليجابية المترت •

كيف سيؤدي العرض أو االقتراح إلى إلحـاق الضـرر، أو مسـاعدة مجموعـات معينـة مـن النـاخبين،  •

 . مثل الموظفين أو المستثمرين أو الموردين أو العمالء

 .كيف ستتم رؤية العمل المقترح من وجهة نظر القاعدة السياسية لصانع السياسات •

مـا هـي السياسـات مـثًال أو الالئحـة أو القـانون (يام به على وجه التحديـد ما هو العمل المطلوب الق •

 )المراد تبنيه أو إلغاؤه أو تعديله؟

 .النص المحدد، أو المسودات الفعلية للقوانين أو السياسات أو اللوائح المقترحة •

ب وهنــاك عــدد مــن مختلــف األدوات المتاحــة التــي مــن الممكــن أن تســاعدك علــى تصــميم رســالتك حســ

  :   الجمهور الذي ستخاطبه، منها

  .البيانات والتصريحات الصحفية •

 .النشرات الموجزة عن القضية •
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 .التقارير التي توضح موقف القضية •

 .نشر كلمات في أعمدة على صفحات معينة في الصحف •

 .إصدار نشرة حقائق تجيب عن األسئلة المتكررة •

 ).، أو ورش العمل، أو الندوات، أو المؤتمراتالتي تلقى في الجلسات البرلمانية(الخطب والكلمات  •

 ).وهذه النقطة تحتاج إلى مزيد من التفصيل(المواد المختلفة التي تقدم للصحفيين  •

إن تجهيز هذه المواد في أسرع وقت ممكن، وتسليمها لألطراف الرئيسية والمستمعين في التوقيـت المناسـب، 

أن تلعــب دوًرا مــؤثًرا فــي ) ونأمــل(مناقشــة السياســات سيســاعد جمعيتــك علــى أن تكــون مــؤثرة فــي جلســات 

  .وهذا هو أحد أهم أهداف المشاركة في صياغة السياسات العامة. النتائج التي ستسفر عنها المناقشات

o  كيف تطور مواد المشاركة في صياغة السياسات العامة الموجهة  

  البيان الصحفي: 1األداة رقم 

يعد البيان الصحفي أداة أساسية مـن أدوات المشـاركة فـي صـياغة السياسـات العامـة، وهـذه البيانـات المفيـدة 

 جمعيــاتاليــتم إرســالها إلــى وســائل اإلعــالم المختلفــة، كمــا يمكــن إرســالها إلــى أعضــاء الجمعيــة، وأعضــاء 

  . األخرى المؤيدين، أو الذين لم يكونوا رأًيا عن القضية

  :  اإلرشادات المفيدة لكتابة بيانات وتصريحات صحفية مؤثرةوفيما يلي بعض 

يعد تثقيف عموم الجمهـور حـول القضـايا الرئيسـية مـن أكثـر الطـرق تـأثيًرا فـي إنجـاز اإلصـالحات السياسـية 

ولعـل أسـهل وأرخـص . واالقتصادية، حيث يتم التعامـل مـع الـرأي العـام إلـى أن نصـل إلـى إجمـاع فـي الـرأي

ولكــي يــتم اســتعمال هــذه . خدام أجهــزة وســائل اإلعــالم المقــروءة والمذاعــة الموجــودة بالفعــلوســيلة لــذلك، اســت

األجهــزة بكفــاءة، مــن الضــروري إقامــة خطــوط واضــحة لالتصــاالت بــين منظمتــك والصــحفيين الــذين يغطــون 

نـات وتعد البيانات الصحفية إحدى الطرق التي تساعد علـى الوصـول إلـى أولئـك الصـحفيين، فالبيا. قضيتك

لكــن، لكــي تكــون هــذه . والتصــريحات الصــحفية مــن أكثــر الطــرق انتشــاًرا لتوصــيل رســالتك إلــى الصــحفيين

  .الطريقة مؤثرة، فال بد أن تتبع إرشادات معينة

والمقصــود مــن هــذه اإلرشــادات أن تجعــل بياناتــك الصــحفية متميــزة وأكثــر وضــوًحا بــين القصــص اإلخباريــة 

ــ-حتــى يصــير الصــحفيون  أكثــر اســتعداًدا الختيــار  –رون فــي ســباق دائًمــا حتــى اللحظــة األخيــرةالــذين يعتب

  :وتتمثل أهم عناصر البيان الصحفي الجيد فيما يلي. بياناتك الصحفية للنشر

   :الوضوح .1

ويجـب وضـع . الحقائق األساسية يجب أن تكون واضحة تماًما أمام الصحفي الذي يقرأ بيانك الصحفي

العلوي من البيان، كما يجب أن يحتوي الجزء العلـوي مـن الورقـة علـى  اسم منظمتك وشعارها في الجزء

تــاريخ صــدور البيــان، واســم ورقــم تليفــون الشــخص الــذي يمكــن االتصــال بــه إذا رغــب مراســلو وســائل 

وأخيــًرا، ال بــد أن يكــون للبيــان الصــحفي . اإلعــالم فــي االتصــال بــه للحصــول علــى معلومــات إضــافية
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، يصــف باختصــار محتــوى البيــان، علــى أن يكــون العنــوان )بيــر غــامقمكتــوب بخــط ك(عنــوان واضــح 

وال شـــك أن الصـــحيفة التـــي تخلـــو مـــن العنـــاوين التـــي تـــدل القـــارئ علـــى . شـــبيًها بالعنـــاوين الصـــحفية

المعلومات التي تهمه قراءتها لن تلفت انتباهه، وكذلك الحـال بالنسـبة للصـحفيين الـذين ربمـا ال يلتفتـون 

 .كانت خالية من العناوين المميزةإلى البيانات إذا 

 : االختصار .2

يجب أال يزيد طول البيان الصحفي عن صفحة واحدة إال في حاالت نادرة، ويجب أن تكـون المسـافات 

إال أنه من الممكن ترك مسافة واحـدة بـين السـطور لكـي يظـل البيـان فـي صـفحة (بين السطور مزدوجة 

ل فــي بيــان صــحفي واحــد، لكــن مــن الضــروري تحديــد وهنــاك ميــل طبيعــي لوضــع كــل التفاصــي). واحــدة

إن الغـــــرض مـــــن البيـــــان الصـــــحفي، تقـــــديم . األولويـــــات، وتضـــــمين البيـــــان أهـــــم المعلومـــــات األساســـــية

  .المعلومات البارزة وتشجيع الصحفيين على االتصال بك للحصول على المزيد من المعلومات

   :التفاصيل .3

الرئيسـية التـي يجـب أن يتضـمنها البيـان الصـحفي، وفـي قد يكون من الصعب تحديد نوعية المعلومـات 

.. وأين وقع الحدث؟.. ومن أنت؟.. حدد ماذا تريد قوله؟: "هذا الصدد، هناك قاعدة جيدة يمكن اتباعها

وربما ال تكون بحاجة إلى اإلجابة عن كل هذه األسئلة، لكن عليك ". وما مدى أهميته؟.. ومتى حدث؟

أجـب عـن كـل : أكـرر. لكي تتأكد أنك لـن تتـرك عنصـًرا مـن هـذه العناصـرأن تتمرن على هذه الطريقة 

 .سؤال بكل اختصار ممكن، مستخدًما أهم المعلومات األساسية

   :تنسيق الشكل العام .4

باإلضافة إلى اإلرشادات السابقة، يجـب أن يكـون شـكل البيـان الصـحفي منسـًقا بطريقـة قياسـية، ويجـب 

أن تتضـــمن الفقـــرة األولـــى أو الثانيـــة كلمـــات قليلـــة مقتطفـــة مـــن كلمـــات أحـــد قـــادة  -كلمـــا أمكـــن ذلـــك-

  . المجتمع المحلي، أو أحد أعضاء الجمعية المعنيين بالقضية

وأخيــًرا، يجــب اختتــام البيــان . يــرة لتقــديم وصــف مــوجز للجمعيــة أو المنظمــةويجــب اســتعمال الفقــرة األخ

في الواليـات المتحـدة . الصحفي برمز يبين للصحفيين أنه ال توجد صفحات إضافية أو معلومات أخرى

  .كإشارة إلى انتهاء البيان الصحفي### أو  -30–األمريكية يتم التعبير عن ذلك بكتابة 

 : األحداث .5

البيان الصحفي لإلعالن عن مناسبة أو حدث مـا، فيجـب إرسـاله علـى شـكل دعـوة، إال أنـه  إذا استخدم

يجــب أن تحتــوي الــدعوة الصــحفية علــى  –علــى خــالف الــدعوة التــي ترســلها الجمعيــة إلــى أعضــائها–

هذه الدعوة يجب أن تتضمن اسم وشعار الجمعيـة فـي . بعض التفاصيل التي يتضمنها البيان الصحفي

) اســـم شـــخص مهـــم"(أو .." يســـعدنا أن نـــدعوكم لحضـــور"وي مـــن الصـــفحة، وبعـــدها عبـــارة الجـــزء العلـــ



28 
 

. ، ثم اسم المناسـبة أو الحـدث مكتوًبـا بحـروف كبيـرة وتـاريخ وموعـد ومكـان انعقـاده. ."يدعوكم لحضور

وبعـــد ذلـــك تخصـــص فقـــرة واحـــدة تكـــون المســـافة بـــين ســـطورها مفـــردة تتضـــمن اســـم وصـــفة الضـــيف 

وفــي نهايــة البيــان الصــحفي، يجــب ذكــر . باختصــار ســبب أهميــة هــذه المناســبة المتحــدث، كمــا تشــرح

  :معلومات عن كيفية االتصال للحصول على المزيد من التفاصيل، وتختتم بعبارة برجاء الرد

 RSVP (Repondez S’il Vous Plait – Please Respond) 

  : مالحظة بشأن التوزيع

، وفـــي نتحـــاول إرســـالها إلـــى أســـماء وعنـــاوين صـــحفيين محـــدديعنـــد توزيـــع البيانـــات الصـــحفية يجـــب أن 

وال تتـردد . المناسبات، يراعى إرسال البيـان الصـحفي مـرة أخـرى فـي نفـس أسـبوع المناسـبة مـن قبيـل التـذكير

تأكــد مــن إرســال البيــان إلــى . فــي طلــب الصــحفيين تليفونيــا ولفــت انتبــاههم إلــى البيــان الــذي أرســلته إلــيهم

وبمـرور الوقـت سـتتمكن مـن إقامـة عالقـات مـع الصـحفيين الـذين . واإلذاعـة والتليفزيـون الصحف والمجـالت

  .يغطون قضاياك بصفة منتظمة، وسوف يأتون إليك، ويعتمدون عليك كمصدر للمعلومات

  : وسائل اإلعالم المدفوعة

ت عن األنشطة في معظم األحوال، يكون من األفضل استخدام الخدمات الصحفية المجانية لتوزيع المعلوما

إال أنـه قـد يكـون  والمناسبات، وتعد وسائل اإلعـالم المجانيـة مـن أهـم الوسـائل فـي التـأثير علـى الـرأي العـام،

والواقـــع أن بعـــض . مـــن الضـــروري أحياًنـــا أن تـــدفع الجمعيـــة مقابـــل اإلعـــالن أو النشـــر فـــي وســـائل اإلعـــالم

ة مقابـــل مـــا ينشـــر عنهـــا، وهـــذا النـــوع مـــن الصـــحفيين فـــي مختلـــف الـــدول قـــد يتوقعـــون أن تـــدفع لهـــم الجمعيـــ

  .، وهو أسلوب غير مقبول، ويفضل االمتناع عن التعامل معه"صحافة دفتر الشيكات"الصحافة يسمى 

  النشرات الموجزة عن القضية  : 2األداة رقم 

تعد النشرات الموجزة عن القضية من الوسائل المفيدة األخرى، وهي عبارة عن ملخص ال يزيد على صفحة 

  . واحدة أو صفحتين، يبين أهمية القضية وما يجب عمله على المدى القصير

  : على ما يلي -حتى يكون مؤثًرا–ويجب أن يحتوى الملخص 

اختصــار، مــع اإلشــارة إلــى القــوانين واللــوائح التعريــف بالمشــكلة أو القضــية المطروحــة، ووصــفها ب •

ويراعى أن يتضـمن الملخـص التـاريخ التشـريعي للقضـية إذا كـان . المعنية بأسلوب يفهمه الجمهور

 .ذلك ممكًنا

شرح أهميـة القضـية إلـى الجمهـور المسـتهدف، وذلـك باسـتخدام مصـطلحات بسـيطة لوصـف تـأثير  •

مصـــطلحات اقتصـــادية ســـهلة ومألوفـــة  –مثـــالعلـــى ســـبيل ال–وتســـتخدم . القضـــية علـــى الشـــركات

لمعظــم القــراء، كمــا تســتخدم الرســوم البيانيــة والجــداول كلمــا أمكــن، لتوضــيح الضــرر الــذي يلحــق 

 .بالجمهور المستهدف، أو بعموم الجمهور، بسبب القانون أو الالئحة المعنية
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دى القصــير، وتســتخدم اقتــراح توصــية بسياســة معينــة تقــدم حــًال واضــًحا للمشــكلة القائمــة علــى المــ •

الرسوم البيانية والجداول كلما أمكن، لتوضيح كيف تؤدي التوصـية إلـى إزالـة المعوقـات التـي تـؤثر 

وبمعنــى آخــر، يجــب أن توضــح التوصــية للجمهــور المســتهدف مــاذا يمكــن عملــه . علــى الشــركات

  .على وجه التحديد لحل تلك القضية

  لقضية التقارير التي توضح موقف ا: 3األداة رقم 

تعــد التقــارير التــي توضــح موقــف القضــية، مــن الوســائل المفيــدة إلقنــاع مــن هــم علــى درايــة بالقضــية ومــن 

وتشـــمل هـــذه الفئـــة صـــناع السياســـات، أو أعضـــاء . المحتمـــل أن يكرســـوا بعـــض الوقـــت لقـــراءة تقريـــر أطـــول

س مكونات النشـرة المـوجزة، ويحتوي تقرير الموقف على نف. المنظمات المنشغلين بالقضية، أو المتأثرين بها

. إال أن التقرير يوضح كال من هذه المكونات بمزيد من التفصيل، ويقدم المزيد من األدلة واألمثلة اإلضافية

. ويجب أن يركز تقرير الموقف على النقاط األساسية المتعلقة بالقضـية، كمـا يجـب أن يكـون حاسـًما ومقنًعـا

  . صفحات 6إلى  5ويتراوح طول تقرير الموقف عادة بين 

  : وتشمل المواد األخرى للمشاركة في صياغة السياسات العامة

 الصحف في معينة صفحات على أعمدة في كلمات نشر: 4األداة رقم 

 المتكررة األسئلة نعنشرة حقائق تجيب  إصدار: 5األداة رقم 

أو  ،أو النـــدوات ،أو ورش العمـــل ،تصـــمم للجلســـات البرلمانيـــة التـــي( والكلمـــات الخطـــب: 6األداة رقـــم 

 )المؤتمرات

  تقدم للصحفيين التيالمواد المختلفة : 7األداة رقم 

o اختيار مقدم الرسالة  

بعــد وضــع مــواد المشــاركة فــي صــياغة السياســات العامــة، مــن المفيــد أن نبــدأ بــالتفكير فــي الشــخص الــذي 

المــادة المقدمــة مهمــة، فــإن طريقــة تقــديمها ســيقدم هــذه الموضــوعات إلــى الجمهــور المســتهدف، فــإذا كانــت 

ليســت أقــل أهميــة؛ ألن الحــد الفاصــل بــين نجــاح الرســالة أو فشــلها قــد يتوقــف علــى الشــخص الــذي ســيقوم 

  .بتقديمها

  :  وفي الظروف المثالية، يجب مراعاة

 .أن يكون مقدم الرسالة متحدثًا جيًدا، سواء على المستوى الرسمي، أو المستوى الشعبي •

كون مقدم الرسالة على دراية كاملة بالقضية، ويفضل أن تكون له تجربة شخصية فى التعامل أن ي •

  .مع القضية المطروحة

فـإذا كانـت الرسـالة موجهـة . ويفضل اختيار مقدم الرسالة ممن لديهم عالقات جيدة مـع الجمهـور المسـتهدف

وبالمثـل، قـد يكـون مـن . بهـذه المهمـة إلى أعضاء البرلمان مثًال، يفضل اختيار عضـو برلمـاني سـابق للقيـام
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األفضــل إرســال ممثــل عــن شــركات األعمــال ليتحــدث مــع أعضــاء الغــرف التجاريــة، وٕارســال أحــد الخبــراء 

  .لعرض القضية على مجموعة من أصحاب الفكر

o  أدوات لتحقيق التغيير  –تحويل األفكار إلى أعمال  

ا المواد التي ستستخدمها لتحقيق هذا الغـرض، تصـبح واآلن، بعد أن عرفت من هم المراد التأثير عليهم، وم

ـــة هـــي كيفيـــة توصـــيل الرســـالة ـــاك بعـــض األدوات التـــي يمكـــن اســـتخدامها، وهـــي أدوات . الخطـــوة التالي وهن

مصــممة لتطبيــق مــواد المشــاركة فــي صــياغة السياســات العامــة التــي تضــعها الجمعيــة، واســتخدام المهــارات 

مـن الـدعم مـن الجمهـور المسـتهدف، سـواء أكـان فـرًدا، أو منظمـة، أو المتاحة للحصول على الحد األقصى 

  . صانع سياسات، أو مشرًعا، أو مسئوًال حكوميا

، واختيــار مــا يتناســب منهــا )14إلــى األداة رقــم  8مــن األداة رقــم (وعلــى القــراء البحــث فــي األدوات التاليــة 

ويجـب مراعـاة أن هـذه األدوات مفيـدة . عامـةلتحقيق أهداف الجمعية مـن المشـاركة فـي صـياغة السياسـات ال

لتصــــميم اســــتراتيجية عامــــة للمشــــاركة فــــي صــــياغة السياســــات العامــــة لجمعيــــة األعمــــال، وكــــذلك لتصــــميم 

  . لقضية معينة أو لمجموعة من القضايا تأييدالاستراتيجية حشد 

  كيفية تثقيف األعضاء، وتسجيلهم كمدافعين ومؤيدين: 8رقم  األداة

، ولماذا، ومن الممكن أن يكون هؤالء األعضـاء والجهـات الجمعيةجمعيتك أن يعرفوا ماذا تؤيد يريد أعضاء 

ومـن ثـم، فـإن أول . التي يتصلون بها مصدًرا هاًما لدعم مجهودات المشـاركة فـي صـياغة السياسـات العامـة

، واألســباب التــي شــيء ينبغــي أن تفعلــه، أن تقــوم بتثقيــف أعضــاء الجمعيــة وتعــريفهم بالقضــايا التــي تؤيــدها

وقـد يكـون مـن المفيـد هنـا أن نضـع نبـذة مختصـرة عـن . تدعو لهذه المشـاركة فـي صـياغة السياسـات العامـة

وقــد تســتخدم ملخــص النتــائج . هــذه القضــايا فــي الرســائل اإلخباريــة، والتقــارير الدوريــة الصــادرة عــن الجمعيــة

بدايـة جيـدة للتثقيـف؛ ألن  2ي الخطـوة رقـم التي حصلت عليهـا مـن تحليـل اسـتبيان العضـوية المشـار إليـه فـ

وبعـد ذلـك يجـب أن يكـون كـل . هذه النتائج تبين لألعضـاء أنهـم مـن اختـاروا القضـايا التـي تؤيـدها جمعيـتهم

كمـا ذكرنـا فـي (بند من أولويات المشاركة في صياغة السياسات العامة مصحوًبا بنشـرة مـوجزة عـن القضـية 

وٕاذا كانـت هنـاك . ين لألعضاء أسباب أهمية القضية، وموقف الجمعية منها، وبذلك يتب)أعاله 2األداة رقم 

يجـــب اإلشـــارة إليهـــا ) مثـــل بيـــان مـــوجز بالحقـــائق، أو ورقـــة عـــن الموقـــف(مـــواد أخـــرى متاحـــة عـــن القضـــية 

ويعتبــر وضــع مــواد ومعلومــات المشــاركة فــي صــياغة السياســات . بوضــوح مــع ذكــر كيفيــة الحصــول عليهــا

لشــركة فــي شــبكة اإلنترنــت وســيلة ممتــازة لنشــر المعلومــات بســرعة وبــدون مصــروفات العامــة علــى موقــع ا

  .وكذلك يجب توجيه األعضاء إلى االتصال بموظفي اللجنة االستشارية لتقديم الدعم الالزم. تذكر

يجــب تعــريفهم بمــا يمكــن أن يقومــوا بــه لتقويــة مجهــودات  وبعــد تثقيــف األعضــاء بالقضــية وتعــريفهم بهــا،

ويجــب أن يعلــن موظفــو اللجنــة االستشــارية عــن نــدوات ينظمونهــا . ة فــي صــياغة السياســات العامــةالمشــارك
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لشرح كيف تتم عملية اتخاذ القرار، وبيان أهمية دعمهم، وكيفية قيامهم بتقديم الـدعم، وتتوقـف قنـوات الـدعم 

يـذ هـذه االسـتراتيجية علـى االسـتراتيجية التـي ترغـب الجمعيـة فـي تبنيهـا، ويجـب أن يسـعى األعضـاء إلـى تنف

  . باستخدام مراكز القوة لكي تظل على اتصال مع الجمهور المستهدف

  : وقد يتضمن ذلك مطالبة األعضاء بالقيام بما يلي

مثــل المــوظفين مــن المســتويات الحكوميــة العليــا، والشخصــيات اإلعالميــة، (االجتمــاع مــع اآلخــرين  •

لمناقشــة .) إلــخ... والمــوظفين مــن منظمــات أخــرى، والشــركاء فــي مجــال األعمــال وأعضــاء األســرة

 .أهمية القضية، واألعمال التي تدعو الجمعية إلى القيام بجهود حشد التأييد

ــــي الحكومــــة، أو صــــناع كتابــــة الرســــائل، أو  • ــــة بممثل الفاكســــات، أو الرســــائل اإللكترونيــــة، المتعلق

 .السياسات

 .إجراء المكالمات التليفونية المتعلقة بممثلي الحكومة، أو صناع السياسات •

  .القيام بالزيارات الشخصية المتعلقة بممثلي الحكومة، أو صناع السياسات •

، "المشـاركة فـي صـياغة السياسـات العامـة"تنظمهـا لجنـة المشاركة في المناسبات االجتماعيـة التـي  •

أو تنظمها المجموعات األخرى التي تتعامل مع واحدة مـن القضـايا الرئيسـية، والتعبيـر عـن مواقـف 

  ).ومن المفيد توزيع بعض المطبوعات والنشرات(الجمعية 

  كيفية تعبئة المنظمات وشبكات االتصال األساسية: 9األداة رقم 

وتتبنـى هـذه . ساسية هي مجموعة من األفـراد الـذين توحـدهم آمـال أو أهـداف أو مخـاوف موحـدةالمنظمة األ

المجموعــات مواقــف حــول قضــية معينــة، أو مجموعــة مــن القضــايا، وتشــارك فــي النظــام السياســي بنــاء علــى 

ن المفكـر وتعتبر هذه المنظمات أداة أساسية للمشاركة الشعبية في مجتمـع ديمقراطـي، حتـى إ. هذه المواقف

الـذي اشـتهر فـي القـرن التاسـع عشـر، الحـظ أن ثـراء  ،)Alexis de Tocqueville(أليكسـيس دى توكفيـل 

الجمعيــات التــي تأسســت للتعبيــر عــن مصــالح المــواطنين أمــام صــناع السياســات كــان مــن األســباب الرئيســية 

ســمها اوتأخــذ هــذه المنظمــات . ةلنجــاح الديمقراطيــة فــي الواليــات المتحــدة بعــد قيــام الثــورة األمريكيــة مباشــر 

)grassroots(  مــن حقيقــة أن تنظيمهــا يبــدأ مــن القاعــدة إلــى القمــة)أي أنهــا تبــدأ بالشــعب ال بالحكومــة( ،

تنتشـر كمـا  –بمعنـى آخـر–وهـذه المنظمـات . وأنها تجذب المزيـد مـن األعضـاء الجـدد مـن المجتمـع المحلـي

، تنتشــر عضــوية الكثيــر مــن "عصــر المعلومــات" تنتشــر جــذور الحشــائش، وفــي عصــرنا الــذي يعــرف باســم

  .الجمعيات األساسية في مناطق جغرافية متباعدة

  وعند تعبئة هذه المجموعات يجب أن تبدأ الجمعيات 

  : أوال، باالستعانة بما لديها من شبكات اتصال تشمل

 . الموظفين أعضاء الجمعيات •

 .المساهمين أعضاء الجمعيات •

 .المتقاعدينأعضاء الجمعيات  •
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 .موردي الجمعيات وموردي أعضاء الجمعيات •

 .العمالء أعضاء الجمعيات •

 .أعضاء األسرة •

  .المنظمات المنتمية للجمعيات •

الحصــــول علــــى تأييــــد " المشــــاركة فــــي صــــياغة السياســــات العامــــة"ويجــــب أيًضــــا أن يحــــاول موظفــــو لجنــــة 

وهــذا يشــمل المجموعــات المهنيــة األخــرى، المجموعــات األخــرى واألفــراد اآلخــرين المهتمــين بقضــية معينــة، 

  .إلخ... ومجموعات المستهلكين، والطلبة، والجمهور العام

ويجــب علــى أعضــاء الجمعيــة ومــوظفي اللجنــة االستشــارية اســتخدام مــواد المشــاركة فــي صــياغة السياســات 

ن الممكـن أن يـتم ذلـك التأييد للقضايا الرئيسية بين هذه المجموعات، وم وحشدالعامة لزيادة مستوى التوعية 

بطريقة غير رسمية من خالل المكالمات التليفونية، أو رسـائل البريـد اإللكترونـي، كمـا يمكـن أن تـتم بطريقـة 

أكثر رسمية عن طريق قيام اللجنة االستشارية بتوجيه الدعوة إلى هذه المجموعات للمشـاركة فـي المناسـبات 

ومــرة أخــرى نؤكــد علــى أهميــة صــياغة الرســالة واختيــار . ءالمختلفــة وحفــالت اإلفطــار أو الغــداء أو العشــا

  . مقدمها حسب طبيعة الجمهور المستهدف

  : وفي جميع الحاالت يجب التأكد من تزويد المدعوين بالمعلومات التالية

 .األسباب التي تجعل القضية مهمة بالنسبة لهم •

 .الموقف الراهن بالنسبة لتلك القضية •

  .قيام بها تأييًدا لتلك القضيةاألشياء التي يجب عليهم ال •

ويجــب علــى مــوظفي اللجنــة االستشــارية وضــع قــوائم بأســماء وأرقــام تليفونــات وعنــاوين األفــراد والمجموعــات 

المؤيـــدة لموقـــف الجمعيـــة، وستســـاعد هـــذه القـــوائم علـــى إحاطـــة هـــؤالء األفـــراد والمجموعـــات علًمـــا بتطـــورات 

متابعـة مهـام المشـاركة فـي صـياغة السياسـات العامـة المتفـق  األخبار واألحـداث المتعلقـة بالقضـية، وتسـهيل

عليها، وتعريـف صـناع السياسـات بـالحجم المحشـود للمشـاركة فـي صـياغة السياسـات العامـة، واإلبقـاء علـى 

تكثيــف المشــاركة فــي صــياغة : شــبكة حــرة يمكــن تعبئتهــا فــي أي وقــت للعمــل فــي األحــداث الرئيســية، مثــل

  .ناظرات، أو التصويت، أو المساعدة على تشكيل الرأي العامالسياسات العامة قبل الم

  كيفية العمل مع وسائل اإلعالم لتشكيل الرأي العام: 10رقم  األداة

تشــكيل الــرأي العــام لصــالح موقــف الجمعيــة تجــاه قضــية مــا قبــل االجتمــاع مــع ممثلــي الحكومــة أو صــناع 

وتعـــد وســـائل . السياســات، قـــد يزيـــد كثيـــًرا مـــن فـــرص نجـــاح حملــة المشـــاركة فـــي صـــياغة السياســـات العامـــة

طيــة المجانيــة، التغ: اإلعــالم مــن أفضــل الطــرق لتشــكيل الــرأي العــام، وهنــاك نوعــان مــن التغطيــة اإلعالميــة

التغطيـــة المجانيـــة تعنـــي نشـــر المعلومـــات والتقـــارير الصـــحفية عـــن قضـــية مـــا؛ . والتغطيـــة مدفوعـــة األجـــر

باعتبارهــا جــديرة بالنشــر، وقــد تكــون التغطيــة المجانيــة علــى شــكل مقــاالت حــرة، أو أعمــدة، أو رســائل إلــى 
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مثل المـؤتمرات وورش (بطة بالقضية المحرر، أو بيانات صحفية عن القضية، أو عن أنشطة الجمعية المرت

وتتمتع التغطية المجانية بالكثير مـن المصـداقية لـدى الجمهـور؛ ألنهـا ليسـت مدفوعـة ). العمل واالجتماعات

وعلــى ذلــك فــإن الحصــول علــى وســائل إعــالم مجانيــة . كمــا هــو الحــال بالنســبة لإلعالنــات مدفوعــة األجــر

  .العام المؤيد لرأى الجمعيةمؤيدة للقضية يساعد كثيًرا على حشد الرأي 

ولذلك يوصى بأن يكـون أحـد مـوظفي اللجنـة االستشـارية مسـئوًال عـن وضـع وتنفيـذ اسـتراتيجية لعالقـات 

  :اإلعالم بالنسبة لكل قضية، ويجب أن يكون هذا الشخص

 .ذو خبرة مسبقة في التعامل مع وسائل اإلعالم •

 .يتمتع بمهارات اتصال شفهية وتحريرية جيدة •

 . لقدرة على التعامل الجيد مع مختلف أنواع الناسلديه ا •

 .لديه معرفة كبيرة بطريقة وضع السياسات •

 .يتمتع بفهم كبير للقضايا •

  .لديه عالقات عمل جيدة مع ممثلي الحكومة والموظفين التابعين لهم، والجمعيات المماثلة •

وعلى سبيل المثال، . عظيم النتائجويعمل مسئول عالقات اإلعالم مع غيره من موظفي اللجنة االستشارية لت

يجب على موظفي اللجنة االستشارية إبالغ مسئول عالقات اإلعالم باألحداث المهمـة المتوقعـة، واألطـراف 

الرئيسية والجمهور المؤثر في القضية المعنية، كمـا يجـب إبالغـه أيًضـا بـأي توقيتـات مهمـة تخـص القضـية 

ويجب أن تسـتخدم هـذه المعلومـات . ة، أو اإلدراك العام للقضيةومن الممكن أن تؤثر على التغطية الصحفي

) والجمهـــور المســـتهدف حســـب الحالـــة(لوضـــع جـــدول ألنشـــطة عالقـــات اإلعـــالم، يشـــمل دعـــوة الصـــحافة 

للمشــاركة فــي مناســبات معينــة، أو حضــور مــؤتمرات صــحفية، مــع تســليم المــادة اإلعالميــة إلــى الصــحفيين 

قـات اإلعـالم أن يعمـل مـع مـوظفي اللجنـة االستشـارية علـى إنتـاج المـواد كما يجب على مسئول عال. مسبًقا

نشـرات الحقـائق والمعلومـات التـي توضـح خلفيـة الموضـوع، : اإلعالمية المختلفة التي تقدم للصـحفيين، مثـل

  .والمواد األخرى للمشاركة في صياغة السياسات العامة المتعلقة بالقضية

يقيم عالقات عمل جيدة مع وسائل اإلعالم والجمـاهير المسـتهدفة،  أن ويجب على مسئول عالقات اإلعالم

فباإلضافة إلى توجيه الدعوات للمشـاركة فـي المناسـبات المختلفـة، يجـب عليـه أن يـبلغهم بـالتطورات المهمـة 

 المتعلقة بالقضية المطروحة، بما في ذلك المقترحات الجديدة المؤثرة في القضية، والمجموعات الجديدة التي

ومـن الممكـن أن يـتم . تؤيد القضية أو تعارضها، والحقائق الجديدة التي تساند موقـف الجمعيـة تجـاه القضـية

ذلك عن طريـق المكالمـات التليفونيـة والفاكسـات ورسـائل البريـد اإللكترونـي، علـى أن تكـون عمليـة االتصـال 

  . واضحة وقصيرة وفي صلب الموضوع

لتأييــد العــام لموقــف جمعيتــك مــن القضــية، يجــب االكتفــاء بتغطيــة وعنــدما تكــون هنــاك درجــة معقولــة مــن ا

الصحافة المجانية، أما إذا كان الوضـع غيـر ذلـك، فـيمكن اللجـوء إلـى التغطيـة مدفوعـة األجـر، التـي تتمثـل 
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عادة في اإلعالن عبر التليفزيون واإلذاعة والجرائـد، ولوحـات اإلعالنـات، والشـعارات المكتوبـة علـى الفتـات 

وحيث إن التغطية مدفوعة األجر قد تكون باهظة التكاليف، فإنه يجـب التعقـل فـي . م، وما إلى ذلكأو أعال

اســـتخدامها، ويجـــب أن يعمـــل مســـئول عالقـــات اإلعـــالم مـــع مـــوظفي اللجنـــة االستشـــارية لتحديـــد الجمهـــور 

ميم الرســائل المســتهدف، والتوقيــت المناســب الســتخدام اإلعالنــات مدفوعــة األجــر، وبنــاء علــى ذلــك يــتم تصــ

ويجــب اســتخدام نتــائج المســح أو اســتطالعات . المطلوبــة حتــى تحقــق المصــروفات األهــداف المرجــوة منهــا

، الختيار الجمهور المناسب، وقد يكـون مـن الضـروري تصـميم الرسـائل 2الرأي، الموضحة في الخطوة رقم 

عـــالن، لديـــه خبـــرة فـــي مجـــال الموجهـــة إلـــى الجمهـــور باالســـتعانة بأخصـــائي فـــي الصـــحافة أو الدعايـــة واإل

وفــي جميــع الحــاالت يجــب أن تكــون الرســالة اإلعالميــة واضــحة . المشــاركة فــي صــياغة السياســات العامــة

ومحددة وموجهة للمشاركة في صياغة السياسات العامة، كما يجـب علـى أخصـائي عالقـات اإلعـالم وضـع 

  .جدول زمني لإلعالنات المتعلقة بكل قضية

يــة الحصــول علــى مســاندة واحتــرام صــناع السياســات والــدوائر المتداخلــة فــي عمليــة كيف: 11األداة رقــم 

 صنع القرار، سواء من التنفيذيين أو التشريعيين

الهدف األساسي من المشاركة في صياغة السياسات العامة، أن تصبح الجمعيات جزًءا من عمليـة صـناعة 

وهـذا يتضـمن . والقـوانين واللـوائح التـي تخصـهاالسياسات؛ حتى تتمكن بصفة منتظمة من تشكيل السياسات 

وقــد (إقامــة عالقــات عمــل جيــدة مــع المســتهدفين مــن المشــرعين وصــناع السياســات والمــوظفين التــابعين لهــم 

أصــحاب المناصــب (وعلــى مـوظفي اللجنــة تزويـد المســئولين الرسـميين ). تتغيـر األهــداف مـن قضــية ألخـرى

وعــالوة علــى ذلــك فــإن الكثيــر مــن . ثر علــى مــدى إدراكهــم للقضــايابالمعلومــات األساســية التــي تــؤ ) العامــة

موظفي اإلدارة الوسطى يبقون في مناصبهم بصرف النظر عن تغير الحكومات، ولذلك يجب على مـوظفي 

  .اللجنة المحافظة على عالقات عمل جيدة معهم

مـال اإلجـراءات التاليـة وٕاذا اتبعـت جمعيـات األع. التواصل المتكرر والمثمـر هـو أسـاس أي عالقـة ناجحـة

ومرة أخرى، يتوقف ترتيب (فإنها ستتمكن من بناء عالقات عمل إيجابية مع صناع السياسات وموظفيهم 

  )اإلجراءات على االستراتيجية الموضوعة لكل قضية على حدة

االتصال بالمرشحين للمناصب العامة، واالجتماع معهم، وتزويدهم بمعلومات عـن موقـف الجمعيـة  •

ويجب التأكد من ذكر عدد أعضاء الجمعية، وعدد المؤيدين لموقفهـا مـن كـل . ضايا المعنيةمن الق

وهنــا قــد تكــون نشــرات الحقــائق والتقــارير المــوجزة مفيــدة للغايــة فــي تحقيــق الهــدف، ويجــب . قضــية

 .تشجيع كل مرشح على إبداء تأييده العلني لموقف الجمعية من القضية المعنية

نتخابات، والموظفين التابعين لهـم، لحضـور جلسـات تنـاقش تقـارير مـوجزة، أو دعوة الفائزين في اال •

للمشــاركة فــي لقــاءات ومناســبات اجتماعيــة، يــتم أثناءهــا شــرح موقــف الجمعيــة تجــاه قضــية مــا فــي 
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إطار األهداف العامة للجمعية، وعقد اجتماعات مـع أعضـاء الجمعيـة وغيـرهم مـن مؤيـدي القضـية 

 .المطروحة

ت صــــناع السياســــات وواضــــعي القواعــــد واإلجــــراءات بصــــفة منتظمــــة، حتــــى تــــتمكن مراقبــــة أجنــــدا •

الجمعية من المشاركة في المناظرات التي تناقش السياسات وٕابداء رأيها والتعبيـر عـن مخاوفهـا فـي 

وهنا تكون المواد المعدة للمشاركة في صياغة السياسات العامة مفيدة للمـداخالت . الوقت المناسب

 .المؤثرة

جعل قضايا الجمعية تعيش دائًمـا فـي أذهـان صـناع السياسـات والمشـرعين وواضـعي القواعـد يجب  •

واإلجراءات، وذلك بدعوتهم ودعوة موظفيهم، بصفة منتظمـة، للمشـاركة فـي جلسـات تقـديم التقـارير 

 .الموجزة أو الحلقات النقاشية حول القضية المعنية

التصويت وٕابالغهـم بمـا تقـوم بـه الجمعيـة،  متابعة تصريحات المشرعين وصناع السياسة وسجالت •

مـــع نشـــر المعلومـــات وبثهـــا مـــن خـــالل شـــبكات اتصـــال أعضـــاء الجمعيـــة، والمنظمـــات األساســـية، 

والجمعيات األخرى المهتمة بالموضوع، ويعـد اسـتخدام نشـرات الحقـائق وٕارسـالها بالفـاكس أو البريـد 

 .اإللكتروني طريقة جيدة وسريعة للنشر بتكاليف محدودة

وكذلك يجب اقتفاء خط سير مشروع القانون أو الالئحة لمعرفـة موعـد إرسـاله إلـى اللجـان الخاصـة  •

ويجب استخدام هذه المعلومـات . للمناقشة، ومتى ستتم المناقشة في الجلسات العامة، وما إلى ذلك

، أو واالتصــاالت مــع أعضــاء اللجنــة والترتيــب إلرســال وفــد لمراقبــة المناقشــات، أو المشــاركة فيهــا

وفــي حالــة مطالبــة الجمعيــة بــاإلدالء بالشــهادة يجــب دراســة اإلجــراءات المناســبة . اإلدالء بالشــهادة

واتباعها، ويتم اختيار متحدث واسع المعرفة ويحظى باالحترام ويتميز باللباقة لتقـديم عـرض مـوجز 

ويجـب . صـلحةللقضية، وموقف الجمعية حيالها، وشرح تأثير القانون أو الالئحة على أصحاب الم

أن يكـــون العـــرض مـــوجًزا وقويـــا ويتـــيح الوقـــت الكـــافي لطـــرح األســـئلة، كمـــا يراعـــى تجنـــب الخطـــب 

 .الطويلة المملة والمداخالت المفصلة الزائدة عن الحد

يراعــى عــدم ربــط الجمعيــة بحــزب معــين، وأن تكــون جميــع عالقــات الجمعيــة مــع ممثلــي الحكومــة  •

 .ضيةالذين يؤيدون موقف الجمعية من الق

عنــدما يكــون موظفــو صــناع السياســات متعــاونين مــع الجمعيــة، يجــب توجيــه خطابــات شــكر إلــيهم،  •

 .مع إرسال صور منها لرؤسائهم

 .بمواد حشد التأييد المتعلقة بالقضايا -بصفة منتظمة-تزويد صناع السياسات وموظفيهم  •

القضــايا المعنيــة أثنــاء االجتمــاع مــع صــناع السياســات ومــوظفيهم فــي دعــوة علــى الغــداء لمناقشــة  •

 .انعقاد الجلسات البرلمانية

عقـــد لقـــاءات لتكـــريم صـــناع السياســـات، ودعـــوة كبـــار أعضـــاء الجمعيـــة وممثلـــين عـــن المنظمـــات  •

األخرى المؤيدة للقضية، وٕاصدار نشـرات وبيانـات صـحفية تمـدح صـناع السياسـات، والـدعم المقـدم 

 .منهم
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ي ال تتفاعل عادة مع بعضها البعض حول قضية ما، تنظيم اجتماعات تضم األطراف الرئيسية الت •

الممثلــين البرلمــانيين علــى جميــع المســتويات، أو الشخصــيات الرســمية مــن مختلــف الــوزارات، : مثــل

 .أو الهيئات التنظيمية التي تتعامل مع القضية المطروحة

ة توجيــــه الشــــكر الشخصــــي لجميــــع مــــن أيــــدوا قضــــايا الجمعيــــة ومجهــــودات المشــــاركة فــــي صــــياغ •

 .السياسات العامة

  

  

  إرشادات مفيدة عند االجتماع مع صناع السياسات أو اإلداريين

 .كن موجًزا 

 . كن واقعيا 

 . كن صادًقا 

 ).وال تبدأ بالتفاصيل(ابدأ بالنقاط األساسية  

 .استعد بالوثائق 

 .استعد بمشروع الالئحة أو مقترحات السياسات 

المعنيـة، إمـا عنـد أخـذ األصـوات،  اطلب تأييد العضو على وجه التحديد للقضية 

 .أو تبني االقتراح، أو تقديم الدعم أثناء مناقشة السياسات أو مشروع القانون

ال تذكر وال تناقش المشاكل أو القضايا التي ليست لها عالقة بالجمعية، أو تلـك  

 .التي ال تملك أجوبة كافية عنها

  

  

  كيفية بناء تحالفات مؤثرة: 12األداة رقم 

التحالفات أداة مؤثرة في زيادة عدد المنظمات واألفراد المؤيدين لموقف الجمعية تجاه قضية أو مجموعة من 

القضـــايا، فكلمـــا زاد عـــدد األصـــوات المؤيـــدة لموقـــف مـــا، زادت فرصـــة وصـــول هـــذه األصـــوات إلـــى صـــناع 

حسين مصـداقية مجهـودات وتؤدي التحالفات إلى ت. السياسات، أو بمعنى آخر، هناك قوة في الكثرة العددية

بشــكل -كمــا يعــد بنــاء التحالفــات مهمــا . الجمعيــة ورؤيتهــا مــن أجــل المشــاركة فــي صــياغة السياســات العامــة

بالنسـبة للجمعيـة ذات العضـوية المحـدودة، وعنـدما تكـون هنـاك حاجـة إلـى قاعـدة عريضـة لضـمان  -خاص

  .نةتبني سياسات معينة أو إحداث تعديل في قانون أو الئحة معي

باســتخدام المعلومــات التــي ســبق جمعهــا، يجــب عليــك االتصــال بقــادة المنظمــات المؤيــدة لموقــف جمعيتــك، 

وبعــد االتصــال . واســتطالع رأيهــم فــي إمكانيــة إقامــة تحــالف لــدعم قضــية معينــة أو مجموعــة مــن القضــايا

مـة، واطلـب مـن كـل بجميع أعضاء التحـالف المحتملـين، عليـك بتنظـيم اجتمـاع مـع كبـار الممثلـين لكـل منظ
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وتتوقـف طبيعـة . منظمة مشاركة في االجتماع أن تشير إلـى درجـة رغبتهـا فـي الـدخول فـي أنشـطة التحـالف

التحــالف علــى القضــية، ونــوع االلتــزام الــذي يرغــب فيــه كــل طــرف مــن أطــراف التحــالف، فقــد يبــدي بعــض 

  . ر في أضيق الحدودالشركاء رغبتهم في المشاركة بفاعلية، بينما تكون مشاركة البعض اآلخ

  :واستناًدا إلى هذه المعلومات، يجب أن يتفق أعضاء التحالف على ما يلي

 .تسلسل القيادة •

 .تقسيم العمل •

ويمكــــــن اســــــتخدام (اســــــتراتيجية المشــــــاركة فــــــي صــــــياغة السياســــــات العامــــــة والجــــــدول الزمنــــــي  •

 ).كنقطة بداية 5االستراتيجية والجدول الزمني المبين في الخطوة رقم 

 .المشاركة في التكاليف •

 .للتحالف) أو أكثر(اختيار متحدث  •

 .التحالف منسق اختيار •

يمكــن اســتخدام مــواد المشــاركة فــي صــياغة السياســات العامــة المبينــة فــي (عامــة  رســالة وضــع •

. للمســاعدة فــي تكــوين موقــف موحــد علــى أســاس الحقــائق ونتــائج البحــوث 7إلــى  1األدوات مــن 

تأكـد أن . ة أن تقبـل جمعيتـك حلـوًال وسـًطا، وأن تغيـر موقفهـا قلـيالوقد يتطلب وضـع رسـالة عامـ

  ).الموقف الوسط يتناسب مع أهداف جمعيتك قبل أن تلتزم به

  .هذه اإلجراءات ستساعد شركاء التحالف على التحدث بصوت موحد لتعظيم الفاعلية

من ارتبـاطهم بأنشـطته، يجب علـى منسـق التحـالف إجـراء اتصـاالت منتظمـة مـع الشـركاء فـي التحـالف ليضـ

وعلـى المنسـق، مـثًال، أن يبلـغ أعضـاء . وباألحداث والمبادرات والتطـورات المرتبطـة بمهـام التحـالف وأهدافـه

التحــالف فــي التوقيــت المناســب باألحــداث الهامــة المتعلقــة بالقضــية التــي تهمهــم، خاصــة جلســات االســتماع 

سيؤدي ذلك إلـى المحافظـة علـى التضـامن وااللتـزام . فيهاوالمناظرات والمؤتمرات لكي يتمكنوا من المشاركة 

  . داخل التحالف

ويجــب علــى منســق التحــالف أيًضــا أن يســعى إلــى الحصــول علــى دعــم المجموعــات األخــرى ذات المصــالح 

المختلفـــة، وقـــد ال تكـــون راغبـــة فـــي االنضـــمام للتحـــالف، لكنهـــا تريـــد أن تســـاند مواقفـــه تجـــاه بعـــض أو كـــل 

ه الحــاالت، يجــب تزويــد هــذه المجموعــات بمــواد المشــاركة فــي صــياغة السياســات العامــة وفــي هــذ. القضــايا

التأييـــد والمشـــاركة فـــي صـــياغة  حشـــدالمناســـبة، ســـواء مـــن الجمعيـــة أو مـــن التحـــالف، وســـيؤدي ذلـــك إلـــى 

السياسات العامة لمواقفك بين مجموعـات المصـالح، وبالتـالي إلـى زيـادة احتمـاالت اهتمـام صـناع السياسـات 

  .بالتوصيات المقدمة منك

  كيفية وضع أجندة أعمال وطنية وحشد التأييد لها:  13األداة رقم 
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عندما يتطلب مناخ األعمال في الدولة بعض التغييرات التي تحتاج إلى دعم مـن قاعـدة عريضـة، قـد يكـون 

ل والشـركات فـي وضع أجندة وطنية للشركات آلية مفيـدة فـي هـذا المجـال؛ ألنهـا أداة حيويـة لمجتمـع األعمـا

ويــؤدي وضــع األجنــدة إلــى تعبئــة . تشــجيع االســتثمارات، وحفــز نشــاط الشــركات، وتحقيــق النمــو االقتصــادي

مجتمع األعمـال السـتخدام مهاراتـه للتـأثير علـى السياسـات العامـة، بوضـع األولويـات التشـريعية والتنظيميـة، 

  .وتوصيلها إلى صناع السياسات

القوانين واللوائح المعوقة لنشاط األعمال، وتقدم توصيات وٕاصالحات محددة  تحدد الوطنيةأجندات األعمال 

وكــذلك يـؤدي وضــع أجنــدة وطنيــة إلــى . للقضـاء علــى تلــك المعوقــات، وتحســين منـاخ األعمــال بصــفة عامــة

تثقيــف القطــاع الخــاص، وتعريفــه بالسياســات العامــة التــي تــؤثر عليــه، كمــا يســمح بتقــديم مخــاوف مجتمــع 

وقد ثبت أن أجندات . ى المسئولين الحكوميين بصوت موحد، فتتزايد احتماالت تبني هذه األجندةاألعمال إل

األعمال الوطنية تمثل أداة فعالة إلزالة المعوقات التي تقف في طريق إنشاء ونمـو المشـروعات فـى مختلـف 

  . المتحدة األمريكيةمصر، ومالوي، ونيجيريا، وباراجواي، وبيرو، ورومانيا، والواليات : الدول، ومنها

والمفتاح الرئيسي لوضع أي أجندة أعمال وطنية، يتمثل في تشجيع المسـاهمين لتلبيـة االحتياجـات اإلقليميـة 

واالحتياجــــات المحــــددة لمجــــاالت األعمــــال المختلفــــة، وتطــــوير إحســــاس مجتمــــع األعمــــال بالملكيــــة للمنــــتج 

فـي تنظـيم الكثيـر مـن مختلـف مجموعـات األعمـال  ويجب على قادة األعمال اتخاذ موقـف المبـادرة. النهائي

  .وبناء التحالف الذي يمكن أن يتوصل إلى إجماع في الرأي حول القضايا الرئيسية

  : الوطنيةاتَّبع أعضاء اتحاد الصناعات المصرية الخطوات التالية لوضع أجندة األعمال 

 .تحليل السياسات، ووضع التوصيات •

 .منتديات مفتوحة لمناقشة التوصياتاالجتماع مع األعضاء في  •

 .النشر في وسائل اإلعالم الستطالع آراء األطراف المعنية •

 .وضع برامج إلصالح السياسات •

 .نشر األجندة •

بمــا فــي ذلــك  العمــل فــي مجــاالت المشــاركة فــي صــياغة السياســات العامــة الموجهــة نحــو الحكومــة •

  .الفروع التنفيذية والتشريعية

ـــم، مـــن أهـــم قواعـــد  ـــدعاوى ضـــد الحكومـــة لرفـــع الظل وتعـــد حريـــة االنتمـــاء للمنظمـــات، والحـــق فـــي إقامـــة ال

المؤسسات الديمقراطية، ومع ذلك حتى في الديمقراطيات الناشـئة ال يـزال التـأثير علـى السياسـات ممكًنـا مـن 

وعنـدما تصـل . داث التغييـرخالل بناء التحالفات بين المنظمات األساسية للتوصل إلى اتفاق في الـرأي إلحـ

جمعيــات األعمــال إلــى اتفــاق فــي الــرأي حــول وضــع سياســات أساســية موجهــة نحــو اقتصــاد الســوق، يكــون 

  . صوتها أكثر تأثًيرا من صوت الجمعيات المتفرقة
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ولبيان كيفيـة قيـام جمعيـات األعمـال والمنظمـات المهنيـة وغيرهـا مـن األطـراف المعنيـة بوضـع أجنـدة أعمـال 

وهو  ،"األعمال مجتمع صوت: أجندة األعمال الوطنية دليل: "طوة بعد خطوة، برجاء الرجوع إلى كتابوطنية خ

، ويمكـن الحصـول عليـه مـن موقـع المركـز علـى CIPEأحد مطبوعات مركـز المشـروعات الدوليـة الخاصـة 

  : شبكة اإلنترنت عبر الرابط التالي

 -directory-sociations/167as-arabia.org/index.php/themes/business-http://www.cipe

agenda1238-business-national  

  .وهو متوفر أيضا باللغات اإلنجليزية والفرنسية واألوكرانية

   كيفية وضع وتنفيذ برنامج ناجح لخدمة االستشارات التشريعية : 14األداة رقم 

رون إلى الموارد والخبرة إذا كان عدد كبير من صناع السياسات في بلدك يتجهون إلى اإلصالح، لكنهم يفتق

الالزمـــــة إلصـــــدار قـــــرارات صـــــائبة بشـــــأن القضـــــايا المتعلقـــــة بالشـــــركات واالقتصـــــاد بصـــــفة منتظمـــــة، فـــــإن 

ـــدة جـــدا ـــة ســـتكون مفي ـــوائح . االستشـــارات القانوني ـــوانين والل ـــة لتحليـــل الق ـــرامج االستشـــارات القانوني وُتصـــمم ب

لتقيــيم تــأثير هــذه القــوانين أو اللــوائح، ثــم توزيــع النتيجــة  المقترحــة والقيــام بعمليــات بســيطة، وبتكلفــة معقولــة،

وهــذه العمليــة تســاهم فــي تنظــيم المنــاظرات والمناقشــات . علــى أعضــاء الهيئــات التشــريعية وعمــوم الجمهــور

الموســعة حــول السياســات، كمــا تــزود القطــاع الخــاص بالفرصــة لتشــكيل السياســات الحكوميــة وجعلهــا أكثــر 

  .عيات األعمالاستجابة لمتطلبات جم

  :السمات األساسية لبرامج ناجح لالستشارات القانونية

  :من الممكن أن تساهم السمات التالية في زيادة فاعلية برامج االستشارات القانونية

  المصداقية •

يجــب أن يقــوم كــل برنــامج مــن بــرامج االستشــارات القانونيــة علــى تحليــل اقتصــادي ســليم، ويجــب تــوفير 

  .الموضوع، وجعلها متاحة للباحثين إلخضاعها للدراسة والبحث أوراق توضح خلفية

 البساطة •

ـــة، ال فـــي إطـــار  يجـــب كتابـــة الملخصـــات بلغـــة واضـــحة، وعرضـــها فـــي إطـــار المصـــلحة العامـــة للدول

  .المصلحة الخاصة لمجموعة واحدة، كالشركات أو العمال

  التوافر •

ب قــدر المســتطاع اتخــاذ الترتيبــات يجــب طباعــة الملخصــات ونشــرها علــى الجمهــور العــريض، كمــا يجــ

  .الالزمة مع وسائل اإلعالم للقيام بعملية تغطية واسعة النطاق

  الحوار الشعبي مع موظفي الحكومة •
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تمثــل البيروقراطيــة فــي الكثيــر مــن الــدول معوقــات هائلــة فــي طريــق اإلصــالح، ويجــب علــى منظمــات 

أن تحـاول التـأثير علـى مسـئولي الحكومـة  -فـي نطـاق سـعيها للتـأثير علـى السياسـات العامـة-األعمال 

  .وعلى المشرعين

  )Wallack )1991والالك 

  )Sullivan  )1999وجون سوليفان 

  

  

  عناصر االستراتيجية المؤثرة للمشاركة في صياغة السياسات العامة

  

 .نشر المعلومات الخاصة بالقوانين واللوائح التي تؤثر على األعمال ككل 

واللــــوائح لتثقيــــف النــــاس وٕاعــــدادهم للمشــــاركة فــــي صــــياغة السياســــات تفســــير القــــوانين  

 .العامة

 .التأثير على توجهات، أو شكل األنشطة التشريعية أو التنظيمية 

التعـــرف علـــى مـــا يســـتجد مـــن قضـــايا حتـــى تـــتمكن المشـــروعات والشـــركات مـــن تحديـــد  

 .موقفها، سواء بالسعي إلى تطبيق المقترحات أو القيام بأنشطة محددة

 . الوصول المنظم إلى المسئولين الحكوميين 

 .إرشاد األعضاء إلى كيفية التصرف ومخاطبة المشرعين 

 .توفير وسيلة للضغط على القادة الحكوميين المعنيين 

 .تقديم المعرفة بالجمهور واإلجراءات والهياكل 

 

  

 بعض اإلرشادات حول وضع جدول زمني عملي   : 6الخطوة رقم 

المشــاركة فــي صــياغة السياســات العامــة، يجــب علــى اللجنــة أن تحــدد أدوات المشــاركة  وبعــد مراجعــة أدوات

وبعــد ذلـك يجــب تحديـد القضــايا العاجلــة . التـي ســوف تسـتخدمها لكــل قضــية، أو لكـل مجموعــة مـن القضــايا

ومــن المحتمــل أن يــؤدي حســم تلــك القضــايا إلــى تحقيــق فائــدة ســريعة . (حتــى يمكــن التعامــل معهــا أوًال بــأول

  ).ألعضاء الجمعيات، وٕالى حشد التأييد لمبادرات المشاركة في صياغة السياسات العامة المقبلة

  :، في الحاالت التاليةالتأخير تتحمل ال أووتعد القضية عاجلة، 

 .وجود دعم واسع النطاق للقضية في الوقت الراهن •

 .المدى القريب المشاركة في صياغة السياسات العامة سيزود األعضاء بمزايا كبيرة على •
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 .عدم اتخاذ إجراء فوري قد يلحق الضرر بمصالح أعضاء الجمعية •

هـذا إذا كانـت (عدم اتخاذ إجراء فوري قد يؤدي إلى تغييرات مستقبلية غيـر مرغوبـة فـي السياسـات  •

 ).اإلدارة الحالية تؤيد تغيير السياسات، بينما اإلدارة التي ستليها قد تكون ذات توجهات مختلفة

لتعــرف علــى القضــايا العاجلــة، أو التــي ال تتحمــل التــأخير، يجــب أن تضــع اللجنــة جــدوًال زمنيــا عاًمــا وبعــد ا

  .يبين تلك القضايا ومواعيد التعامل معها

  نموذج جدول زمني عام

  

 الجدول الزمني القضية

  2003مارس  -يناير   إصالح شروط تراخيص المشروعات

  2003يونيو  –فبراير   إصالح نظام المعاشات

  

وبعد ذلك يجب على اللجنـة أن تضـع جـدوًال زمنيـا محـدًدا لكـل قضـية، أو لكـل مجموعـة مـن القضـايا، يبـين 

وتأكـد مـن . التـي يجـب تحقيقهـا طبًقـا للجـدول الزمنـي -أو بمجموعة القضايا-األهداف الخاصة بكل قضية 

وتأكد أيًضا أن تضع في االعتبار الموعـد إعطاء اللجنة الوقت الكافي لتحقيق كل هدف من هذه األهداف، 

ويجـب أن يكـون كـل هـدف . المحدد لمناقشة القضية والتصويت عليها من قبل صناع السياسات والمشرعين

من األهداف المذكورة في الجداول الزمنية المحددة واضًحا وقابًال للقيـاس حتـى يـتمكن الموظفـون مـن قيـاس 

  .تقدمهم في األداء مع مرور الوقت

  نموذج جدول زمني محدد 

  إصالح شروط تراخيص المشروعات: القضية

  2003مارس  -يناير : الجدول الزمني العام

  

 الجدول الزمني المحدد القضية

  يناير 15  .االتصاالت مع جمعيات أعمال أخرى

االتصــــال بالمشــــرعين وصــــناع السياســــات وواضــــعي القواعــــد واإلجــــراءات 

  .األساسيين
  يناير 15

  فبراير 1  .تحالفات مؤيدة لإلصالحتكوين 

تنظــــيم عــــدة مناســــبات ومناقشــــات لصــــناع السياســــات وجمعيــــات األعمــــال 

وعمـــوم الجمهـــور، وتوزيـــع مـــواد المشـــاركة فـــي صـــياغة السياســـات العامـــة، 
  مارس 1 –يناير  15
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  .وتوزيع البيانات الصحفية في اليوم التالي لكل مناسبة

اد المشــاركة فـي صـياغة السياســات اجتمـاع مـع رجـال الصــحافة وتوزيـع مـو 

  .العامة
  مارس 1 –يناير  15

اجتماعــــات مســـــتمرة مـــــع صـــــناع السياســـــات األساســـــيين والمنظمـــــات ذات 

 .العالقة، وتوزيع مواد المشاركة في صياغة السياسات العامة
  مارس 1 –يناير  15

  فبراير 15  .تقييم استراتيجية المشاركة في صياغة السياسات العامة

يتوقــــف (مــــارس  31 –مــــارس  1  .تعبئة التحالف قبل موعد التصويت بأسبوع واحد على األقل

  )ذلك على تاريخ التصويت

يجب على موظفي لجنة المشاركة في صياغة السياسات العامة تقييم مدى فاعلية اسـتراتيجية المشـاركة فـي 

. منـي مواعيـد القيـام بعمليـة التقيـيمصياغة السياسـات العامـة بصـفة منتظمـة، كمـا يجـب أن يبـين الجـدول الز 

  .أدناه لمعرفة طريقة تقييم االستراتيجية بدقة 8برجاء مراجعة الخطوة رقم 

        تحديد ميزانية اإلدارة: 7الخطوة رقم 

واســتناًدا إلــى اســتراتيجية المشــاركة فــي صــياغة السياســات العامــة الخاصــة بالجمعيــة، يجــب علــى أعضــاء 

. لضـمان تـوفير وسـيلة إلنجـاح مجهـودات المشـاركة فـي صـياغة السياسـات العامـة اللجنة تخصيص الموارد

وهذا يستدعي تحديد الموظفين والموارد المالية الالزمة لتحقيق كـل هـدف مـن أهـداف المشـاركة فـي صـياغة 

وباختصــار، يجــب وضــع ميزانيــة تقديريــة مفصــلة . السياســات العامــة لكــل قضــية أو مجموعــة مــن القضــايا

لــى مؤشــرات محــددة، تبــين مــا يلــزم مــن المــوظفين والوقــت والتمويــل لكــل نشــاط عنــد القيــام بحملــة تحتــوي ع

  .مشاركة في صياغة السياسات العامة، لكل قضية من هذه القضايا

  :وال شك أن وجود الميزانية سيجعل اللجنة قادرة على تحديد النقاط التالية

 .كون استراتيجية اللجنة واقعية أم غير واقعية •

 .مدى احتياج استراتيجية اللجنة إلى تغيير •

 .مدى الحاجة إلى استبعاد أو تأجيل أنشطة معينة •

  .مدى الحاجة إلى إضافة أنشطة معينة •
  التقييم   : 8الخطوة رقم 

للمشاركة في صياغة السياسات العامـة  أنه من الضروري تقييم كفاءة أي استراتيجية 6جاء في الخطوة رقم 

بصفة دورية؛ ألن التقييم يساعد على ضمان تحقيق األهداف المرجوة من مجهـودات المشـاركة فـي صـياغة 

  .السياسات العامة خالل إطار زمني معقول
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اإلجابة عن األسئلة التالية تمكن أعضاء لجنة المشاركة في صـياغة السياسـات العامـة مـن إجـراء تقيـيم 

  :قيق لكفاءة االستراتيجية وٕادخال التغييرات الالزمة عليهاد

 هل هذه القضية ال تزال وثيقة الصلة بأعضاء الجمعية؟ •

 هل تغيرت القضية بأي شكل من األشكال؟ •

 هل هناك حاجة إلى المزيد من البحوث؟ •

 هل األهداف والحدود الزمنية ال تزال معقولة؟ •

 الحدود الزمنية؟" ياسات العامةالمشاركة في صياغة الس"هل تحترم لجنة  •

 هل هناك حاجة إلى مراجعة األهداف أو الجدول الزمني؟ •

 هل حددنا األهداف الصحيحة للمشاركة في صياغة السياسات العامة؟ •

 هل نحن ناجحون في تحقيق أهداف المشاركة في صياغة السياسات العامة؟ •

 هل لدينا األشخاص المناسبون لتقديم الرسالة؟ •

 مقدمو الرسالة لمتطلبات رسالتنا؟ هل يستجيب •

 هل الرسالة بحاجة إلى تغيير أو تعديل؟ •

 هل ثبت أن التكتيكات التي نستخدمها في المشاركة في صياغة السياسات العامة مؤثرة؟ •

 هل الموارد المالية والبشرية كافية؟ •

 هل تتم االستفادة من الفرص المتاحة للتحالف؟ •

 ؟هل تعمل التحالفات بطريقة مؤثرة •

 –على أساس طبيعة اإلجابات عـن هـذه األسـئلة-" المشاركة في صياغة السياسات العامة"يجب على لجنة 

وقبل تنفيـذ أي تعـديالت مقترحـة، يجـب االهتمـام بمعرفـة مـدى تـأثير التغييـر علـى . القيام بالتغييرات الالزمة

  .بقية مكونات االستراتيجية

ويجب إبالغ الجمعية وأعضـاء التحـالف بـأي نتـائج إيجابيـة يـتم الحصـول عليهـا مـن التقيـيم، بواسـطة البريـد 

أو الرســائل اإلخباريــة، لكــي يتعرفــوا علــى نتــائج مجهــودات المشــاركة فــي صــياغة /اإللكترونــي والفاكســات و

  .السياسات العامة التي يدفعون من أموالهم لتنفيذها

  

  

  

 


