نحو عقود اجتماعية جديدة:
الحوار الفعاؿ مف أجؿ التغيير االجتماعي

أدوات تطبيقية
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المحررون :كبل ار بوسكو ودوروثي جييينو بمساعدة آيمي ميمر -تايمور وليراتو باغيوا.
المستشارون :مينو ىيماتي ،فرانسوا رودجرز ()Sustainability | Communications
المصمم :أدليب ستوديو
الشكر والتقدير ل :تتقدـ سيفيكوس ( )CIVICUSبالشكر والتقدير إلى كبل مف :السيد أالف فاولر

قدميا حوؿ المسودات ليذا الدليؿ.
القيمة التي ّ
لموافقتو الكريمة عمى المشاركة ببحثو و عمى االقتراحات ّ
والسيد ستيؼ واديؿ لنصائحو القيمة حوؿ األسموب المعتمد في بداية مشروع (العقد االجتماعي الجديد).
والشكر الموصوؿ أيضاً إلى زمبلئنا األعزاء في سيفيكوس ( ,)CIVICUSالسيد دايفيد كود لقراءاتو
ومبلحظاتو عمى النسخ األولى والسيدة ميغاف جودج لمساعدتيا في التصميـ.

عبر عف شكرىا الخاص لشركاء مشروع (العقد االجتماعي
كما وتود سيفيكوس ( )CIVICUSأف ت ّ
الجديد) والذيف قامو يتقديـ المقترحات وتحميؿ دراسات الحالة بحسب خبرتيـ في إعداد الدليؿ واألدوات
التطبيقية :سا ار ويبستر (سنترو فيتو ىابوراس ديزينفولفيمنتو ،تيمور الشرقية)؛ إنغريد جونز (بارتنيري بير
فيميجيت ،ألبانيا)؛ د .أ.ب .أديكرـ (جمعية نايشونز بيمدرز ،سريبلنكا)؛ راميرو أورياس (فونداسيوف

كونستروير ،بوليفيا)؛ ديانا فيغاس (فروبو سوسياؿ  ،CESAPفنزويبل)؛ سيمفياف فوالمبيميمو وغي
ىيرماس راندرياتاىينا (ميكاجي ناتيورا ،مدغشقر)؛ آندريا أرنو وتوشيؼ كا ار (ريتشموند مولتيكولتوراؿ

كوميونيتي سرفيس ،كندا).
وأخي اًر ،نشكر جميع الذيف قاموا بالمشاركة في استطبلع مشروع البحث ،والعقد االجتماعي الجديد ،مف

سيفيكوس ( )CIVICUSوالذيف ساىموا بوجيات النظر التي أغنت المنتج النيائي ليذا الدليؿ.
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سيفيكوس ( ,)CIVICUSاالئتبلؼ العالمي لمشاركة المواطنيف :ىو ائتبلؼ عالمي لمنظمات وناشطي
المجتمع المدني والناشطيف ييدؼ إلى تفعيؿ دور ومشاركة المواطنيف والمجتمع المدني حوؿ العالـ.
حيث يسعى االئتبلؼ إلى تعزيز الحقوؽ والحريات المدنية ورفع سوية المجتمع المدني بشكؿ عاـ ,كما
ويسعى االئتبلؼ أيضا إليصاؿ أصوات المواطنيف مف الفئات الميمشة السيما في دوؿ الجنوب ,حيث
أعضاء مف أكثر مف  145دولة .منذ عاـ.1993
يضـ
ً
نعمؿ في سيفيكوس ( )CIVICUSمف أجؿ المجتمع المدني وحماية وتوسيع مساحة الحريات والفرص لو
ونقدـ رصداً وبحثاً وتحميبلً دورياً
حيث يستطيع المواطنيف تنظيـ أنفسيـ والتعبير عف أرائيـ .كما ّ
لؤلحداث واألنماط والتجارب العالمية التي تؤثر عمى المجتمع المدني ,كما ونيدؼ إلى تقوية نشاط
متنوعيف بغرض مشاركة
المجتمع المدني وتعزيز دوره عبر جمع أعضاء فاعميف مع مراعاة التنوع ّ
المعرفة والخبرات .ونعمؿ أيضا عمى ضماف وصوؿ صوت المجتمع المدني ونسعى إلحداث تأثير عبر
التواصؿ بيف األطراؼ المعنييف وتنفيذ الحمبلت التوعوية وحمبلت كسب التأييد.
تشمؿ العضوية في سيفيكوس ( )CIVICUSوتراعي كافة االختبلفات القطاعية والمواضيعية والجغرافية
وىي مفتوحة أماـ المواطنيف مف الناشطيف األفراد والمنظمات .حيث تترافؽ قدرتنا عمى تعظيـ وتقوية
نرحب دائما
األصوات والنضاؿ مف أجؿ الحريات مع تحالفاتنا الدولية القوية (قوتنا مف تعاوننا) ,ولذلؾ ّ
بأعضاء وشركاء جدد يشاطروننا القيـ والرؤية التي نصبو إلى تحقيقيا.

info@civicus.org | www.civicus.org
وضع ىذا الدليؿ في إطار (مبادرة المساحة المدنية) ،وتـ تنفيذه بالشراكة مع منظمة (المادة  ،)19وسيفيكوس ( )CIVICUSاالئتبلؼ العالمي
لمشاركة المواطنيف ,والمركز الدولي لمقانوف غير اليادؼ لمربح ,والحركة العالمية لمديمقراطية.
مموؿ جزئياً مف حكومة السويد التي ال توافؽ بالضرورة عمى المحتوى واألفكار الواردة ىنا.
 -الدليؿ ّ

تعكس وجيات النظر الواردة في ىذه الوثيقة رأي المساىمين في صياغتيا فقط.
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اليدف من الدليل و(األدوات التطبيقية)؟
تـ تصميـ ىذا الدليؿ لتحفيز ومشاركة أفكار عممية حوؿ تعزيز عممية التغير االجتماعي والسياسي
تقديـ أدوات تطبيقية وموارد عممية لتيسير إجراءات حوارية بطرؽ حديثة ومبتكرة.
عمى وجو الخصوص ،تيدف مجموعة األدوات التطبيقية إلى:
 تقديـ حجج بسيطة لتشجيع المجتمع المدني والقطاعات األخرى عمى التعاوف لتحقيؽ تغيير
تمقائي مرتكز عمى المواطنيف؛

 توفير التوجييات حوؿ التوقيت والمقاربة األفضؿ لموصوؿ إلى لمشاركة متعددة القطاعات (بدال
مف االعتماد عمى الطرؽ التقميدية)؛

 تقديـ منيجية أساسية ومرنة إلطبلؽ وادارة حوار متعدد األطراؼ ،مع التركيز عمى نقاط أساسية
متعمقة بالمقومات الرئيسية لمنجاح والتحديات المتوقعة؛

 وضع قائمة مف الموارد العممية المفيدة والتي يجب مراعاتيا إلى جانب أدوات العمؿ األساسية.
ىذا الدليل موجو ل:
يستيدؼ ىذا الدليؿ وبشكؿ أساسي ناشطي وأفراد ومنظمات المجتمع المدني ال سيما المنظمات الصغيرة
العاممة عمى المستوى المحمي ،ويراعي الدليؿ في تصميمو إضافة وجيات نظر وأراء وخبرات ىؤالء
الناشطيف واألفراد مف منظمات المجتمع المدني إلى الدراسات الموجودة حوؿ المبادرات متعددة األطراؼ.
كما أف الدليؿ مف الممكف إفادتو لفاعميف آخريف يرغبوف في العمؿ مع المجتمع المدني في إطار
إجراءات حوار متعددة القطاعات.
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مقدمة
ّ
نحن في سيفيكوس ( ،)CIVICUSنؤمن بأن المجتمع يستطيع تحقيق تقدماً كبي ارً في معالجة
التحديات المعقدة التي تواجو عصرنا ،وذلك إن استخدم نيجاً جماعياً مرتك ازً عمى المواطن.
يمؽ الرواج المطموب حتى اآلف .ولقد الحظنا ،مف خبلؿ مشروع
تقبؿ ىذه الفكرة لـ َ
إالّ أنو يبدو أف ّ
البحث بعنواف "عقد اجتماعي جديد" الذي أطمقتو سيفيكوس ( ،)CIVICUSبأف المجتمع المدني ما زاؿ

يشكؾ في فاعمية نماذج العمؿ التي تتضمف إشراؾ القطاع الخاص ،كما ال يستشعر المجتمع أىمية
وقيمة الشراكة مع المؤسسات الحكومية المعنية مف أجؿ صياغة مبادرات تنموية جديدة ,كما ال يرى
المجتمع المدني الفائدة مف وراء التعاوف مع المجتمع العممي مف أجؿ مواجية التحديات االجتماعية
ويعجز في غالبية األحياف عف التواصؿ مع الرأي العاـ والجميور.ىذا التردد المتبادؿ يظير بوضوح في
عدـ التزاـ القطاع الخاص وعدـ رغبة الحكومة في تحمؿ المسؤولية مع المجتمع المدني نحو تشكي
مبادرات تنموية مشتركة.
برأينا ،فإف السبب الرئيسي وراء ىذه المقاومة ىو رؤية متصمبة وغير متقبمة لمتعاوف القطاعي مف أجؿ
مواجية تحديات التنمية و إشراؾ الطرؼ المعني بمواجيتيا .وبغية تحقيؽ تغيير فعمي ،فإنو يجب عمى
المجتمعات أف تقوـ بتجربة معايير مشاركة جديدة تستخدـ إطا اًر أكثر مرونة وتقبؿ لمشراكة والتعاوف
واالندماج مع قطاعات أخرى ،حيث يسمّط ىذا اإلطار الضوء عمى الدور المواطف المحوري في التغيير.
تش ّكؿ مجموعة األدوات التطبيقية ىذه المرحمة النيائية مف مشروع (العقد االجتماعي الجديد) ،والذي
انطمؽ كمحاولة لتعزيز وتحميؿ أشكاؿ وآليات جديدة لمتعاوف بيف القطاعات فيما يخص التحديات
االقتصادية واالجتماعية والبيئية .حيث اشتمؿ المشروع عمى جمسات حوارية متعددة األطراؼ كآلية
ممكنة ومقترحة لتحسيف التكامؿ والتماسؾ االجتماعي.
عمى وجو الخصوص ،وبيف نوفمبر  2013ويونيو  ،2014جرى اختيار  7منظمات مجتمع مدني مف
أكثر مف  900مرشح لبدء حوار حوؿ التحديات الرئيسية التي تواجييا في مجتمعاتيا .وطُمب مف ك ّؿ
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شريؾ ،وباستخداـ منيجية أساسية اقترحتيا سيفيكوس ( ،)CIVICUSتحديد وجمع أطراؼ فاعميف
رئيسييف (مف غير المعتاد العمؿ معيـ) ومعنييف بالتحدي المحمي مف أجؿ العمؿ سوياً عمى مناقشة
وايجاد حموؿ لمواجية التحديات المطروحة بطريقة منتظمة.
وفرت ىذه العممية الفرصة لمتعبير عف اآلراء والمشاركة لممئات مف المواطنيف ،والذيف يمثموف جيات
فاعمة مف كافة أنحاء العالـ .تابعت سيفيكوس ( )CIVICUSتمؾ اإلجراءات الحوارية وأجرت استطبلع
"قبمي  -بعدي" لمجيات المعنية المشاركة في الحوار (ما قبؿ الحوار وبعده) ،ثـ قامت بتنقيح وتطوير
األسموب المقترح حوؿ المشاركة متعددة الجيات وذلؾ بناء عمى نتائج االستطبلع القبمي والبعدي ،كما
قامت سيفيكوس ( )CIVICUSبتحميؿ ومقارنة المبادئ والممارسات الناشئة عف ىذه التجربة العممية
لممجتمع المدني.
يوثؽ ىذا الدليؿ كافة المعمومات والدروس المستفادة والتحديات ،مع التركيز عمى وجيات نظر مفيدة
وغير تقميدية والناتجة عف حوارات الجيات المعنية المحمية والمتعمقة بمشاركة المواطنيف في اتخاذ
الق اررات التي تؤثر عمى حياتيـ.
أمميف أف يشكؿ ىذا الدليؿ مورداً مفيداً ومميماً لمراغبيف في تنفيذ إجراءات حوار ومشاركة جماعية متعددة
القطاعات وشاممة لؤلطراؼ المعنية مف أجؿ رسـ مستقبميـ المشترؾ بطريقة أكثر وعياً وشمولية.
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قائمة بالحوارات االختبارية التي جرت في إطار مشروع العقد االجتماعي الجديد
الدولة

عدد

التحدي المطروح (القضية)

المجموعات الممثمة

الشريؾ

الجيات
المعنية
المساواة في فرص التعميـ لفئة

 28جية

الحكومة المركزية /المحمية،
المؤسسات الدستورية ،منظمات

الغجر (الرومف) في ألبانيا

المجتمع المدني بما فييا

ولغيرىـ مف األقميات العرقية

مؤسسة بارتنيري بير
فيميجت ()PPF

المنظمات غير الحكومية،
ممثميف عف الغجر (الرومف)،
المجتمعات المحمية والطبلب

ألبانيا

وأىالي الطبلب ووسائؿ اإلعبلـ
تضميف رؤية التنمية لمسكاف

69

منظمات المجتمع المدني،

األصمييف في إجراءات التخطيط

مجموعات السكاف األصمييف،

اإلقميمية.

بوليفيا

حوار األدياف والتقبؿ لؤلخر؛

الحكومة الوطنية والمحمية،

44

الحكومة ،المجتمع المدني،
القطاع الخاص ،السمطات
الدينية ،مجموعات السكاف

الممارسات الدينية في األماكف

األصمييف ،الكينة (مف كبل مف

العامة
كندا
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76

مصمحة:
ريتشموند
مولتيكالتوراؿ

منشأة المطار والجامعات)

كوميونيتي سيرفيس

ومقدمي خدمات الرعاية
ّ

()RMCS

الحكومة ،المجتمع المدني،

ميكاجي ناتيو ار

الصحية

مدغشقر

كونستروير ()FC

منظمات المزارعيف

دراسة موضوع القيود عمى

التوازف بيف حماية البيئة

مؤسسة فونداسيوف

وحاجات التنمية المحمية في

المجتمع العممي ،المجتمعات

المناطؽ المحمية بيئيا في إقميـ

المحمية (بمف فييـ المزارعيف

صوفيا

المحمييف)

إدارة التجمعات المائية المستدامة 136

الحكومة ،المجتمع المدني،
الجامعات ،القطاع الخاص،

في أعمى حوض نير ماىاولي

السمطات الدينية ،وسائؿ

سريبلنكا

مقدمي
الحكومة (بما فييا ّ
الخدمات االجتماعية) ،منظمات

االجتماعي الذي ييدد النساء

المجتمع المدني ،رؤساء القرى

والفتيات في مقاطعة بوكو

المعينيف عف نساء
والممثميف/ات
ّ

تيمور الشرقية

بيمدرز ()NBA

سنترو فيتو ىابوراس
ديزينفوليمنتو
()CFHD

المجتمع ،أعضاء المجتمع
الجاىزية لمواجية الطوارئ،
والمرونة والقدرة عمى االستجابة
سريعا لمكوارث في بمدية سوكر
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جمعية ناشوناؿ

اإلعبلـ
العنؼ الجنسي والقائـ عمى النوع 45

فنزويبل

()MN

21

الحكومة ،المجتمع المدني،
القطاع الخاص ،المجتمع
العممي ،ممثميف عف المجتمع

غروبو سوسياؿ
سيساب ()CESAP

بعض التعريفات…
حيث أف بعض المفاىيـ الرئيسية قد يعترييا بعض الغموض أو المبس والخمط مع مفاىيـ أخرى في
مجموعة األدوات التطبيقية ىذه ،ندرج تاليا بضع التعريفات لمتأكد مف الفيـ المشترؾ لئلطار المفاىيمي
األساسي لممصطمحات المستخدمة في ىذا الدليؿ.
النشاط المدني :ىو نشاط يشمؿ توعية العامة وحشد الرأي العاـ حوؿ قضية مجتمعية عامة معينة
(بغض النظر عف حجميا) ويرتكز النشاط المدني في مجتمع ما عمى احتراـ وتقبؿ االختبلؼ بيف األفراد
والمجموعات المختمفة والمنتمية إلى ىذا المجتمع.
الحوكمة :ىي مبادئ وتطبيقات وتفاعؿ بيف عدة جيات فاعمة معنية بالعمؿ العاـ وترتكز مبادئ
وتطبيقات (الحوكمة) أو كما يسمييا البعض (الحاكمية) الرشيدة عمى مفاىيـ الشفافية والمحاسبة
والمساءلة والمسؤولية واالستحقاؽ ,أي تحمؿ مسؤولية الق اررات والتصرفات وعواقبيا أماـ الجيات المعنية
األخرى إضافة إلى مشاورة ومشاركة المواطنيف والتوافؽ معيـ مع حصوؿ المواطنيف عمى المعمومات
الوافية المتعمقة بالق اررات.
ضمني أو عرفي) بيف أفراد مجتمع منظّـ (أو بيف المجتمع
العقد االجتماعي :اتفاؽ (واضح وموثؽ وليس
ّ
وصانعي الق اررات) ويحدد ذلؾ االتفاؽ العبلقة والمسؤوليات فيما بيف األطراؼ .نتيجة لذلؾ ،غالباً ما
تُصاغ شروط المشاركة بيف القطاع العاـ والخاص والمجتمع وفقاً لرؤية اجتماعية -سياسية مشتركة.
المجتمع المدني /القطاع المدني :القطاع أو المساحة الذي يتـ تشكيميا  -خارج نطاؽ األسرة ومؤسسات
الدولة والسوؽ -والتي تخمقيا النشاطات المجتمعية والمؤسسات المدنية والمنظمات الفردية والجماعية
كجمعيات ومنظمات غير ربحية وذلؾ لبلرتقاء بمصالحيا المشتركة .مبدئياً ،يجب أف تكوف منظمات
ومبادرات المجتمع المدني عرضة لممساءلة والمحاسبة مف قبؿ المجتمع والناخبيف و/أو المستفيديف منيا.
الحكومة :النظاـ المؤسسي (الجياز التنفيذي) الذي يرعى مجتمعاً أو أرضاً .في نظاـ ديمقراطي ،تتألّؼ
الحكومة مف ممثميف منتخبيف (القسـ التشريعي) ووزراء وادارييف (القسـ التنفيذي) وقضاة (القسـ
القضائي) وىناؾ فصؿ لمصبلحيات بينيا .بشكؿ عاـ ،تقوـ شرعية الحكومة عمى موافقة المواطنيف
ومحاسبتيـ.
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المفوض بتقديـ الخدمات األساسية لمسكافُ .يتوقّع مف القطاع العاـ
القطاع العام :الجزء مف المجتمع و ّ
تقديـ خدمات يستفيد منيا الجميع وليس أفراد أو مجموعات محددة .وتشمؿ الخدمات التي ُيفترض
بالقطاع العاـ تقديميا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر :الشرطة ،والطرؽ العامة ،والنقؿ العاـ ،والتعميـ

األساسي والرعاية الصحية .ويتألّؼ القطاع العاـ مف كافة المسؤوليف العامميف في اإلدارات /المكاتب
العامة الخاضعيف لمساءلة الحكومة وبالتالي لمرأي العاـ.
القطاع الخاص :الشركة الخاصة (أياً كاف حجميا) ،المسجمة رسمياً أو غير رسميا ،والتي تتوخى الربح
والثروة .وفي الشركات متعددة الجنسيات ،والشركات الوطنية أو الشركات الكبرى العامة ،تخضع مجالس
اإلدارة لمساءلة المساىميف أو المستثمريف.
المجتمع العممي:العمماء والباحثيف واألكاديمييف .وتشمؿ "مجتمعات فرعية" متعددة تعمؿ في حقوؿ عممية
متعددة التخصصاتُ .يتوقع مف ىذا المجتمع العممي توخي الموضوعية والجودة العالية والدقة والمصداقية
العممية في النقاشات والحوارات والبحوث والمنشورات التي تصدر عنو.

أي شخص لديو مصمحة أو تثير أو تأثر أو "حصة" في أمر ما ألنو يؤثر عميو بشكؿ
الجية المعنيةّ :
أي جية فاعمة مف المجتمع المدني ،مثؿ
مباشر أو غير مباشر .يمكف أف تكوف الجيات المعنية ّ

الشركات ،والحكومة وغيرىا .تجتمع الجيات المعنية لتحقيؽ ىدؼ مشترؾ .كما ينبغي أف تتمتع الجيات

بحؽ المشاركة في الق اررات التي تؤثر عمييا ،بمعنى أننا كمنا جيات معنية في الق اررات المتخذة
المعنية ّ
بشأف مجتمعنا أو المجتمع العالمي .في ىذا الدليؿ ،سنستخدـ عبارة الجيات المعنية والفاعمة والبلعبيف
لمداللة عمى المعنى ذاتو.
الحوار /الحوار متعدد األطراف :حوار بيف شخصيف أو أكثر يتـ خبللو تبادؿ األفكار واآلراء مف أجؿ
تكويف فيـ مشترؾ عف المشاكؿ أو اإلجراءات .يجب اعتبار الحوار متعدد األطراؼ كحوار طويؿ األمد
عدة جيات فاعمة ،بيدؼ تأسيس تعاوف وعبلقات ّبناءة مستدامة لتحقيؽ المصمحة العامة.
وىيكمي بيف ّ
عممية متعددة األطراف :عممية جمع الفاعميف ذوي الصمة المتأثريف أو المعنييف والقادريف عمى التأثير
عمى مسألة ما؛ يجب أف ييتـ الفاعموف المعنيوف بتغيير وضع حالي وعمييـ التمتع بالخبرة والمعرفة أو
المعمومات التي مف شأنيا المساىمة في تكويف رؤية مشتركة تسمح باتخاذ مبادرات مشتركة ،ووضع
حموؿ وتنفيذ خطوات إجرائية مشتركة لتحقيؽ المصمحة العامة.
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.1

يرجى االنتباه !

تؤدي إلى التغيير االجتماعي والسياسي،
يحتوي ىذا الفصؿ عمى منيجيات عمؿ مستحدثة مف شأنيا أف ّ
وتسمّط الضوء عمى فرص التغيير وتحدياتو.

 .1.1لماذا نقارب األمور بمنيجيات مختمفة؟
ترسخ الضعؼ في المساواة االقتصادية ووجود
نعيش زمننا الحالي في عصر التناقضات الكبيرة :والتي ّ

الثروات الحديثة غير المسبوقة؛ والحاالت البيئية الطارئة؛ وجمود سياسي متزايد وتزايد في التواصؿ
والتفاعؿ والحركات االجتماعية؛ وفيـ أوضح لؤلسباب واالستجابات.
مثؿ شارمر وكوفر ( )2013التحديات
الكبرى السابؽ ذكرىا في ىذا الفصؿ
مف الدليؿ في نموذج (جبؿ الجميد)
الخاص بيما حيث ذك ار :أنو في إطار
الحوكمة الحالي ،يبدوا أننا نواجو
صعوبة في إزالة ما أطمقوا عميو اسـ
"فقاعات" ومعالجة المشاكؿ الفعمية
الشكؿ  :1نموذج جبؿ الجميد لشارمر وكوفر

(انظر الشكؿ  .)1لذلؾ ،يبدو أننا
عاجزيف عف تخطي االنقسامات البيئية

"أدت بنا إلى حالة
واالجتماعية والروحية (الدينية والقيمة) والثقافية والتي يتصؼ بيا مجتمعنا حيث ّ

منظّمة مف عدـ المسؤولية مما أدى إلى المساىمة الجماعية بخمؽ نتائج ال يريدىا أحد ."1تجدر اإلشارة
1

شامر ،أو .كوفر ؾLeading from the emerging future from Ego-system to Eco- :2013 ،.

system economies. Berrett- Koehler Publishers
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ىنا إلى أف الجزء األكبر مف جبؿ الجميد يكوف مخفيا تحت الماء بينما يظير الجزء األصغر فقط عمى
سطح الماء.
تتأكد تجميات ىذه الحالة مف عدـ الرضا في التظاىرات العفوية المطالِبة بتغييرات معينة بيف الح ّكاـ
والمحكوميف في العالـ ،والتي يشارؾ فييا المواطنيف مف كافة أطياؼ المجتمع ،والذيف يتطمّعوف إلى
مستقبؿ مختمؼ.2
لذلؾ ،ينبغي استحداث أُطُر جديدة عبر خمؽ مساحات أوسع لممشاركة ومنح المواطنيف السمطة وتعزيز
وجود حراؾ مدني جديد يتخطّى االنقسامات الحادة بيف كبل مف القطاعات العامة والخاصة والمدنية،
المتنوعة
حيث يكوف مف شأف تمؾ الحراكات أف تخمؽ أشكاؿ مشاركة ومساءلة جديدة في المجاالت
ّ
ص ُعد مختمفة.
وعمى ُ

لذلؾ ،نحف في سيفيكوس ( )CIVICUSنؤمف أف الوقت قد حاف لدراسة مجاالت جديدة لمنشاط
المشترؾ .فبالنسبة لممجتمع المدني ،يعني ذلؾ السعي إلى تحقيؽ التغيير المرجو عبر مشاركة الجيات
الفاعمة غير االعتيادية (أي البلعبيف الذيف ال نتعامؿ معيـ عادة) وتكييؼ وتطوير وسائؿ التفاعؿ التي
نعتمدىا .ويجب عمى قطاعات أخرى أيضاً أف تتج أر عمى تأدية أدوار وتولّي مسؤوليات وطرؽ عمؿ
جديدة مف شأنيا أف تفسح المجاؿ أماـ وضع عقود اجتماعية منقّحة ومتطورة في مجتمعاتيا .يفرض ذلؾ
عما يريحيـ (ما إعتادوا عميو) ووضع حد لؤلحكاـ المسبقة واالفتراضات الجاىزة
عمى الجميع الخروج ّ
واالنفتاح عمى المجيوؿ وتقبؿ التجربة لما ىو جديد وبناء الثقة والتعاوف.

تبني التعقيد في التحديات االجتماعية!
تتأتى التحديات االجتماعية التي يواجييا العالـ نتيجة ألسباب متعددة تترؾ تأثيرات مختمفة وغالباً ما
التغير المناخي وانعداـ المساواة
التغير .ف ّكر مثبلً في
تجري في أُطُر اجتماعية وسياسية سريعة
ّ
ّ

االجتماعية .فقد
2

تـ توثيؽ االعتصامات وردود الحكومة ألنيا أدت إلى فرض قيود عمى فضاء المجتمع المدني .تنظر القسـ " the year

 "that wasمف تقرير سيفيكوس حوؿ المجتمع المدني عاـ 2014
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معالجةًاألسبابً
األساسٌةًوفهمً
األسبابً/اآلثار

تشاركٌاً

نظامٌاً

إشراكًعدّةًجهاتًمعنٌةً
رئٌسٌةًفًًعملٌةًصنعً
القرار

تكٌفٌاً

التكٌّفًمعًاإلطارًنظراًلتغٌّرهًبشكلًمستمر

حسنً()2014

برىنت االستجابات التقميدية عدـ جدواىا ألنيا فشمت في معالجة تعقيد ىذه المشاكؿ .لذلؾ ،تتطمّب
معالجة التحديات االجتماعية المعاصرة نيجاً نظامياً ،وتشاركياً وقاد ار عمى التكيؼ.3
وفقاً ليذا المعتقد ،أعادت سيفيكوس ( )CIVICUSالتفكير في (اإلجراءات التي تشمؿ األطراؼ المعنية
المتعددة) كوسيمة ممكنة لممضي قدماً وتعرض أقساـ مف مجموعة األدوات التطبيقية في ىذا الدليؿ كبل
مف تجربة التعمّـ والخبرة المكتسبة في ىذه العممية.

 .1.2إحدى الطرق الممكنة :إجراءات حوار متعددة األطراف (تشمل األطراف المعنية
المتعددة)
ىناؾ عدة وسائؿ متوفرة لتحقيؽ التغيير االجتماعي والسياسي عبر النشاط والمشاركة .وتسعى منظمات
المجتمع المدني إلى التغيير عبر نشاطاتيا وبرامجيا ونضاليا ومناصرتيا ،وبرامج التوعية وبناء القدرات
التي تقوـ بيا لتحقيؽ ذلؾ الغرض ،ويعتمد اختيار النيج األفضؿ عمى عدد مف العوامؿ ،مثؿ :ماىو
3

يقدـ زياد حساف معمومات ميمة جداً حوؿ التعامؿ مع التعقيد .انظر The social labs revolution: a new
ّ

2014 ،approach to solving our most complex challenges
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المرجو وما ىي كيفية مشاركة الجيات المعنية و ما ىو الجدوؿ الزمني المحدد وبالطبع ماىية
التغيير
ّ
الموارد المتوفرة لذلؾ الغرض.
تقدـ مجموعة األدوات التطبيقية ىذه لمحة عف الحوارات متعددة األطراؼ والتي تيدؼ بشكؿ خاص إلى
ّ
إحداث تغيير اجتماعي وسياسي ،ألننا نؤمف أف ىذه الحوارات يمكف أف تش ّكؿ خيا اًر قيماً ذو فائدة ،وذلؾ
المرجوة.
عندما تتوفّر الظروؼ المناسبة ،4وعندما ال تحقؽ النيج التقميدية النتائج
ّ
مف أجؿ تحقيؽ أىدافنا ،يتـ تعريؼ الحوار متعدد األطراؼ والتعامؿ معو عمى أنو حديث متبادؿ طويؿ
عدة جيات فاعمة معنية ،كما وييدؼ إلى بناء واستدامة
األمد (يحتاج إلى وقت كافي) وىيكمي بيف ّ
عبلقة تعاونية ّبناءة ترتكز عمى رؤية مشتركة لمستقبؿ مثالي .بحيث يمكف أف يوفر ذلؾ مساحة قوية

تجتمع فييا الثقافات والمغات والمصالح والرؤى وعبلقات القوى المختمفة مف أجؿ إيجاد حموؿ لتحديات
مشترؾ.
وفقاً لمحادثاتنا ولتحميمنا لمحوارات المحمية ،يش ّكؿ الحوار متعدد األطراؼ خيا اًر جيداً لمعالجة التغييرات
النظامية لدى توافر ثبلثة عوامؿ رئيسية عمى األقؿ:
• يجب أن يكون ممثمي الجيات الفاعمة المعنية مستعدين وراغبين لمعمل سوياً لوضع إجراء
المرجو.
وتخيل سيناريو المستقبل
طويل األمد ،وصياغة رواية مشتركة
ّ
ّ

• يضع الشركاء الخطط بطريقة تفاعمية ,تشاركية ومرنة (قابمة لمتكيف والتعديل) ومن دون
التمسك بالنتائج والنشاطات التقميدية الجاىزة ،أو العمل مع مجموعات جيات معنية محددة
مسبقاً أو ثابتة كما اعتادوا عمى عمل ذلك سابقا بطريقة تقميدية.
• تقبل االختالف كعامل يساىم في اإلبداع والتطوير وليس في النزاع وعدم االتفاق.

4

عمى الرغـ مف ازدياد شعبية إجراءات الحوار متعدد األطراؼ عالمياً ونسبة إلى إطار التنمية لعاـ  ،2015غير أنيا ال

تش ّكؿ حبلً لكؿ وضع .عمى سبيؿ المثاؿ ،في حاؿ أردت التعبير عف رأيؾ وال يمكنؾ مراجعة موقفؾ الرئيسي مع أخذ

وجيات نظر وتطمّعات اآلخريف في االعتبار ،لف يكوف الحوار بالتالي الوسيمة المناسبة وعميؾ المجوء إلى مبادرات مناصرة

تقميدية أكثر.
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عدم االكتفاء بالنشاطات االعتيادية
لكي يكوف الحوار شامبلً وطموحاً ،عميو معالجة القوى االجتماعية والسياسية عمى أساس التحدي أو
المرجو .ويمكف أف يؤثّر العدد والتنوع في الجيات الفاعمة عمى العممية بشكؿ ايجابي .إف صناع
التغيير
ّ
المدرسيف وقادة
القرار ّ
ومقدمي الخدمات والمستيمكيف والمنتجيف والبائعيف والباحثيف والعمماء والصحافييف و ّ
المجتمع والمواطنيف ،كمّيـ قادروف عمى تأدية دور حاسـ .ومما ال شؾ فيو أف ىذه القدرة عمى جمع
االختبلفات والثروة التي تتمتع بيا ك ّؿ جية فاعمة مف حيث المعرفة والخبرة والتأثير والعبلقات والموارد
مكوف رئيسي في إجراء حوار ناجح.
والقدرات ،ىي ّ
تؤ ّكد ذلؾ ,دراسات الحالة في مشروع العقد االجتماعي الجديد .ففي مجتمعات تـ استيدافيا مثؿ
مدغشقر ،بوليفيا أو فنزويبل ،ساىمت مشاركة الجامعات ومراكز البحوث في بناء قصة مشتركة حوؿ
قدميا خبراء .أما في ألبانيا ،فقد قدـ التفاعؿ بيف
اإلطار والتحديات ،ألف الحوار ارتكز عمى براىيف ّ
ومقدمي الخدمات االجتماعية وجيات نظر غير اعتيادية
معممي المدارس واألىالي مع ممثمي الحكومة ّ
(مبتكرة) حوؿ التحديات الحقيقية وأعطى حموالً أكثر استدامة لتحسيف الحضور في المدارس لؤلطفاؿ
المنتميف إلى أقمية الرومف.
عمى الرغـ مف ذلؾ ،وفي العديد مف الحوارات المحمية التي قمنا بمراقبتيا ،لـ يعمؿ الشركاء عمى إشراؾ
جيات غير اعتيادية ،وتحديدا مف القطاع الخاص أو المجتمع العممي ألنيـ لـ يروا القيمة المضافة وراء
ذلؾ .بؿ وأكثر مف ذلؾ فقد ظيرت مقاومة مف قبؿ المشاركيف الذيف رفضوا االقتناع بأدوار ومساىمات
قد تكوف بناءة مف قبؿ مختمؼ القطاعات ،حيث عانى ىؤالء مف صعوبة تحديد أىمية دور الجيات
الرئيسية (ودورىـ أيضاً) في عممية إجراء حوار شامؿ وناجح .شممت الحوارات فاعميف ميميف مف
الحكومة والمجتمع المدني ،ولكف كانت ىناؾ شراكة محدودة لفاعميف غير اعتيادييف كاف بإمكانيـ توفير
معرفة أوسع ووجيات نظر أو اقتراحات جديدة لمبحث في حموؿ مبتكرة لمتحديات المحمية.
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تخطي النيج التقميدي لمقطاعات
ش ّكمت ىذه المسألة العبرة األىـ المستخمصة مف مشروع العقد االجتماعي الجديد :إذا ما أردنا إطبلؽ
إجراءات شاممة خارجة عف المألوؼ ،فأننا بحاجة إلى منيجية واطار (بديؿ عف) و(يتخطى) النيج
التقميدي لمقطاعات الثبلث.

األحداث

التفاعل

ماًالذيًحصل؟

االستباق

األنماط/االتجاهات
ماًالذيًكانًٌحصل؟

الهٌاكلًالنظامٌةًماًهًًالقوىً
المعنٌة

التصمٌم
التحوّ ل

النماذجًالعقلٌة
كٌفًٌسمحًتفكٌرناًباستمرارًهذاًالوضعً(العاداتًوالسلوكٌاتً،
الخ)

الشكلًً:3كٌفٌةًتحلٌلًنظام؟

إحدى الوسائؿ المتبعة لمخروج عف مفيوـ القطاعات الثبلثة تكمف في مراعاة ودراسة كامؿ المنظومة
العامة الذي يقع التحدي المطموب التعامؿ معو ضمنيا .يظير في ىذه المنظومة كافة العبلقات
المترابطة والمختمفة بيف القوى السياسية واالجتماعية والعمميات واإلجراءات وأىداؼ التغيير .حيث يساعد
بغض النظر عف قطاعاتيـ .في الوقت عينو،
ىذا النيج في تحديد الفاعميف الرئيسييف الواجب إشراكيـ،
ّ
يساىـ في تحديد العبلقات والمجاالت المشتركة والفرص بيف القطاعات التي يمكنيا أف تش ّكؿ خيارات

إستراتيجية حوؿ عممية الحوار بحد ذاتيا.5

 5تتوفّر وجية نظر مثيرة لبلىتماـ حوؿ كيفية تخطي نيج القطاعات الثبلثة باستخداـ مجاالت التغيير في كتاب ؾ.
بيكارت وأ .فاولر .انظر ،"Civic Driven Change 2012: an Update on the basics" :فبراير 2012
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 .1.3ىل ىي جديرة باالىتمام؟
“كانت التجربة كمّيا مثيرة لالىتمام وسمحت لنا بالتواصل من "منظار مختمف"
 شريؾ محمي في مشروع العقد االجتماعي الجديد مف سيفيكوس (.)CIVICUSيمكف إلجراءات الحوار متعددة األطراؼ أف تشكؿ مصدر إلياـ وحماس كونيا قادرة عمى تحفيز
المرجو .وتؤ ّكد المعمومات الواردة
ديناميكيات إيجابية وتعزيز طرؽ عمؿ مشتركة وجديدة لتحقيؽ التغيير
ّ
مف المنظمات المشاركة ومئات الجيات المعنية في إجراءات الحوار المحمية التي أطمقيا مشروع
سيفيكوس ( ،)CIVICUSصبلحية وجدوى ىذا النيج والقدرة عمى استخدامو.
وصف رسم يتضمن العبارات التالية:
 مثير لبلىتماـ ()%28 مفيد ()%24 ضروري ()%24 مم ّكف ()%14 مميـ ()%9.5الشكؿ  :3الكممات والجمؿ التي كررىا المشاركوف كتغذية راجعة لوصؼ تجربتيـ في الحوارات المحمية ،بدعـ مف مشروع
العقد االجتماعي الجديد.

وعميو ،مف الميـ أف نتذ ّكر أف إجراءات الحوار معقّدة .فمف غير السيؿ وضعيا وتحديثيا وتقييميا أو
عدة فاعميف وعدة وجيات نظر ومصالح مختمفة وأفراد متعدديف ومختمفيف.
تسييرىا ألنيا تشمؿ ّ
ينبغي أخذ اإلطار المعموؿ بو والوقت والموارد والقدرات المتوفرة بعيف االعتبار .فإذا لـ يخضع الحوار
يؤدي إلى الشعور باإلحباط أو االنسحاب أو إلى تعظيـ الخبلؼ
متعدد األطراؼ لدراسة دقيقة ،يمكنو أف ّ
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بيف الجيات المعنية ،مما قد يؤثر سمبا عمى سمعة الجية الراعية لمحوار .لذلؾ ،مف الميـ وضع توقعات
واقعية لجيود لتنسيؽ العممية بشكؿ مناسب( :غالبية الشركاء المجتمعيف الذيف قمنا بمقابمتيـ وجدوا أف
العممية مميئة بالتحديات) .لذلؾ ،ف ّكر بكافة ىذه التفاصيؿ قبؿ أف تطمؽ عممية الحوار الخاصة بؾ.
أما العنصر الميـ اآلخر الذي يجب دراستو قبؿ الشروع بيذه الرحمة فيو الطرؼ الذي يمكنو أف يدعو أو
يجمع اآلخريف في إجراء حور متعدد األطراؼ .كما ويجب دراسة األسئمة المتعمقة بالشخص القادر عمى
إطبلؽ وتنسيؽ حوار مشابو ،السيما في حاؿ طرح مسائؿ مثيرة لمجدؿ .مف لو القدرة عمى النفاذ إلى
بعض الجيات المعنية الرئيسية التي يجب أف تشارؾ؟ مف الذي يتمتع بالمصداقية الضرورية؟ تشير
مبلحظاتنا إلى ضرورة توافر عدد مف القدرات التكاممية التي ال يمكف أف تتجسد في منظمة واحدة أو
مواطف واحد (بغض النظر عف القطاع).
المربع  -1بعض متطمّبات إطالق وتنسيق إجراء حوار ناجح تشمل:
 القدرة عمى جمع مجموعة مف األفراد حوؿ رؤية مشتركة
 التمتع بصفة الوسيط األميف المتمتع بمصداقية بيف غالبية الجيات المعنية
 الوعي حوؿ المنظومة التي تقع المشكمة ضمف نطاقيا
 القدرة عمى فيـ ديناميكيات القوة (توزيع القوى والعبلقات بيف الجيات المعنية) والتعامؿ معيا
 القدرة عمى جذب الفاعميف األىـ (مف حيث الميارات /المعرفة ،المصداقية والصبلحية) وفي
الوقت المناسب
 ميارات وساطة قادرة عمى التعامؿ مع اختبلؼ الثقافات ومستويات التعميـ لدى المتحاوريف
ومياراتيـ المتفاوتة في تكنولوجيا التواصؿ.
في حالة مشروع العقد االجتماعي الجديد مف سيفيكوس ( ،)CIVICUSأطمقت المنظمات المحمية
والصغيرة والشعبية ومنظمات المجتمع المدني الحوار .وفي بعض الحاالت ،عانت المنظمات الشريكة
اضطرت إلى بذؿ جيود
مف صعوبة ضماف مشاركة بعض الفاعميف الرئيسييف ،ال سيما مف الحكومة و
ّ
كبيرة لضماف موافقتيـ أو مشاركتيـ .ولربما كاف شركاء آخروف أكثر تأثي اًر أو شرعية ،قادريف إلى النفاذ
إلى جيات معنية رئيسية ،ليحققوا نجاحاً أكبر في ضماف مشاركة تمؾ الجيات .لذلؾ ،اكتشؼ بعض
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الشركاء أف الجيات المعنية المحمية لـ تكف معتادة عمى االستشارات العامة واف يتـ استشاراتيا
ومشاركاتيا في حوارات مماثمة ،لذا كاف عمى ىؤالء الشركاء أف يعمموف عمى مراعاة التوازف والتعامؿ مع
تردد الجيات المعنية ووضع توقعات واقعية.
في حاالت أخرى ،نجحت ىذه المنظمات في جمع فاعميف مختمفيف يتمتعوف بالقدرات والصبلحيات
المناسبة .كما نجحت في ضماف مسؤولية مشتركة .وقد حصؿ ىذا عندما تطرؽ الحوار إلى ٍ
تحد ييـ
ّ

قطاعات مختمفة ومتنوعة مثؿ قضايا وتحديات العنؼ القائـ عمى النوع االجتماعي والتسامح بيف الديانات
أو الجاىزية لمواجية الطوارئ .تبرىف الحوارات األولية في مشروع العقد االجتماعي الجديد أف منظمات
المجتمع المدني قادرة عمى بدء إجراءات الحوار متعدد األطراؼ مف دوف التمتع بصبلحية رسمية لمقياـ
بذلؾ ،ولكف في غالبية الحاالت ،يجب إجراء تحميؿ دقيؽ وتقييـ صادؽ لمقدرات والكفاءات التي يحتاجوف
إلييا لمقياـ بذلؾ .لذا ومف الضرورة بمكاف التفكير استراتيجياً بفريؽ البلعبيف األساسيف (مجموعة
الفاعميف المعنييف) وجمع الموارد والكفاءات الضرورية لتنسيؽ وتنفيذ اإلجراء ومحاولة إقناع البلعبيف
األساسيف باالنضماـ.
المربع  -2العناصر الرئيسية لنجاح الحوار متعدد األطراف في مشروع العقد االجتماعي الجديد:
 أف يمقى التغيير المرجو صدى لدى الحكومة والرأي العاـ ومجموعات أخرى .بالتالي ،ال يجب
أي قطاع ليس بمنأى عف المشكمة.
أف يكوف موضوع الحوار محدداً بقطاع معيف ،بمعنى أف ّ

 أف يشعر الشركاء في الحوار بالحماس بسبب المشاكؿ والتحديات المحمية التي تمسيـ وليس
ألسباب أخرى مثؿ الرغبة في جمب التمويؿ وأف يستثمر الشركاء مواردىـ الخاصة في إجراءات
التغيير والتعمّـ التي يحددوف أولويتيا.
 أف يستطيع مطمقو الحوار (الجية المسؤولة عف تنفيذ وتيسير الحوار) تحديد وجمع وتمكيف
مختمؼ الشركاء المتحمسيف وأصحاب المصداقية وااللتزاـ ليؤدوا دورىـ في نيج العمؿ الجماعي.
 أف يشارؾ شركاء الحوار في اإلجراء بناء عمى عناصر أساسية مثؿ مسؤوليتيـ وتعرضيـ
لممساءلة مف قبؿ المواطنيف ،وفيميـ لمسياسات وعبلقات القوة في ك ّؿ مستوى .بحيث تكوف تمؾ
ىي دوافعيـ لممشاركة.
المربع  -3بناء مجموعة مسؤولين رئيسية:
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 يجب أف يبدأ التعاوف في إجراء الحوار متعدد األطراؼ بتشكيؿ فريؽ أساسي مف المسؤوليف -أي
األفراد الذيف يمثّموف الجيات المعنية الرئيسية المختمفة في اإلجراء .عمى المسؤوليف أف يتصفوا
وتحمؿ
باالىتماـ في المسألة والحوار المقترح وأف يكونوا مستعديف لمتعاوف لتوجيو اإلجراء
ّ

مسؤوليتو .كما وعمييـ أف يكونوا متحمسيف إلحداث تغيير في مجتمعاتيـ ويتمتعوا بالقدرة عمى
جمع األفراد عمى طاولة الحوار.
 يجب أف تتألّؼ المجموعة الرئيسية مف أفراد يتمتعوف بالميارات الضرورية لتسييؿ العبلقات
والظروؼ والمساحات المناسبة .غير أف المجموعة ىذه يجب أف تكوف متوازنة كما ونوعا مف
حيث الجيات المعنية والقطاعات والمصالح.

التنوع في المجموعة إلى عدـ التوصؿ إلى اتفاؽ ،حيث يمكف أف
 وقد ّ
يؤدي الفشؿ في ضماف ّ
الحد مف النزاع والتوصؿ إلى توافؽ عبر السعي إلى قمع أو كبت وجيات النظر
يحاوؿ األفراد ّ
أي تقييـ نقدي حقيقي لمخيارات والبدائؿ والحموؿ.
األخرى مف دوف ّ

الميسر الذي يدير االجتماعات الفردية.
 ال يجب الخمط بيف المجموعة الرئيسية و ّ

 بعد تشكيميا ،ستعتمد المجموعة الرئيسية طرؽ عمؿ وأساليب اتخاذ ق اررات في ضوء ما يبلئـ
الفريؽ واطار العمؿ .في ك ّؿ الحاالت ،سيكوف مف الميـ أف تعترؼ المجموعة الرئيسية بقيمة
االختبلؼ كمصدر إبداع لتحقيؽ ىدؼ الحوار متعدد األطراؼ.
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 .2استعدوا!
يقدـ ىذا الفصؿ توجيياً منيجياً حوؿ كيفية إقامة إجراءات الحوار متعدد األطراؼ .ال يشتمؿ الفصؿ
ّ
عمى دليؿ مفصؿ وانما عرض مبسط لؤلفكار والمعمومات واألدوات التطبيقية والدروس التي يجب
تكييفيا وفقاً لكؿ إطار خاص بحسب السياؽ التي ستستخدـ فيو ىذه األدوات التطبيقية.

2.1

التفكير باإلجراء

مستمرة تتأثر بمستوى بالنشاط
تُعتبر الحوارات متعددة األطراؼ إج ارءات ديناميكية يمكف اعتبارىا عممية
ّ

تغير األمور-
التطور الزمني .ويجب أف يشمؿ التفكير في اإلجراء دراسة أسباب ّ
والظروؼ والفعاليات و ّ
يتطور المشاركوف مع
بدأ مف األفراد والمنظمات واالستراتيجيات وصوال إلى البيئة وعوامميا -وكيؼ
ّ

مجرد
الوقت خبلؿ الحوار .مما ال شؾ فيو أف إجراءات إجراء الحوار متعدد األطراؼ ليست إالّ ّ
اجتماعات ونشاطات وورش عمؿ وزيارات مواقع ومحادثات فردية ورسائؿ واستطبلعات وعروض
تقديمية ...،الخ .ولكف ،ضمف ىذا اإلجراء ،تساىـ كافة ىذه النشاطات في تغيير األمور غير المرغوبة
في مجتمع ما مثؿ مستوى التفيـ و/أو مستوى التعاوف بيف األفراد أو تغييرات معينة عمى مستوى القضية
التي يتـ بحثيا في الحوار.
وعميو ،نقترح أربعة أُسس لمحوار متعدد األطراؼ ،مصممة خصيصاً إلحداث تغيير اجتماعي-سياسي.
عمما بأف ك ّؿ حوار يعتمد عمى خصائص اإلطار الذي يجري فيو وقد يتبع مسا اًر مختمفاً .وتتوفّر في ىذا
القسـ خطوات أكثر تفصيبلً لتصميـ إجراء الحوار.
الجدول  :1أُسس إجراء الحوار متعدد األطراف إلحداث تغيير اجتماعي-سياسي
األُسس

1

2

3

تحديد ما ىي القيمة

التعاوف (العمؿ معا)

رصد اإلجراء والتعمّـ

التصرؼ! اعتماد
ّ
مباد ارت فردية وجماعية خبلؿ التنفيذ (التعمـ

التشاركي (العمؿ سوياً)

وأولويات مشتركة

المباشر مف التجربة)

المضافة لمعمؿ
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عؿ وضع رؤية

4

والتفكير بسيناريوىات
جديدة
المبرر المنطقي/

األسئمة التوجييية

ما الذي ال يسير جيداً

ما ىو الح ّؿ/الوضع

التحدي)؟

ما الذي يمكف القياـ بو

في مجتمعؾ (ما ىو

المثالي؟

ما ىي القيمة المضافة

بطريقة مختمفة وبفعالية

مف العمؿ مع فاعميف

أكبر؟

مختمفيف ال يتعاونوف
عادة لمعالجة ٍ
تحد

مشترؾ يكوف كبي اًر

التقدـ؟
ما الذي يجب القياـ بو ،كيؼ يحصؿ ّ

مف المسؤوؿ وكيؼ
يجري ذلؾ؟

التصحيحية التي

كيؼ يمكف لكؿ فرد منا يجب القياـ بيا

ما الذي يجب أف

أف يعتمد أولويات

التعاوف في

لمعالجة ىذا

يتغير؟
ّ

مجموعتو/منظمتو؟

عمينا مشاركة

ويتخطى قدرتؾ عمى

الخطوات الممكنة

ما ىي الخطوات

حمّو بشكؿ منفرد؟

تصورات التغيير
تحميؿ ودراسة المنظومة وضع ّ
المرجو.
التي يقع ضمنيا

التحدي؟ ىؿ يجب

فاعميف ُجدد؟

تصميـ وتنفيذ مشاريع/

التقدـ بالمقارنة
تقييـ ّ

التحدي.

صياغة روايات التغيير

تقاسـ المعرفة وحمبلت

الموضوعة.

تحديد الجيات المعنية

المحتممة.

التوعية.

تقاسـ اآلراء حوؿ

واشراكيا.

بدء مسارات التعمّـ.

نشاطات /حمبلت.

مع الخطط

جمع وتحميؿ البيانات.

التحديات والثغرات

مشتركة.

والخبرة.

تحتاج تمكيف.

تقاسـ العبر

بحوث مكتبية

تأسيس مجموعات

شراكات رسمية.

عقد اجتماعات في

ومراجعات لمنصوص

رئيسية مف المسؤوليف.

خطة عمؿ مشتركة.

فترات معينة.

تكويف فيـ مشترؾ ولغة تقاسـ البحوث والمعرفة

تمكيف المجموعات التي إف ُوجدت.

المستخمصة
والدروس المستفادة.

التخطيط لممستقبؿ
وفقاً لتمؾ الدروس

المستفادة.
أساليب العمل المحتممة

المرتبطة مثؿ القوانيف

عقد اجتماعات أولية

واإلجراءات.

لوجو).

واألنظمة والتعميمات
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اجتماعات/مؤتمرات.

تحضيرية وفردية (وجياً اجتماعات ىاتفية.

جمع المبلحظات

مف خبلؿ

االستبيانات

مقاببلت /مجموعات

عقد اجتماع شامؿ

اإللكترونية/

بؤرية (مجموعات عمؿ

إلطبلؽ العمؿ.

الياتفية.

مركزة).

حوارات فردية أو

مجموعات بؤرية صغيرة
ومقاببلت.

النتائج المحتممة

توضيح المسألة (فيـ

تحديد أولويات التعاوف

أعمؽ لمتحدي واألىداؼ واألفكار.

المشتركة والقيمة

المضافة) والتوقعات مف
ُ
ك ّؿ جية معنية.

تنفيذ المبادرات المتفؽ

تحديد

عمييا.

التعديبلت/الخطوات

المرجوة.
تحقيؽ النتائج
ّ

اإلضافية/الجيات

المعنية الضرورية
والمسؤولة عف

التنفيذ والمتابعة.

العناصر الرئيسية التي يجب دراستيا عند تحديد إجراء الحوار
نعرض أدناه بعض التوصيات حوؿ النواحي األساسية التي يجب دراستيا عند إطبلؽ حوار متعدد
األطراؼ ،وبخاصة المرتكز عمى المجتمع المدني.
ال تكف مسؤوالً عف ك ّؿ شيء بنفسؾ (ال تقـ بتنفيذ كؿ شيء بشكؿ فردي).
كما ذكرنا سابقاً ،قد يكوف مف المستحيؿ عممياً عمى منظمة واحدة أف تممؾ كافة القدرات والموارد
الضرورية لبدء حوار متعدد األطراؼ والمحافظة عميو ،وعمييا إذاً ,يجب العمؿ ضمف فريؽ .ويبدأ ىذا
التعاوف بتأسيس مجموعة مسؤوليف رئيسية (أنظر المربع  2في الفصؿ .)1
احرص عمى مشاركة كافة الجيات المعنية في صياغة اإلجراء.
يمكف لكافة الجيات المعنية تأدية دور فاعؿ في صياغة الحوار .وعمى الرغـ مف عدـ توفّر وصفة واحدة
لمشاركة الجيات المعنية في ىذه اإلجراءات ،إالّ أنو يمكنؾ إيجاد توازف بيف إعطاء الجميع القدرة عمى
المشاركة.
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قد تتطمّب بعض الحاالت وقتاً وموارد كثيرة لضماف مشاركة فاعمة لمجيات المعنية الرئيسية .وقد حصؿ
ذلؾ في جمسات الحوار الخاصة بمدغشقر وبوليفيا ،حيث فرضت االجتماعات عمى بعض المجتمعات
لعدة أياـ .في ىذه الحالة ،كانت الجيود الحثيثة المبذولة مطموبة وضرورية وكانت تمؾ ىي
النائية السفر ّ
الطريقة الوحيد لضماف مشاركة عادلة لمسكاف األصمييف في إجراء الحوار .ولكف ،أشارت الدروس
المستفادة مف ىذه التجربة إلى ضرورة أخذ ىذه القيود والتحديات في االعتبار عند التخطيط ألجراء
الحوارات.
مف ناحية أخرى ،ليس مف الضروري دائما عقد اجتماعات مباشرة إف سمح اإلطار حيث مف الممكف
جمع المعمومات عبر الياتؼ أو مجموعات النقاش االفتراضية عبر االنترنت.
استفد مف كافة الموارد المحمية المتوفرة.
بغية تفادي التوقّؼ والمقاطعة لمعمؿ ،يجب عمى الجية الراعية والمنفذة لمحوار أف تسعى بقدر اإلمكاف
الحد مف االعتماد عمى جيات مانحة خارجية وذلؾ مف خبلؿ االستفادة مف كافة الموارد المحمية
إلى ّ
والتشبيؾ مع الجماعات والمؤسسات المحمية.
ف ّكر استراتيجياً بما يمكف لكؿ جية معنية أو شريؾ أف يقدمو مف حيث الوقت والموارد البشرية
والمساىمات العينية (البحوث وقاعات االجتماع والنقؿ ...،الخ) .فمف شأف ذلؾ اف يخفّض االعتماد عمى
مصدر تمويؿ واحد ،ويضمف استق ار اًر واستقبللية واستدامة أكبر .في الوقت عينو ،سوؼ يضاعؼ ذلؾ
الشعور بالمسؤولية والممكية لمعممية بيف الجيات المعنية.
كما يؤدي اقتصار التمويؿ عمى الموارد المحمية إلى الحد مف نطاؽ إجراء الحوار متعدد األطراؼ ،بما
فييا عدد االجتماعات والجيات المعنية وتواتر االتصاالت و"جودة" الخدمات الموجستية .وسوؼ يحدد ك ّؿ
معيف ىذه النواحي والحدود المرتبطة بالموارد.
إطار ّ
تكييؼ اإلجراء وفقاً إلطارؾ الخاص
المعيف والموارد والقدرات المتوفرة .ذلؾ يعني
تتكيؼ إجراءات الحوار متعدد األطراؼ مع اإلطار
ّ
يجب أف ّ

أف ك ّؿ إجراء قد يختمؼ مف حيث الحجـ والمدة واألسموب ونوع المكاف .تذ ّكر أف إجراءات الحوار تحقؽ
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تشجع تطورىا .إلى ذلؾ ،وكما الحظنا في عدد مف
النجاح األكبر عندما تتوفّر بيئة محمية ممكنة ّ
الحوارات المحمية ،قد يسيؿ إجراء حوار حوؿ مواضيع معينة أكثر مف مواضيع أخرى.

ي
تضميف المراجعة والتعمّـ الدور ّ
مستمر لتعديؿ اإلجراء بحسب نتائج المتابعة مف خبلؿ
ينبغي أف تجري عمميات المراقبة والمراجعة بشكؿ
ّ
النقاش مع المجموعة الرئيسية واالستطبلعات الدورية مع الجيات المعنية الرئيسية األخرى .عمى سبيؿ

المثاؿ ،ف ّكر بأسئمة عمى غرار:
 ما الذي نجح حتى اآلف؟ وما الذي لـ ينجح؟ ىؿ تشعر أف وجية نظرؾ مأخوذة في االعتبار؟ ىؿ تمت دراسة وجيات نظر الفاعميفاآلخريف؟

يتطرؽ إلى األسباب الكامنة ويجد حموالً ُمبتكرة؟
 ىؿ يحقؽ الحوار مبتغاه؟ وىؿ ّ ىؿ يؤثر الحوار إيجابياً عمى المجتمع األوسع (أي ىؿ يتخطى مجموعة الجيات المعنية)؟ -ىؿ سيكوف اإلجراء مستداماً عمى المدى المتوسط والطويؿ؟

تؤدي اإلجابة عف ىذه األسئمة إلى تغييرات في اإلجراء ،وتشكيؿ المجموعة أو مشاركة الجيات
غالباً ما ّ
المعنية.
التقدـ
ويجب أف تتوفّر آليات المتابعة وتسمح لمجيات المعنية بتقديـ المبلحظات وابداء المخاوؼ بشأف ّ
التقدـ والتوثيؽ والرصد.
حرز .احرص عمى توافؽ الجيات المعنية حوؿ الطرؽ المناسبة لمراقبة ّ
الم َ
ُ
واضمف تشكيؿ فيـ مشترؾ حوؿ ىدؼ المراجعة الدورية وكيفية استخداـ البيانات.

يجب تعميـ نتائج إجراء الحوار متعدد األطراؼ .فمف يشارؾ المعنيوف (مجدداً) في حاؿ لـ تحقؽ العممية
تقدـ.
أي ّ
ّ

المتغيرات
 2.2فيم
ّ
تحفيز الحوار متعدد األطراؼ ويتّسـ بأىمية كبرى
غالباً ما يساىـ الفيـ المعمؽ لمشكمة في المجتمع في ّ

يغير بدوره اليياكؿ والديناميكيات االجتماعية
تغير عميؽ مف شأنو أف ّ
مف خبلؿ تقديـ البراىيف لتحفيز ّ

والسياسية.
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فيـ كبل المشكمة والمنظومة المرتبطة بيا والبلعبيف األساسييف المعنييف بيا ليس بالضرورة أف يتشكؿ مف
ثبلث خطوات منفصمة ،بالتالي فأنو مف الممكف تنفيذ البحث والتحميؿ لفيـ المشكمة ودراستيا بشكؿ فوري
عند اإلمكاف وبالتعاوف مع الجية المعنية .يمكف القياـ بيذا التحميؿ مف خبلؿ دمج البحوث المكتبية
واستشارة المصادر الرسمية (التقارير والصحؼ والمقاالت العممية) مع المعمومات واآلراء التي تُجمع مف
المخبريف الرئيسييف (بحسب اإلطار ،يمكف أف تجري عبر الياتؼ أو
االستطبلعات الواردة مف ُ
االجتماعات القصيرة أو البريد اإللكتروني).

في حاؿ تشكيؿ المجموعة الرئيسية ،ينبغي تحديد المشاكؿ والفاعميف المعنييف وتحميميـ في إطار المرحمة
اإلعدادية .وسوؼ يساعد تعميـ ىذه المعمومات كبل مف الجيات المعنية األخرى منذ بداية الحوار في
تكويف المعرفة (والمغة) المشتركة الضرورية لبناء مساحة تسيّؿ التعاوف.
العناصر الرئيسية التي يجب دراستيا لفيم المشكمة المطروحة والفاعمين المعنيين
يتغير؟
فيـ المشكمة -ما الذي يجب أف ّ
كما ذكرنا سابقاً ،تنتج إجراءات الحوار عف مشكمة أو ٍ
تحد -و عف اإليماف بضرورة التغيير.
 ما ىي المشاكؿ الرئيسية التي تحاوؿ حمّيا ولماذا ىي ميمة؟
 مف يعاني مف ىذه المشكمة؟

عمى ك ّؿ عممية أف تتوافؽ مع اإلطار ،ولذلؾ مف أجؿ تكويف فيـ أفضؿ عف المشكمة ،ينبغي ىنا جمع
البراىيف .سوؼ يساعدؾ استخداـ البيانات (الكميات والقيـ واألشكاؿ واإلحصاءات واألمثمة الممموسة
والشيود) في بناء قضيتؾ.
ولكف ،يمكف أف نبحث عف ٍ
الميـ دراسة
تحد معيف دوف البحث في المشكمة بشكؿ أعمؽ .لذلؾ ،مف
ّ
عدة زوايا :وقد يكوف مف المفيد تقييـ المشكمة مف وجيات نظر مختمفة لضماف تركيزنا عمى
المشكمة مف ّ
المسائؿ الرئيسية .يمكنؾ الحصوؿ عمى معمومات ووجيات نظر إضافية بدراسة وجية نظر الفاعميف
يقدمونيا.
اآلخريف ،وباستخداـ البراىيف التي ّ
مف الميـ المحافظة عمى المرونة في تحميمؾ الخاص .قد يؤدي ذلؾ إلى إعادة النظر في التحدي أو
كيفية تأطيره في حاؿ اتضح أف المشكمة الحالية لف تمؽ صدى ٍ
كاؼ بيف القطاعات والجيات المعنية
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(وىو شرط مسبؽ لنجاح إجراء الحوار متعدد األطراؼ) .يجب عميؾ التوصؿ إلى فيـ مشترؾ عف
المشكمة الحالية.
فيـ النظاـ -ما الذي يدور في فمؾ التحدي؟
بعد التوصؿ إلى تكويف فيـ مشترؾ لمتحدي ،سوؼ يسمح تحميؿ بسيط وشامؿ لمصورة األكبر -أو
لمنظاـ -لممجموعة بتكويف فكرة أوضح عف الطرؼ األفضؿ لمعالجتيا عبر إجراء الحوار ،وكيفية القياـ
بذلؾ.
ونعني بالنظاـ ىنا( :العبلقات والتفاعبلت واليياكؿ الموجودة بيف المواطنيف والمجموعات والمؤسسات
التي تدور في فمؾ التحدي) ،والتي تحيط بيا حدود مساحية (وزمنية) تتأثر بالبيئة المحيطة.
معمومة -ما الذي نبحث عنو في نظاـ؟
 تحميؿ مختصر عف اإلطار (مثؿ التاريخ والخصائص الديموغرافية والقيـ الثقافية والمفاىيـ،
الخ)

 المكونات الرئيسية لممشكمة /التحدي (تفصيميا إلى أجزاء أصغر وقابمة لئلدارة)
 تحديد مناطؽ تأثير التحدي (تحديد النطاؽ والمجتمع ،الخ)

 ىيئات واجراءات صنع الق اررات التي تؤثر (إيجابياً أو سمبياً) عمى التحدي وعبلقات القوة
ذات الصمة

 الجيات الفاعمة األخرى
أعدتو منظمة أىمية تُدعى
انظر مثاالً! أنظر الفصؿ  ...4يق ّدـ مثاالً عف تحميؿ إطار بسيط وتثقيفي ّ
سنترو فيتو ىابوراس ديزينفوليفمنتو لمتحضير لحوار متعدد األطراؼ حوؿ العنؼ القائـ عمى النوع
االجتماعي في مقاطعة تيمور الشرقية.

فيـ الجيات الفاعمة -مف الطرؼ الذي عميو المشاركة وكيؼ؟
بعد اطّبلعؾ عمى المنظومة الخاصة بالتحدي الذي تريد معالجتو ،نبدأ بتحميؿ الجيات المعنية التي مف
المفترض أف تشارؾ في إجراء الحوار متعدد األطراؼ.
وسنستمر بتنفيذىا في برامجنا المستقبمية" .شريؾ حمي“
“كانت عممية التخطيط واالستشارة مفيدة لمغاية
ّ

في مشروع العقد االجتماعي الجديد مف سيفيكوس (.)CIVICUS29

 )aتحميل منظمتك -فيم مكانك ودورك في الحوار كجية معنية
مجرد مشارؾ عادي بؿ فاعبلً أساسياً سوؼ يشارؾ في الحوار .لذلؾ،
يجب أالّ تعتبر نفسؾ أو منظمتؾ ّ
سوؼ يكوف مف المفيد أف تشمؿ منظمتؾ ،ونفسؾ ،في إطار تحميؿ الجية المعنية عبر تقييـ ذاتي

صادؽ .وسوؼ يساعدؾ ىذا التقييـ الذاتي عمى فيـ كيفية تحديد موقع منظمتؾ ضمف فريؽ أكبر،
والدور الذي يمكنيا تأديتو في ضوء قدراتيا ومياراتيا وكيؼ يمكنؾ تقديـ رؤيتؾ ووجيات نظرؾ عمى
أفضؿ نحو في عبلقتؾ مع الجيات المعنية األخرى .ابدأ بطرح ىذا السؤاؿ البسيط ولكف الميـ :ما الذي
أي شيء
يحثّؾ عمى إطبلؽ حوار متعدد األطراؼ؟ فالحافز غالباً ما يرتبط بقيمؾ والقيـ أكثر تأثي اًر مف ّ
آخر في صياغة الخطوات التي تتخذىا .وسوؼ يكوف مف المفيد مشاركة قيمؾ مع اآلخريف لتشجيعيـ

أيضاً.
األسئمة الممكنة في التقييم الذاتي (كمنظمة أو فرد)
 ما ىي أىداؼ الحوار؟

 ما ىي المصالح والمواقؼ وراء التحدي الذي تـ تحديده؟ كيؼ تؤثر عمى الحوار المقترح؟ كيؼ

نعبر عف موقفنا لآلخريف؟
ّ
 كيؼ نتواصؿ حالياً مع الفاعميف الرئيسييف؟ ىؿ فتحنا خطوط تواصؿ معيـ مف شأنيا أف تسمح
لمطرفيف بالتعبير عف حاجاتيـ ومخاوفيـ ومشاكميـ بسيولة وصدؽ؟

 ما ىي الخبلفات الرئيسية (إف ُوج َدت) بيف الحاجات المستبقة لمجيات المعنية والخاصة
بمنظمتؾ؟ كيؼ تتولى إدارة ىذه الخبلفات؟ ىؿ سيخمؽ الحوار المقترح مساحة لممضي قدماً
ٍ
مرض ليذه النزاعات؟
لتحقيؽ ح ّؿ
 ىؿ يمكننا تحديد كافة الجيات المعنية المناسبة؟ مف يساعدنا عمى القياـ بذلؾ؟ عمى تعرفنا
الجيات المعنية؟ وىؿ تثؽ بنا لتقبؿ دعوتنا؟

 ما ىي الميارات /القدرات الضرورية لتحفيز ىذا اإلجراء؟ وما ىي الميارات /القدرات التي نتمتع
أي ميارات نحتاج إلى مساعدة اآلخريف؟
بيا؟ وفي ّ

أعدتو منظمة بارتنير بير
انظر مثاالً! الفصؿ  ،4الصفحة ...تعطي مثاالً عف التقييـ الذاتي األولي الذي ّ
فيميجيت إلجراء حوار حوؿ النفاذ المتساوي إلى التعميـ في ألبانيا لؤلقميات العرقية.

 )bتحميل الجيات المعنية -من ىم الفاعمون الرئيسيون؟

30

يش ّكؿ فيـ الفاعميف الرئيسييف عنص اًر أساسياً مف عناصر إجراء حوار متعدد األطراؼ وسيكوف تمريناً
تطور الحوار.
مستم اًر مع ّ
المرجو.
األىـ وتحديد موقيـ نسبة إلى التحدي والحوار
يفترض تحميؿ الجيات المعنية تحديد الفاعميف
ّ
ّ
وترتبط النواحي األكثر تحميبلً باىتمامات الجيات المعنية وتوقعاتيا مف الحوار المقترح وتأثيرىـ بو ومدى

جو ستساعدؾ ىذه المعمومات في فيـ الجيات التي عمييا المشاركة بفعالية،
تأثيرىـ عمى التغيير المر ّ
والجيات التي ستشعر بأنيا متحمسة أو مطمئنة لبلنضماـ إلى الحوار المقترح والجيات التي يمكنيا عدـ
الميـ
المشاركة في الفترة الحالية أقمّو .ونظ اًر لموقت والموارد المحدودة المرتبطة بك ّؿ إجراء حوار ،مف
ّ
إشراؾ الفاعميف المناسبيف (وليس ك ّؿ الفاعميف).
التنوع والصالحيات المناسبة
المربع  -4ضمان ّ
لتنوع المجموعة أف يحدد فعالية التدخبلت ونتائج اإلجراء عمى المدى الطويؿ .في حاؿ أتى أفراد
يمكف ّ
المجموعة مف قطاع أو منظمة واحدة ،سوؼ تحصؿ عمى نتيجة مف "وجية نظر واحدة" .وفي حاؿ
تشاطر المشاركوف وجية نظر سياسية معينة ،أو ّأدوا أدوا اًر مؤسسية مشابية نسبة ٍ
لتحد معيف ،سوؼ
تفشؿ حينيا في تحقيؽ تغيير نظامي.
تضـ المجموعة األشخاص المناسبيف الذيف يتمتعوف بالصبلحيات
وعميؾ دراسة عامؿ آخر :يجب أف
ّ

التصرؼ .غالباً ما
المناسبة ،القادريف عمى اتخاذ ق اررات واحداث تغيير في النظاـ عندما يحيف وقت
ّ
تختمؼ القوة عف الصبلحيات .عمى سبيؿ المثاؿ ،يمكف لقائد بارز في المجتمع ،ال يتمتع بصبلحيات

مؤسسية ولكف بشبكة داعميف كبيرة ،أف يكوف جية فاعمة مؤثّرة .ويضمف جمع ىذيف الشرطيف التعبير
عف ك ّؿ األصوات وايصاليا واتخاذ اإلجراءات الضرورية لكي تتمكف الجيات الفاعمة مف االستجابة
جماعياً.
نشجع عدـ االكتفاء بتحميؿ قطاعي فقط ،بؿ
في ىذا النوع المحدد مف إجراء الحوار متعدد األطراؼّ ،

البحث أيضاً عف "فاعميف" أساسييف باستخداـ نيج تمقائي (أنظر الفصؿ  ،1الصفحة .)...ذلؾ يعني أف
تحديد الجيات المعنية ال يجب أف يرتكز فقط عمى االنتماءات (القطاع العاـ ،القطاع الخاص ،المجتمع
المدني ،الخ) ،بؿ عمى االعتبارات السياسية واالستراتيجية التي تظير قوة المعنييف.
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عدة طرؽ عمؿ تختار منيا ما يناسب إطارؾ الخاص .وفقاً لخبرتنا ومراقبتنا
مف حيث األسموب ،تتوفّر ّ
لعدد مف الحوارات ،يمكننا تحديد خمسة خطوات رئيسية تُستخدـ عادة لتخطيط الجيات المعنية
استراتيجياً .يمكنؾ مراجعة أداة تخطيط الجيات المعنية في الفصؿ  ،4الصفحة...
انظر مثاالً! الفصؿ  ،4الصفحة ...تعطيؾ مقاالً عف تخطيط الجيات المعنية لمحوار في سريبلنكا حوؿ
اإلدارة المستدامة لتجمع مياه في الحوض األعمى لنير ماىاولي ،أجرتو منظمة نايشوف بيمدرز.

 2.3المشاركة في استحداث اإلجراء
التوصؿ إلى تفاىـ مشترؾ  -عمى األقؿ بيف أعضاء المجموعة األساسية  -حوؿ القضية التي
يتـ
ّ
عندما ّ
سيتـ تناوليا واألشخاص الذيف سيشاركوف في الحوار ،تكوف الخطوة التالية البدء تدريجياً بتنفيذ اإلجراء
ّ

المتعمّؽ بالحوار بيف الجيات المعنية المتعددةالمرغوب فيو .وىذا ينطوي عمى إجراء مناقشة مع الجيات
المعنية األخرى حوؿ كيفية بمورة الحوار وما يجب القياـ بو لتحقيؽ األىداؼ المرجوة.
تخضع اإلجراءات المتعمّقة بالحوار بيف الجيات المعنية المتعددةلخطوات متتالية كما ىو مبيف في
الجدوؿ أدناه .ينبغي عمى الجيات المعنية توجيو العممية والتشارؾ في تنفيذ الخطوات .وعند تنفيذ ك ّؿ
خطوة ،يجب مراقبة اإلجراءات ومراجعتيا.
6

المربع  – 5الخطوات الممكن اتّباعيا فياإلجراء المتعمّق بالحوار بين الجيات المعنية المتعددة
اليدؼ

الخطوات الممكف اتّباعيا

مكاف ذكرىا في
ىذا الدليؿ

المكونات األساسية تحديد نطاق العمل  -فيـ التحدي عمى نطاؽ مشترؾ ،وتجميع
األولى

تحديد القيمة

المضافة لمعمؿ

المعمومات ،والتشاور مع المخبريف األساسييف وغيرىا مف الموارد،

ووضع رؤية حوؿ كيفية تغيير بعض األمور.

التحديد والمشاركة  -تحديد الجيات المعنية الرئيسية واذا كاف

الفصؿ الثاني:
استعد!
ّ

ذلؾ مناسباً ،التأ ّكد مف مشاركتيـ ،وتحفيزىـ عمى االنخراط في

6مقتبس مف تينيسوف أر ،2011 ،.دليؿ الشراكة .دليؿ أساسي لمشراكة بيف القطاعات ،مبادرة الشراكة

(.)IBLF
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المشترؾ

العمؿ وتضميف آرائيـ في عممية تحديد نطاؽ العمؿ.
بناء
تأمين الموارد  -عمى الجيات المعنية تعبئة الموارد البلزمة ً
عمى االحتماالت المتوفّرة لدييـ (الناس واألمواؿ الخارجية وتمؾ
غير النقدية).

المكونات األساسية الشروع في اإلجراء  -تأسيس عبلقات عمؿ مف خبلؿ االتفاؽ
عمى التغيير المنشود واألىداؼ والمبادئ األساسية ذات الصمة؛
الثانية
المشاركة في

استحداث رؤية
وتقاسـ األولويات

واالتفاؽ عمى صيغ مناسبة لمحوار.

التخطيط – عمى الجيات المعنية تحديد اإلجراءات الممكنة
واألشخاص الذيف عمييـ تنفيذىا.
اإلدارة  -تنظيـ الييكؿ اإلداري لمحوار لمفترة ما بيف المتوسطة

وتخيؿ أفكار جديدة والطويمة.

التنفيذ – يمكف عمى الجيات المعنية اتخاذ إجراءات عمى أساس
المكونات األساسية
الثالثة

الخطة والجدوؿ الزمني المتفؽ عميو.

إضفاء الطابع المؤسسي عمى اإلجراء – عمى الجيات المعنية
بناء اآلليات المناسبة لضماف منظور طويؿ األجؿ لمحوار أو

لبعض اإلجراءات المتخذة.

تصرؼ! اعتماد
ّ
استنادا إلى استعراض اإلجراء ،تتّخذ
االستدامة/اإلنياء
ً
المبادرات الجماعية
ار حوؿ ضماف االستدامة أو االتفاؽ عمى
الجيات المعنية قرًا
والفردية
طريقة إلنياء اإلجراء المتعمّؽ بالحوار بيف الجيات المعنية

الفصؿ الثالث:
انطمؽ!

المتعددة.

تقيـ الجيات المعنية بشكؿ منتظـ التقدـ وتنظر في
المكونات األساسية المراجعة ّ -
الرابعة
ما إذا كاف ىذا الوقت المناسب النضماـ الجيات المعنية الجدد
مراقبة اإلجراء
والتعمـ خبلؿ

أيضا
تقرر ً
و/أو النسحاب الجيات المعنية الحالية مف الحوار؛ قد ّ
إعادة النظر في شكؿ الحوار عمى أساس الخبرة المكتسبة.

مختمؼ المراحؿ
التقدم المشترك
العناصر الرئيسية الواجب أخذىا في االعتبار عند التخطيط لكيفية ّ
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الفصؿ الثاني.
استعد!
ّ

( 2.1التفكير
باإلجراء)

مف الناحية المثالية ،ينبغي أف تصاغ آليات اإلجراء واإلدارة حوؿ التشكيؿ المحدد لممجموعة وباألخص
حوؿ القدرات والمعارؼ والموارد وتوافر الجيات المعنية .باإلضافة إلى ذلؾ ،يجب أخذ عناصر أخرى
مثؿ المستويات الحالية لممعارؼ وتصورات المشكمة ،والمواقؼ المختمفة نحو التغيير ،في االعتبار عند
اتخاذ قرار حوؿ الصيغة والموقع وعدد االجتماعات والجيات المعنية.
المعارؼ المشتركة
يش ّكؿ استحداث المعارؼ المشتركة (لممصطمحات األساسية ،والتحدي ،ومراحؿ الحوار ،واألدوار أثناء
ميـ
الحوار ،وما إلى ذلؾ) الجزء الصعب ولكف األساسي مف الحوار بيف الجيات المعنية المتعددة ،وىو ّ
جداً في ما يتعمّؽ بنقؿ األفكار المعقدة .ال ينبغي عمى الجيات الفاعمة الرئيسية ،وبخاصة في المجموعة
أف ىذا الموضوع أمر مفروغ منو ،ويجب أف تتحقّؽ بشكؿ مستمر مف كافة
األساسية ،أف تعتبر ّ

التفاصيؿ مع الجيات المعنية .قد تضطر إلى ضبط المغة المستخدمة في مستوى المعرفة لدى اآلخريف
أو اختيار الكممات/األفكار التي يمكف ترجمتيا بسيولة إلى المغات المحمية.
الموقع

أمر صعباً .ومف حيث المبدأ ،مف األفضؿ جعؿ ك ّؿ
يمكف أف يش ّكؿ اختيار المكاف األنسب لبلجتماع اً
األطراؼ المشاركة أقرب إلى المناطؽ حيث يكوف تأثير اإلجراء أكثر حدة وحيث مف الممكف إيجاد
سيعزز فيـ الجيات المعنية لممشكمة ويحفزىا عمى اتخاذ
األمثمة الممموسة المتعمّقة بالتحدي .وىذا ما
ّ
اإلجراءات البلزمة .ومف ناحية أخرى ،إذا كانت االجتماعات تُعقد بعيداً عف بعض الجيات المعنية
أما التجربة المكتسبة مف الحوارات تشير إلى أف
الرئيسية ،يمكف أف تردعيا ىذه المسافة عف المشاركةّ .

أف تغيير مواقع االجتماعات قد
االجتماعات المعقودة خارج العاصمة قد تجذب عدد ّ
صناع قرار أق ّؿ و ّ

يساعد عمى معالجة ىذا الموضوع.

بغض النظر عف القيود المفروضة عمى الموارد ،يجب النظر في مكاف عقد االجتماع وكيفية استخداـ
مكاف االجتماع بطريقة تعزز الحوار واالستماع والفيـ والتعمـ .راجع الفصؿ  ،4صفحة  ...لمحصوؿ

عمى نصائح حوؿ مكاف االجتماع.
ما ىو عدد االجتماعات واألشخاص؟
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ار
ال تبدأ الحوارات وتنتيي خبلؿ اجتماع واحد لممجموعةُ .يعتبر عدد االجتماعات التي تُعقد وتكرارىا قرًا

مشترًكا يعتمد عمى السياؽ وتوافر الجيات المعنية وىدؼ الحوار.

مف الناحية المثالية ،ينبغي أف يتوفّر عدد المشاركيف في مجموعة الجيات المعنية لضماف قياـ حوار
أما مشاركة مجموعة كبيرة ،فتكاد تضعؼ ىدؼ الحوار الحقيقي الذي يتيح لمناس الوقت
قابؿ لمتطبيؽّ .

لمتعرؼ عمى بعضيـ البعض والتحدث والتواصؿ مع بعضيـ البعض.

بناء عمى مراقبتنا لمحوار بيف الجيات المعنية المتعددة ،نوصي بأف ال يزيد عدد األشخاص المشاركيف
في ك ّؿ اجتماع عف  15إلى  20شخص .وينبغي تعييف ممثميف عف كؿ مجموعة عمى األقؿ لضماف

تنوع المجموعة بقدر اإلمكاف.
ّ
اق أر المثال أدناه! ييدؼ الحوار الذي أطمقتو مؤسسة ""Fundación Construirفي منطقة الباز ،بوليفيا ،إلى
أف عمميات التخطيط لمتنمية اإلقميمية تشمؿ وجيات نظر السكاف األصمييف وتطمعاتيـ .ومف
التأكد مف ّ

تتـ في الوقت نفسو
أجؿ ضماف المشاركة الفعالة لممجموعات المختمفة مف السكاف األصمييف ،بينما ّ
تـ تنظيـ  7اجتماعات تحضيرية لمحوار في
تحديد عدد االجتماعات والجيات المعنية المشاركةّ ،

تـ عقد اجتماع لمجيات المعنية المتعددة في العاصمة جامعاً الجمسات العامة
المناطؽ الريفية كما ّ
ومجموعات العمؿ.
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 .3انطمقوا!
يقدـ ىذا الفصؿ توجيياً منيجياً وعممياً حوؿ كيفية إجراء الحوار بطريقة شاممة وعمى أساس المشاركة.
ّ

 3.1إشراك الجيات المعنية
محد ًدا أكثر ويتـ تحديد الجيات الفاعمة الرئيسية ،يمكف البدء
عندما يتّخذ التحدي المشترؾ شكبلً
ّ

بالحوار.

حتى لو كانت القضية واإلجراء والتشاور مع الجيات المعنية فريد مف نوعو ،وكاف مف المستحيؿ وصؼ
توجو ىذا
الخطوات العامة لتحقيؽ مشاركة ناجحة ،فيناؾ بعض المبادئ العامة لممشاركة التي يمكف أف ّ

الحوار.

المربع  – 6مبادئ المشاركة
ّ
الحد مف مساىمات الجيات
بد مف تقييـ ك ّؿ المساىمات بالتساوي .قد تظير حاجة إلى ّ
المساواة :ال ّ
المعنية القوية والمسموعة ،كما قد تحتاج األطراؼ التي تتمتّع بسمطة محدودة إلى دعـ أو اىتماـ معيف.
ومف الميـ ضماف التوازف بيف الجنسيف والعرؽ والمناطؽ ،وغيرىا مف الخصائص ،وفؽ القضية
المطروحة .مع اإلشارة إلى ّأنو تتّسـ المساواة في الحصوؿ عمى ك ّؿ المعمومات ذات الصمة باألىمية
أف ك ّؿ ما تحتاج إليو الجيات المعنية متوفّر لدييا  -عمى سبيؿ المثاؿ ،ال يقدر
نفسيا .عميؾ التأكد مف ّ

ك ّؿ األشخاص تحميؿ وثائؽ مف اإلنترنت.

أمر أساسياً ألي إجراء ناجحّ .إال ّأنو يجب أف تُرفؽ المرونة بخطط واضحة
المرونة :تش ّكؿ المرونة اً
تخصيـ .باإلضافة إلى ذلؾ،
وتواصؿ شفاؼ ،ألف عمى المشاركيف شرح التغييرات لمفئات المستيدفة التي
ّ

يتمتّع الشركاء المؤسسيوف بقدرة محدودة عمى دعـ العمميات المفتوحة حيث يتغير التركيز ،والمشاركوف،
والنتائج المرجوة في كثير مف األحياف وبشكؿ كبير.

معينة إحدى الركائز األساسية
الشمولية :يش ّكؿ انخراط ك ّؿ مف يتأثر أو يمكف أف يؤثر عمى قضية ّ
إلجراء حوار ناجح .حاوؿ أف تسمّط الضوء عمى جميع وجيات النظر والمصالح واالحتياجات ذات
الصمة بالحوار .اختر ،ضمف المجموعة األساسية ،األشخاص الذيف ينبغي أف يشاركوا في الحوار .وابذؿ
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ك ّؿ جيدؾ لتحفيز األشخاص الذيف ال ُيظيروف في البداية أي اىتماـ وحاوؿ قدر المستطاع تمكيف
مشاركة أولئؾ الذيف يحتاجوف إلى دعـ أو بناء القدرات مف أجؿ المشاركة في الحوار؛ ىذه ىي المكونات

األساسية لممدخبلت الجيدة والمتوازنة واإلجراء المشروع الذي يتمتّع بمصداقية.
يتميز اتباع نيج التعمـ في ك ّؿ مراحؿ الحوار بكونو ميـ مف الناحية االستراتيجية .يجب أف يدرؾ
التعميمّ :

أما
الجميع ماىية القضايا والسياؽ والفرص والعقبات إليجاد أفضؿ الحموؿ الممكنة ووضع خطط العمؿّ .
استعدادا لمتعمّـ خبلؿ مختمؼ المراحؿ ،فيعزز مصداقية اإلجراء وشرعيتو.
إظيارؾ
ً

الممكية :تؤدي المشاركة في وضع اإلجراءات والنتائج إلى تعزيز الممكية المشتركة وااللتزاـ ،وىي أمور
ضرورية إلضفاء الشرعية عمى اإلجراء وضماف تنفيذ االتفاقيات وخطط العمؿ.
يتـ تبادؿ المعمومات حوؿ األمور الواجب تنفيذىا واألىداؼ المرجوة .عندما
الشفافية :مف
الميـ جداً أف ّ
ّ

تجتمع الجيات المعنية في منتدى واحد ،تتم ّكف مف معرفة مف ىـ األشخاص المشاركيف واالستماع إلى

آراء واقتراحات مباشرة .وكمما كاف ذلؾ ممكناً ،يجب عميؾ أيضاً إببلغ األشخاص غير المشاركيف
والجميور العاـ عف الحوار.
العناصر الواجب أخذىا في االعتبار حول كيفية إشراك الجيات المعنية الرئيسية ،بما في ذلك
المجموعات األكثر ضعفًا
التعامؿ مع الجيات المعنية بشكؿ مفيد
جيدا.
قبؿ التواصؿ مع الجيات المعنية ،ال ّ
بد مف االستعداد ً
المرة األولى التي تتعامؿ فييا
أما إذا كانت ّ
إذا كنت تعرؼ ىؤالء األشخاص مسبقاً ،يكوف النيج أسيبلًّ .

معيـ ،فيمكنؾ ،استناداً إلى ىويتيـ والسياؽ المطروح ،أف تنظر في بعث رسالة رسمية أو بريد إلكتروني
أو إجراء مكالمة ىاتفية تطمب فييا عقد اجتماع.

مف المناسب ًّ
جدا أف تبدأ بالتعريؼ عف نفسؾ وعف المؤسسة التي تمثميا والمجموعة األساسية (إف
وتصورؾ
وجدت) .ويمكنؾ بعد ذلؾ طرح التحدي بشكؿ موجز (عمى األقؿ الطريقة التي تتناولو فييا)
ّ

إزاء الحوار والكشؼ عف المعمومات األساسية التي تحتاج إلييا ٍ
لفيـ أفضؿ واجراء مفاوضات مجدية.
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احرص عمى التعبير عف سبب رغبتؾ في الشروع بالحوار وتسميط الضوء عمى أىمية مشاركة الجيات
المعنية.
حاوؿ أف تجعؿ رسالتؾ متوافقة مع ك ّؿ شخص مف الجيات المعنية .اختر المغة والصيغة األكثر مبلئمةً.
اكشؼ عف أكبر قدر مف المعمومات الموضوعية الممكنة :قـ بتقديـ الحقائؽ ،وكف شفافاً ،واشرح أوجو
عدـ اليقيف (إف وجدت).
المربع  - 7تحديات إشراك الجيات الفاعمة غير العادية و/أو الرفيعة المستوى
انتبو :مف الصعب في بعض األحياف التواصؿ مع الجيات المعنية!
التحدث إلى األشخاص المناسبيف وحتى تحفيزىـ عمى المشاركة .واذا تم ّكنت
قد تجد صعوبة بالغة في
ّ
قادر عمى حضور االجتماعات
مف إقناع الشخص المناسب عمى حضور ّأوؿ االجتماع ،قد ال يكوف ًا
التالية .وتجدر اإلشارة إلى ّأننا الحظنا ىذا النوع مف التحديات في ك ّؿ الحوارات.
فعمى سبيؿ المثاؿ ،لـ يكف يممؾ المسؤولوف في ألبانيا الذيف حمّوا مح ّؿ ممثّؿ الحكومة المدعو ّإال فكرة
بسيطة حوؿ الحوار الذيف كانوا سيشاركوف فيو .وفي حاالت أخرى ،سمحت دعوة المسؤوليف الفنييف مف
الحكومة مباشرة (كما ىو الحاؿ بالنسبة إلى الحوار في فنزويبل) بتعزيز المشاركة في المناقشات عمى
الرغـ مف االفتقار إلى سمطة اتخاذ القرار .وفي حاالت أخرى ،كما حدث في سريبلنكا مع الشركات
الخاصة األساسية التي كانت في الغالب مسؤولة عف التموث في حوض النير ،لـ ترغب الجيات المعنية
في المشاركة إطبلقاً في ىذا الحوار.
تشير ك ّؿ األمثمة المذكورة أعبله إلى مدى صعوبة إشراؾ ممثميف رفيعي المستوى أو أطراؼ رئيسييف
آخريف ال ينتموف إلى الشبكة الموجودة .ومف شأف توقّع األسباب وتناوليا مساعدتؾ عمى تقميؿ خطر
عدـ مشاركة البلعبيف الرئيسييف .في جميع الحاالت ،عميؾ المضي قدماً مف أجؿ ضماف مشاركتيـ
نادر ما يمكنؾ أف تضمف مشاركة رفيعة المستوى مف خبلؿ خطاب دعوة فقط.
الفعالةً :ا
لقد سمّطنا الضوء في الجدوؿ أدناه عمى األسباب المتكررة التي الحظناىا وحاولنا اقتراح استراتيجيات
تخفيفية لك ّؿ منيا.
أسباب الفشل في
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العوامل التخفيفية المحتممة

المشاركة
التواصؿ مع األشخاص
غير المناسبيف

بد مف تحديد أي طبقة وىيئة وقسـ (بدءاً مف الصعيد المحمي إلى
ال ّ
الوطني ،ومف البيروقراطييف إلى السياسييف ،ومف المكاتب الحكومية إلى

الييئات العامة) سيشارؾ في ىذا اإلجراء.

جداوؿ أعماؿ متضاربة،

إذا لـ يكف مف الممكف إشراؾ صناع قرار في االجتماع ،حاوؿ أف تعمؿ

تغيير نقاط االتصاؿ،

عما ُيتوقَّع مف مؤسستيـ.
المندوبيف ّ
إشراؾ المؤسسات كونيا "منظمة" وليس "مع األفراد" .تأكد مف أف لديؾ

وبخاصة تمؾ التي يضعيا عمى تنفيذ ك ّؿ الق اررات الممكنة .فعمى سبيؿ المثاؿ ،ىؿ يمكف أف يتّخذ
الممثموف الرفيعو المستوى الممثموف عنيـ الق اررات نيابةً عنيـ؟ حاوؿ قبؿ إجراء الحوار إطبلع ىؤالء

واعادة ىيكمة المنظمات

عدة ونقاط دخوؿ متعددة حتى لو كاف يشارؾ شخص
جيات اتصاؿ ّ
واحد فقط في االجتماعات.

عدـ وجود الحافز أو

اشرح بوضوح توقعات الجيات الفاعمة األخرى بشأف مشاركتيا وكيفية

الخوؼ مف التوقعات

االستفادة مف الحوار ونتائجو .حاوؿ أف تفيـ مف ىؤالء األشخاص ماذا

مبرر مف حيث الوقت والموارد .حاوؿ
يتوقّعوف مف الحوار ،وما يجدونو
اً
تحديد الجيات التي قد تدرؾ اىتمامؾ في إجراء الحوار وتبادلؾ ّإياه،

اسع إلشراؾ ىؤالء األشخاص فيو .اكتشؼ احتياجاتيـ لتمكينيـ مف
و َ
المشاركة واحترـ مساىماتيـ.
النفوذ الضعيؼ

الجأ إلى شبكتك .اختر الشخص المناسب أكثر لمتواصؿ مع الجيات
المعنية مف المجموعة األساسية .واذا كنت أنت والمجموعة األساسية
تفتقراف إلى المعارؼ ذات الصمة ،ابحث في إمكانية تعبئة المجموعات

التي يمثّميا السياسيوف المستيدفوف أو أشخاص آخروف قد يتواصموف مع
الممثميف الرئيسييف نيابة عنؾ.

االستماع إلى التوقعات وأخذىا في االعتبار
عند إجراء محادثات تمييدية مع الجيات المعنية الرئيسية ،يمكنؾ االستماع إلى أقواؿ األشخاص حوؿ

التحدي والحوار المقترح .ىـ ينظروف عمى األرجح إلى التحدي مف زاوية مختمفة ،لذا اسمح ليـ أف

بد مف أخذىا في االعتبار قبؿ الحوار وأثناءه.
يعبروا لؾ بصراحة عف وجية نظرىـ الخاصة ،والتي ال ّ
ّ
وباإلضافة إلى ذلؾ ،قد تساورىـ بعض الشكوؾ حوؿ المشاركة في الحوار ،ما يفرض عميؾ إعطاءىـ
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بعض التوضيحات والتطمينات .عمى سبيؿ المثاؿ ،قد تكوف بعض الجيات المؤسسية أكثر تردداً في

االنخراط في الحوار ما لـ يكف دورىا المتوقع واضحاً .وىذا األمر ينطبؽ عمى ممثمي الحكومة الذيف قد

الرد عمى مختمؼ
يخشوف المشاركة في الحوار بما أف الجميع سيتوقّع منيـ إعطاء اإلجابات الصحيحة و ّ
يوجو الجميع أػصابع االتياـ نحوىـ
الطمبات .وبالمثؿ ،قد يخشى الممثموف عف الشركات الخاصة مف أف ّ

وكأنيـ األطراؼ العدوة.

مف الميـ جداً فيـ توقعات الجيات المعنية وكيؼ ستقيس نجاح الحوار وما ىي العقبات بالنسبة إلييا.

تتطرؽ إلى ىذا
عميؾ محاولة إيجاد القاسـ المشترؾ بيف التوقعات وفي حاؿ ظيور أي نزاعات ،يجب أف ّ
الموضوع خبلؿ االجتماع.

بناء الثقة والتفاىـ المتبادؿ.
المتعددة الذي يتناوؿ التغيير االجتماعي
يكمف الجزء األكثر صعوبة في حوار بيف الجيات المعنية
ّ
أف الجيات المعنية توافؽ عمى إعادة تقييـ مواقفيا المبدئية ومفاىيميا المسبقة
والسياسي في التأكد مف ّ

لصالح نيج أكثر جماعياً ،ما يمكف أف يحدث فقط في حاؿ كانت العبلقات تستند بصدؽ إلى الثقة.

كما أشارت إليو الغالبية العظمى مف الجيات المعنية التي شمميا االستطبلع ،تش ّكؿ الثقة والجدارة بالثقة
مف الجيات الفاعمة إحد ى المكونات الرئيسية لمحوار بيف الجيات المعنية المتعددة ألنيا تتناوؿ جوانب
أف العبلقة القائمة عمى الثقة ال تحدث مف تمقاء
عدـ اليقيف بشأف المستقبؿ ومدى نجاح ىذا الحوارّ .إال ّ

مر الزمف.
نفسيا وال عمى الفور ،بؿ ىي تتطور إلى جانب الحوار وعمى ّ

ال يمكف تأميف الثقة ّإال عندما يكوف ىناؾ مستوى جيد مف المعرفة والفيـ بيف الجيات المعنية .ثـ يتـ

تعزيز الثقة مف خبلؿ االنفتاح والشفافية ،والصبر ،والشمولية ،واالحتراـ ،والمساءلة.
دراسة الحالة األولى :بناء المعرفة والثقة بين المجتمعات الدينية في ريتشموند ،كندا
ميّدت سمسمة الحوارات بيف الجيات المعنية بعنواف

"الطريؽ إلى الجنة" في ريتشموند ،كندا ،نحو تعزيز فيـ
لممجتمعات الدينية المختمفة ضمف مجموعة واسعة مف

المحركة في
الجيات المعنية ومناقشة بعض العناصر
ّ

الديف واستكشافيا ضمف الثقافة العامة واالتفاؽ عمى خطوات ممموسة نحو مجتمع أكثر تماسكاً بيف
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األدياف .وكاف التحدي األكبر لمحوار البناء والعادؿ اختبلؿ ميزاف القوى والنفوذ االجتماعي الذي يتمتّع بو
بعض المشاركيف .وفي الفترة التي سبقت الحوار ،فتحت الجماعات الدينية أبوابيا لممشاركيف الذيف
وتـ تنظيـ جوالت عمى مختمؼ المراكز الدينية
يمارسوف بعض التأثير مثؿ الحكومة والقطاع الخاصّ .
أيضا لتوفير مساحة لمجيات المعنية لبناء الثقة بيف بعضيا البعض ،وفرصة
لتعزيز الوعي والفيـ ،ولكف ً
لممنسقيف ليبدأوا بالتعامؿ مع العناصر المحركة في المجموعة قبؿ الحوار الفعمي .لقد قاـ القادة في

يعبر ىذا المجتمع
المجتمعات الدينية نفسيا بقيادة الجوالت وتسييميا ،وكانت تيدؼ إلى توضيح كيؼ ّ
عف إيمانو في األماكف العامة .وأشار العديد مف المشاركيف إلى أف الفرصة لمعرفة المزيد عف مختمؼ

يتـ بناء العبلقات والتواصؿ مع الجيات المعنية األخرى ش ّكمت
الطوائؼ الدينية بطرؽ مدروسة فيما ّ
نتائج إيجابية لمجوالت.
وقد ساىمت زيارة الجيات المعنية واستضافتيا بيذه الطريقة في تعزيز االلتزاـ والممكية والتقدير ،كما
ساعدت المشاركيف عمى التعرؼ عمى بعضيـ البعض بشكؿ أفضؿ.

بناء القدرات لممشاركة
مف أجؿ معالجة اختبلؿ التوازف بيف القوى ،ينبغي عمى ك ّؿ الجيات المعنية التي ستشارؾ في الحوار بيف
الجيات المعنية المتعددة ،مف حيث المبدأ ،المشاركة بمستوى عادؿ مف الوعي والفيـ لممسألة ،ويجب أف
ُيعطوا كمّيـ مساحة مناسبة ليكونوا جزءاً مف ىذا الحوار.
دراسة الحالة الثانية  -كيفية تمكين الفئات الضعيفة قبل الحوار بين األطراف المعنية المتعددة
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في تيمور الشرقية ،كانت الحوارات التي بدأتيا  CHFDتيدؼ إلى التصدي لمعنؼ الجنسي والقائـ عمى
أف المجموعات تميؿ إلى المشاركة أكثر عندما تُعطى
وعمما ّ
نوع الجنس ضد النساء والفتيات مف قريتيفً .
وقتًا أطوؿ لمتحضير ،قررت  CFHDتنظيـ ورشة عمؿ قبؿ الحوار لتعزيز معرفة النساء حوؿ العنؼ
ليف بتحضير المواد التي يردف
الجنسي والقائـ عمى نوع الجنس وعدـ المساواة بيف الجنسيف والسماح ّ
مناقشتيا مع الجيات المعنية األخرى.

حاجز لمتعمـ؛ لذا
ًا
غالبا ما يش ّكؿ ارتفاع معدالت األمية
ً

تستخدـ  CFHDاألساليب التصويرية في ورشة العمؿ.

وكاف اليدؼ مف استخداـ الصور أو الرسوـ البيانية
شرح طبيعة مختمؼ المجموعات المعنية التي ستشارؾ
في إجراء الحوار بيف األطراؼ المتعددة وجمع
معمومات عف تصوراتيا وتبادؿ بعض المعمومات األساسية حوؿ التحدي المطروح (القانوف وتطبيقو،
والجماعات والمؤسسات الداعمة ذات الصمة ،وما إلى ذلؾ) .واستُخدمت الصور أيضاً في المسوح
وطُرحت أسئمة حوؿ مختمؼ القضايا في المجتمع .فعمى سبيؿ المثاؿ ،وضعت مختمؼ العوامؿ
الديموغرافية النسائية عمى المحور األفقي (الفتيات ،اإلناث المواتي يعانيف إعاقة ،واألميات العازبات،
إلخ) فيما ُوضعت قضايا مختمفة عمى المحور الرأسي (العنؼ ،والقيادة ،والتعميـ ،والصحة ،وغيرىا).
وباستخداـ القصاصات البلصقة ،تمكنت المشاركات مف الرسـ أو الكتابة عف مشاكؿ محددة تؤثر عمى
مجتمعيفُ ،عرضت مف بعدىا عمى الجيات المعنية
ّ

األخرى.

وبعد ورشة العمؿ ،ىيئت  CFHDلتن ّقؿ مقدمي
الخدمة والحكومة المحمية بيف المجتمعيف إلجراء
الحوارات المحمية.
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يجب إيبلء اىتماـ خاص إلى الفئات األكثر ضعفاً ،أي األصوات الميمشة المتروكة في ىذه اإلجراءات.
عميؾ التفكير في التحديات التي تط أر مثؿ المسافة البعيدة ،والقانوف العرفي ،والتقاليد ،والعوائؽ المغوية،
واألمية ،وعدـ كفاية المعمومات ،وعدـ توفّر البنية التحتية.
بعد تحديد الثغرات ونقاط الضعؼ لدى ىذه المجموعات المستضعفة ،يمكف لممجموعة األساسية النظر
في تنظيـ حمقات عمؿ تحضيرية حيث يتـ جمع المعمومات ذات الصمة أو المشتركة بطريقة مفيومة
أكثر ومناسبة مف الناحية

الثقافية.

التصور المشترؾ لمتغيير المنشود
ّ
بدءا مف الوضع الراىف ،أف يتصور أوالً
يتّبع الطريؽ إلى توقع المستقبؿ المنشود تسمسبلً منطقياً يحاوؿً ،

يحدد التغيير الضروري مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ .ومف خبلؿ مشاركة الجيات
المستقبؿ المثالي ومف ثـ ّ

المعنية في اجتماعات تشمؿ مجموعات تركيز صغيرة وتجمعات كبيرة ،يصبح ذلؾ أكثر وضوحاً مع
يقدـ الجدوؿ أدناه نيجاً مف ثبلث خطوات بسيطة ويطرح أسئمةً نموذجية قد تكوف مفيدة عند
الوقتّ .

الشروع في المحادثات المختمفة.

المربع  – 8المراحل الثالث لممجموعة التحويمية والتفكير واإلجراء
المراحل

اليدف

المرحمة

حمؿ األشخاص

تحميؿ

وأىدافيـ

األولى

عمى وصؼ مخاوفيـ

أسئمة نموذجية
• عندما تفكر في ىذه المسألة ،ما الذي يتبادر إلى ذىنؾ؟
كيؼ تؤثر ىذه المسألة عميؾ وعمى الناس الذيف تعرفيـ؟

وعمى المؤسسة/األعضاء؟

• ما مدى أىمية ىذه المسألة بالنسبة إليؾ وبالنسبة إلى

الوضع

المنظمة/األعضاء؟

الراىف

• ما مدى أىمية ىذه المسألة بالنسبة إلى المجتمع ككؿ؟

• ما ىي الحواجز الرئيسية التي تقؼ أماـ تحسيف الوضع؟
المرحمة

حمؿ األشخاص

تصور كيؼ

لمتحسيف

الثانية

يمكف أف
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ما الذي يجب أف نسعى لو؟ ما ىو اليدؼ الذي يجب أف



كيؼ نعرؼ ّأننا حقّقنا التغيير المنشود؟ ما ىي الصيغة
التي يتّخذىا؟

نضعو لتحسيف ىذه المسألة؟

عمى تخيؿ مسارات

يكوف الوضع
مختمفًا
المرحمة

الثالثة

تحديد



كيؼ يمكف أف يؤثر عميؾ /عمى المؤسسة/األعضاء؟
كيؼ يمكنؾ/يمكنيـ االستفادة مف ىذا التغيير؟

حمؿ األشخاص

• ما الذي يمكف القياـ بو لممساعدة عمى تحسيف الوضع؟

عمى البدء بالتخطيط

• ما ىي األفكار التي نممكيا حوؿ كيفية تذليؿ العقبات التي

التخاذ إجراءات

الخطوات
الممكنة

لممستقبؿ

ذكرناىا سابقًا؟
• ما ىو الدور الذي يمكف أف تقوـ بو أنت/المؤسسة/األعضاء
لتنفيذ بعض ىذه االقتراحات؟

• مف الذي يجب أف يساىـ في تحقيؽ ذلؾ؟
• ما ىي الموارد التي نحتاج إلييا؟

أيضا لمواجية ىذا التحدي؟
• إلى مف نحتاج ً

 3.2عقد اجتماعات لمحوار
يجب االستعداد لبلجتماعات بشكؿ جيد واال فقد تصبح مضيعة لموقت والموارد وينتج عنيا اإلحباط في
أوساط المشاركيف وعرقمة عممية الحوار برمتيا.
تحضير الجميع لالجتماع
مستعد بيدؼ ضماف نجاح االجتماع .واذا كاف ذلؾ
الميـ جداً الحرص عمى أف يكوف ك ّؿ شخص
مف
ّ
ّ
مناسبا ،يمكنؾ طرح معمومات أساسية مفيدة قبؿ االجتماع.7
ً
ومف بيف الوسائؿ األخرى الجيدة لتحضير المشاركيف لحضور اجتماع ،نذكر توزيع جدوؿ أعماؿ
ىدؼ االجتماع ،وتاريخو ،ومكاف انعقاده،
يحدد جدوؿ األعماؿ
االجتماع في الوقت المناسب .عادةً ما ّ
َ
ومدتو ،وترتيب اإلجراءات ،والميسر أو الرئيس والمقرر (إف وجد).
ووقت انطبلقوّ ،

7يمكف أف يشمؿ ذلؾ الوثائؽ األساسية ذات الصمة ،والقصاصات والمقاالت اإلعبلمية ،والمفكرات،

وعناويف المواقع والمدونات ،والسياسات والتشريعات ،واإلحصاءات الرسمية المتحقؽ منيا ،والتقارير

السنوية والنشرات و/أو روابط الفيديو.
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جيداً التفكير في كيفية سير االجتماع ،وما ىي
باإلضافة إلى ذلؾ ،يسمح لؾ جدوؿ األعماؿ المدروس ّ

سيتـ تناوليا ،والوقت الذي ستستغرقو ،كما يمكف أف يساعد في توقّع نتائج االجتماع
المواضيع التي
ّ

المحتممة.

اق أر المثال أدناه! لبلطّبلع عمى مثاؿ عف جدوؿ األعماؿ (مفصؿ جداً!) ،يمكنؾ إلقاء نظرة عمى ذلؾ
يعدد جدوؿ أعماؿ
المستخدـ في بوليفيا لػ( Dialogo Amazonicoالفصؿ الرابع ،الصفحة ّ .)...
تـ وضعيا لتحقيؽ االستفادة القصوى مف االجتماع
مختمؼ جمسات العمؿ وفؽ مختمؼ المواضيع ،والتي ّ

مف خبلؿ تحفيز جميور كبير في مجموعات مختمطة أصغر ،وأيضاً مف خبلؿ تناوؿ موضوعات مختمفة
في الوقت نفسو ،تكوف مرتبطة بتحديات التنمية المحمية التي تمت مواجيتيا.
يـ توزيع جدوؿ أعماؿ مقترح مسبقاً وتعديمو وفؽ ردود الفعؿ الواردة.
وبروح مف التعاوف الحقيقي ،مف الم ّ
الميمة.
وىذا ما يضمف تناوؿ الجيات المعنية لك ّؿ القضايا
ّ
المجوء إلى ميسر
الميـ ًّ
يجنب حدوث أي اختبلط في
مف
متمرس في االجتماع لضماف نجاحو ،فيو ّ
جدا مشاركة ميسر ّ
ّ

توجو الحوار مع التيسير الفعمي لبلجتماعات .وفي حاؿ لـ تتمكف
الدور القيادي لممجموعة األساسية التي ّ
متمرس ،حاوؿ تعييف شخص مف المجموعة األساسية قادر عمى تسييؿ بعض
ميسر
مف تعييف ّ
ّ
تحضر
االجتماعات ،والمشاركة في التيسير و/أو التناوب عمى التيسير .وميما كانت الظروؼ ،عميؾ أف
ّ

الميسر وتدعمو .عميؾ أيضاً تعييف مترجميف فورييف في حاؿ التنوع المغوي.
متمرسون
ّ
المربع ّ :9
ميسرون ّ
• طرح اإلجراءات في البداية
• التأكد مف االلتزاـ بجدوؿ أعماؿ االجتماع
• مساعدة الجميع عمى االنخراط ومنع األفراد مف الييمنة
• إجراء محادثة في الوقت المناسب
• المساعدة عمى إبراز الخبلفات فضبلً عف وضع أرضية مشتركة
لشد أواصر المجموعة
• وضع أرضية مشتركة ّ
• دعـ حؿ النزاعات
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• ممارسة الحياد والنزاىة

خمق مساحة آمنة وتعزيز حوار جيد
وتشجع
ينبغي تيسير االجتماعات بطريقة تضمف أف يشعر المشاركوف بحرية في التعبير عف آرائيـ
ّ

العمؿ الجماعي .وينبغي أف يشمؿ التيسير التنوع الثقافي وتأثيرات الثقافة عمى المناقشات والسموكيات.

وينبغي أف تكوف صيغ االجتماع منب اًر لمتبادالت عمى أساس المساواة ،ويجب عدـ منح المشاركيف
إف الحوار الجيد ينتقؿ مف متكمـ إلى
لمتحدث (واال يصبح
مساحة كبيرة جداً
ّ
مونولوجا ،وليس حو ًارا!) .إذ ّ
ً

آخر عمى التوالي.

أف التيسير يستخدـ األوقات والمساحات غير الرسمية لتشجيع الحوار عمى نحو
ال ّ
بد مف الحرص عمى ّ
مستمر .8وقد يكوف إعطاء األشخاص فترات استراحة كافية لمتواصؿ مع بعضيـ البعض في محادثات
ّ
غير رسمية أفضؿ مف تقديـ العروض.
االتفاق عمى القواعد األساسية
بيدؼ تعزيز االحتراـ والمساواة بيف المشاركيف ،قد يكوف االتفاؽ عمى بعض المبادئ التوجييية لمسموؾ
خبلؿ الحوار مفيداً .يمكف أف توظّؼ األحاديث الجماعية مجموعة مف "القواعد األساسية" البسيطة،
وتعزز االستماع واالحتراـ واالنفتاح ،وىي أمور يتـ االتفاؽ عمييا في البداية .ويشتمؿ أحد النيوج عمى
ّ
اقتراح عدد قميؿ مف ىذه القواعد (راجع المربع أدناه) ومراجعتيا مع المشاركيف ودعوتيـ إلى طرح أسئمة
دوف ك ّؿ ىذه األمور عمى ورقة وعمّقيا عمى الحائط خبلؿ كؿ اجتماع لتكوف بمثابة
واقتراح التعديبلتّ .
تذكير خبلؿ ك ّؿ مراحؿ اإلجراء.
المربع  :10أمثمة عن القواعد األساسية المحتممة
ّ
8
بد مف تحفيز األشخاص
مف أجؿ تعزيز المشاركة الفعالة والتفاىـ المتبادؿ بيف الجيات المعنية ،ال ّ
عمى العمؿ في مجموعات صغيرة خبلؿ مراحؿ معينة مف الحوار .وكبديؿ ،يمكنؾ تشجيع األشخاص

عمى القياـ بػ"نزىات لمتحوار" :اطمب مف مجموعة صغيرة مف المشاركيف اختيار مسألة محددة ،ثـ دعيـ

ممكنا.
يخرجوف لمتحاور إذا كاف ذلؾ
ً
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 .1االستماع إلى ما يقولو اآلخروف.
 .2دعـ مشاركة الجميع.
 .3تعميؽ الحكـ.

 .4تجنب احتكار الوقت.
 .5عدـ اإلدالء بتصاريح فقط ،بؿ طرح األسئمة لمتعمـ مف اآلخريف.
أً .االنفتاح عمى وجيات نظر مختمفة.

غض النظر عف األلقاب والمكانة.
بّ ً.
الميمة حقًا.
تً.التطرؽ إلى المواضيع
ّ
ثً.احتراـ أقواؿ اآلخريف.
استخدام أساليب المشاركة

ثمة العديد مف األساليب الي تستند إلى المشاركة مف شأنيا تسييؿ ورش العمؿ التي يجب أف تستحدث
ّ

رؤى واجراءات حوؿ األىداؼ المتّفؽ عمييا ،ومف أشيرىا

Future ،Open Space Technology،World Café

يتـ تحديدىا وتكييفيا مع مختمؼ السياقات.
 Searchأو  .Fish Bowlsوىي كمّيا أساليب ّ
جيدة طالما أنو ّ
لمزيد مف المعمومات حوؿ ىذه الطرؽ ومعرفة أي منيا يمكف أف تكوف األنسب لمحوار ،راجع الفصؿ ،4

صفحة....
اق أر المثال أدناه! شممت الطريقة المستخدمة في ّأوؿ حوار في فنزويبل تمريناً مشتركاً سمح لمجيات
المعنية بناء خريطة شاممة لكافة المنظمات والمبادرات والمعارؼ القائمة في مجاؿ االستجابة لحاالت
الطوارئ في بمدية سوكري .لقد تبادلت ك ّؿ الجيات المعنية معارفيا حوؿ المؤسسات واألطر القانونية
كبير
والمخاطر الكبرى عمى المنطقة ،وكذلؾ أنظمة اإلنذار المبكر المتوفرة .وقد حقّؽ االجتماع
إنجاز اً
اً
أفكار حوؿ كيفية إنشاء
اً
قدـ أيضاً
مؤكدا عمى صحة التعاوف بيف القطاعات لتوليد المعرفة ،في حيف ّ
ً
استجابة أكثر منيجية ومتكاممة وفعالة في حاالت الطوارئ.

 3.3تعزيز الحوار مع مرور الوقت
في األجؿ المتوسط والطويؿ ،عادةً ما يقوـ األفراد أو المجموعات الصغيرة أو المجموعة األساسية نيابة

عف جميع الجيات المعنية بالحوار بتنفيذ اإلجراءات اليومية .يتّخذ الشركاء ،كمجموعة كاممة ،الق اررات
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أف ىناؾ تبادؿ لممعمومات بشكؿ منتظـ وسيؿ ومقتضب بيف
الرئيسية فقط .وىذا يستمزـ التأكد مف ّ
الجيات المعنية في االجتماعات.

المضي قدماً
في نياية كؿ اجتماع ،حاوؿ وضع الخطوات التالية التي مف شأنيا تحسيف الحوار :ممخص قصير عف
األىداؼ التي يود الفريؽ تحقيقيا مع مياـ واضحة ويمكف التحكـ بيا ،وكيفية تنفيذىا ،إضافة إلى تحديد
مسؤوؿ عف ك ّؿ ميمة .وبعد االجتماع ،يجب عمى المقرر تقديـ تقرير مختصر عف االجتماع وتوزيعو
عمى باقي المجموعة مع التعميقات وردود الفعؿ .وينبغي بعد ذلؾ تعميـ النسخة النيائية عمى نطاؽ
أوسع .وبذلؾ ،يصبح الحوار أكثر شفافية ،وربما يجذب المزيد مف االىتماـ حوؿ االجتماعات في

المستقبؿ.
الحفاظ عمى النشاط
إف إجراء الحوار ال يتوقؼ بيف االجتماعات .ستعمد كؿ جية معينة إلى تبميغ دائرتيا و/أو تطبيؽ
اإلجراءات المتفؽ عمييا .وسيكوف مف الميـ أف تتحقؽ المجموعة األساسية مما يحدث مع كؿ جية
معنيةوأف تبقي الجميع عمى عمـ بما يحدث ،لكي تبقى كؿ الجيودبمحاذاة بعضيا البعض ولكي يتمكف
المشاركوف مف مساءلة بعضيـ البعض .يجب االحتفاؿ بنجاح كؿ خطوة عمى طوؿ الطريؽ .ويمكف فعؿ
ذلؾ مف خبلؿ شكر الناس عمى مساىماتيـ أو تسميط الضوء عمى اإلنجازات ما تـ تحقيقيا.
وجنبا إلى جنب مع الجيات المعنية ،يجب تحديد الطريقة الذيف يفضموف االتصاؿ بيـ مف خبلليا،
ً
والبقاء عمى اتصاؿ بشكؿ منتظـ مع أكبر عدد ممكف مف الجيات المعنية ،وتخصيص وقت لمقياـ

بجمسات المتابعة الفردية المبلئمة باستخداـ أدوات التواصؿ المتاحة.
ويجب أف تدرؾ أف الحفاظ عمى النشاط بيف االجتماعات وحتى بعد انتياء إجراء الحوار بيف الجيات
المعنية المتعددة سيتطمب موارد متفانية (عمى الصعيديف البشري والمادي) لمتنسيؽ بيف جميع الجيات
الفاعمة.
مراجعة الحوار بين الجيات المعنية المتعددة والحفاظ عمييا وانيائيا
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سيتواصبللحوار بيف الجيات المعنية المتعددة مع مرور الوقت عمى أساس االتفاقيات المبرمة بيف جميع
األطراؼ المعنية ،وعمى أساس القيمة والحافر لبلستمرار والثقة بيف الجيات المعنية.
لضماف منظور أكثر تنظيماً وطويؿ األجؿ لمحوار بيف الجيات المعنية المتعددة ،يجوز لمجيات المعنية
الموافقة عمى إنشاء اآلليات المناسبة.عمى سبيؿ المثاؿ ،يجوز ليـ التوقيع عمى اتفاقية (مثؿ مذكرة تفاىـ)
لتحديد أدوار الشركاء ومسؤولياتيـ عمى نحو أفضؿ وتحديد كؿ الموارد الضرورية .وفي حيف أف ىذه
االتفاقيات ليست ممزمة قانوناً ،يمكنيا أف تساعد في تنمية الشراكة مف خبلؿ إرساء أسس الخطط
المستقبمية بطريقة واضحة وشفافة.
ميما كاف الشكؿ ،يجب أف تتضمف االتفاقيات واليياكؿ إمكانية تغيير الظروؼ .ومع التطوير الذي يرافؽ
الحوار بيف الجيات المعنية المتعددة ،ستكوف حتماً عرضة لمتغيير :عمى سبيؿ المثاؿ ،التغييرات عمى
صعيد الموظفيف التي تحدث مع ممثمي المجموعات األساسية وجيات فاعمة أخرى؛ تداعيات سياقية
أوسع ،مثؿ االضطرابات السياسية واالقتصادية ،والمسائؿ المتعمقة بضماف إشراؾ الجيات المعنية عمى
نطاؽ أوسع .وبالتالي يجب أف تتحمى الحوارات بيف الجيات المعنية المتعددة بما يكفي مف المرونة لكي
حتما
تصمد أماـ التغيير وتتمكف مف إدارتو والتأقمـ معو مع مرور الوقت .وسيعتمد نجاحيا أو فشميا ً

عمى قدرتيا عمى إنجاز ذلؾ.

وستساعد المراجعات الدورية بيف الجيات المعنية في التحقؽ مف التقدـ نحو التغيير المنشود وفي تقييـ ما
إذا كاف ىناؾ مف منفعة مف استمرار الحوار .قد تسمط ىذه المحظات الضوء عمى ضرورة إعادة النظر
في أجزاء مف الخطة التي ال تعمؿ بشكؿ جيد ،واستحداث طرؽ أكثر مبلءمة لمعمؿ بيف الجيات
المعنية ،أو اقتراح جيات معنية جديدة يجب عمييا االنضماـ أو جيات معنية غير فاعمة يجب عمييا
مغادرة الحوار.
بناء عمى ىذه المراجعات ،ستقرر الجيات المعنية كيفية الحفاظ بصورة أفضؿ عمى اإلجراء أو االتفاؽ
ً
عمى خبلصة مبلئمة لمحوار بيف الجيات المعنية المتعددة.

"يتـ أحياناً التغاضي عف االنخراط والمشاركة عمى مستوى ىادؼ وفعاؿ في سياؽ تيمور الشرقية .كانت
بالتالي ىذه المنيجية مفيدة مف حيث توجيو الموظفيف المحمييف نحو االنخراط الفعاؿ مع جميع الجيات
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المعنية وذلؾ مف خبلؿ توفير تعمـ حوؿ الوظيفة .خبلؿ الحوار ،تـ تحديد المؤسسات األكاديمية كجيات
معنية محتممة ،جية معنية لـ يتـ مسبقاً إشراكيا في العديد مف الحوارات واجتماعات“
الشبكة في مدينة بوكو" – شريؾ محمي في مشروع العقد االجتماعي الجديد مف سيفيكوس()CIVICUS
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 .4موارد مفيدة
يكمؿ ىذا الفصؿ مجموعة األدوات التطبيقية مع موارد وقراءات مفيدة ،منظمة عمى النحو التالي:
ِّ
 أدوات وطرؽ ونصائح حوؿ تعييف الجيات المعنية والعمؿ الجماعي
 أمثمة مف الشركاء في مشروع "العقد االجتماعي الجديد"
 قراءات مختارة
 أوساط الممارسة والشبكات والجمعيات

 4.1األدوات التطبيقية والطرق المقترحة
أ) تعيين الجيات المعنية وأداة التحميل
يمكف ليذه المقاربة المكونة مف خمس خطوات مساعدتؾ في إدراج جميع األطراؼ المعنية ،واستيعاب
قدرات كؿ واحد منيـ والعقبات التي يواجييا ،باإلضافة إلى موقفيـ مف الحوار المطروح ،وكؿ المعمومات
الضرورية لتطوير استراتيجية االنخراط .ومف األفضؿ القياـ بذلؾ مع مجموعة أساسية أو خبلؿ المرحمة
األولية مف المحادثات الفردية مع مختمؼ الجيات الفاعمة.
الخطوة  – 1طرح األفكار حوؿ جيات معنية محتممة
خذ بضع دقائؽ خبلؿ محادثة أولية مف شخص لشخص ،و/أو مع المجموعة األساسية لتحديد أىـ
الجيات المعنية وذلؾ ببساطة مف خبلؿ وضع قائمة واإلجابة عف بضعة أسئمة .في ما يمي نموذج
لقائمة مف األسئمة غير الحصرية:
 مف الذي يتأثر بيذه المسألة؟ كيؼ؟
 مف يممؾ معرفة ذات صمة التي يمكف أف تساعد في فيـ المسألة عمى نحو أفضؿ؟
 مف يمكنو التأثير في مسار الوضع الحالي؟
 مف يمكنو اتخاذ ق اررات يمكنيا تغيير الوضع الحالي؟
 مف يممؾ المواد والميارات الضرورية لتطبيؽ أفكار وحموؿ محتممة؟
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أي ِمف الجيات الفاعمة المذكورة أعبله يمكنو أف يشكؿ عقبة أماـ التغيير؟ مف يمكف أال يكوف لو
ّ 
مصمحة في التغيير؟ مف لديو رغبة في التغيير؟

 مف بيف جميع الجيات الفاعمة ،مف يمكنو أف يؤدي بحؽ دو اًر رئيسياً؟
الخطوة  – 2ممؼ تعريؼ كؿ جية معنية يتـ تحديدىا
احصؿ عمى معمومات رئيسية مختمفة عف كؿ شخص أو مؤسسة حددتيا في القائمة كجية فاعمة
رئيسية ،معمومات مثؿ أدوارىـ في النظاـ ،ومصالحيـ المحتممة التي ستحفزىـ عمى المشاركة في الحوار،
جدا مف
مفيدا ً
ويعتبر استخداـ مصفوفة كتمؾ المبينة أدناه ً
ومساىماتيـ المحتممة ،مف بيف أمور أخرىُ .
أجؿ جمع المعمومات ذات الصمة وتصورىا بطريقة سيمة .قـ بإدراج الجيات المعنية بحسب اسـ

مناسبا إدراج العديد مف األشخاص الذيف ينتموف إلى المؤسسة
المؤسسة أو المنصب ،وحدد ما إذا كاف
ً
نفسيا ولكف لدييـ ممفات أو مناصب أو تحفيزات أو وجيات نظر مختمفة بشأف الحوار .تأكد مف أف
المعمومات التي تجمعيا ترتكز قدر اإلمكاف عمى بيانات فعمية وليس عمى تصورات شخصية أو الحدس
فحسب.
اسم الجية
المعنية

النوع

األدوار

المصالح

مساىمات

العالقات

جيات االتصال

(حكومة،

(تخطيط محمي،

(أي ما الذي قد

محتممة في إجراء

(مف في المجموعة

(االسـ ،المنصب،

خدمات،

يحفز مشاركتيـ

الحوار

لديو

البريد

في الحوار؟)

مجتمع مدني،

مزود

قطاع خاص،

مدافعيف،

األساسية

(معرفة،

اتخاذ

عبلقات مع الجية

مجتمع عممي،

أصحاب

الق اررات،

الماؿ،

المعنية ىذه أو يجب

نوع آخر)

الحقوؽ ،إنتاج،

العمؿ ،إلخ).

عنواف
اإللكتروني)

أف يحافظ عمييا)

إلخ).

قد تحتاج إلى إعادة تجميع الجيات المعنية بناء عمى معايير محددة (سواء الموقع الجغرافي أو النوع أو
القطاع أو المصالح) بيدؼ جعميا أكثر قابمية لئلدارة ،أو يمكنؾ أف تبقي القائمة كما ىي .ويمكف أيضاً
إعادة تعديؿ القائمة مع مرور الوقت ،مف خبلؿ إضافة جيات معنية جديدة أو تحديث المعمومات،
وأعمدة جديدة لزيادة معمومات إضافية إذا لزـ األمر .وسيكوف ىذا األمر بمثابة قاعدة بيانات االتصاؿ
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األساسية لحوار الجيات المعنية المتعددة ،حتى إذا لـ تكف كؿ الجيات المعنية المدرجة نشطة أو
مشاركة في حوار الجيات المعنية المتعددة.
الخطوة  – 3تقييـ تأثير الجيات المعنية ومصالحيا
تابع التحميؿ مف خبلؿ تقييـ عنصريف أساسييف إلجراء الحوار بيف الجيات المعنية المتعددة :إمكانية كؿ
جية فاعمة لمتأثير في النظاـ ومصمحتيا في االنخراط في الحوار .يجب أف يرتكز التقييـ قدر اإلمكاف
عمى الوقائع والبيانات الممموسة ،وليس عمى اآلراء الشخصية فحسب.
لتصور موقع كؿ جية فاعمة ،يمكنؾ استخداـ "شبكة التأثير".ضع عبلمة بجانب أربعة محاور وعيِّف اسـ
بناء عمى
لممحوريف العمودي واألفقي كما ىو مبيف في المثاؿ أدناه .ضع كؿ جية معنية في المصفوفة ً
المعمومات التي يتـ جمعيا .ستبدو النتيجة مشابية لممثاؿ أدناه.

مثاؿ "شبكة التأثير"
3.5

مرتفع

3

مؤسسةًمحلٌة

 2.5اإلرادةً
واالهتمامً
2
فًً
 1.5المشاركةً
فًًاإلجراء

المجتمع

1
مقدمًخدمة

0.5

شركاتًمحلٌة...

3

مرتفع 2.5

2

1.5

1

0.5

0
0

متدن

القدرةًعلىًالتأثٌرًفًًالنظام

الخطوة  – 4تحديد استراتيجية االنخراط
فور االنتياء  ،يمكف استخداـ شبكة التأثير لتحديد أولويات الجيات المعنية ووضع استراتيجيات تتناوؿ
كيفية إشراؾ الجيات الفاعمة الرئيسية عمى أفضؿ نحو .تـ اقتراح أربعة أنماط لبلنخراط كما ىو مبيف
أدناه.
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-

عمى صعيد الجيات المعنية التي يكوف دعميا لمحوار كبير ولكف تأثيرىا صغير ،تقضي
االستراتيجية بتمكيف ىذه الجيات .العمؿ مع ىذه الجيات المعنية لتعزيز نفوذىا مف خبلؿ دعـ
جيودىا إليصاؿ وجيات نظرىا وتوصياتيا إلى مجموعة أكبر.

 عمى صعيد الجياتالمعنية التي يكوف

شراكة

تمكيف

مرتفع

دعميا لمحوار صغير
وتأثيرىا

اإلرادة واالىتماـ
في المشاركة في

صغير،

اإلجراء

تقضي االستراتيجية

بكؿ بساطة بمراقبتيا
وتعقب

سموكيا

متدنً

مرتفع
القدرةًعلىًالتأثٌرًفًًالنظام

تأثير أكبر ،ستكوف عمى
واتصاالتيا بحيث إذا لزـ تغيير الديناميكية لكي تكسب الجيات المعنية
اً
استعداد لتغيير مقاربتؾ .في الوقت الحالي ،يمكف لنسبة االنخراط أف تكوف ضئيمة.
 عمى صعيد الجيات المعنية التي يكوف دعميا لمحوار كبير وتأثيرىا كبير ،تقضي االستراتيجيةبعقد الشراكة معيا .ابحث عف فرص لمعمؿ معاً عمى الدعوة لممشاركة في الحوار المقترح وتعزيز
ممكيتيا لمحوار ،مما يزيد بالتالي مف احتماؿ إنشاء حوار ناجح ومستداـ بيف الجيات المعنية
المتعددة.
 عمى صعيد الجيات المعنية التي يكوف دعميا لمحوار صغير ولكف تأثيرىا كبير ،تقضياالستراتيجية بإشراكيا وابقاء خطوط االتصاؿ مفتوحة بنشاط والسعي وراء إيجاد مجاالت االتفاؽ،
واضافة قيمة مف خبلؿ تسميط الضوء عمى أسباب مشاركتيا والشراكات المحتممة عمى المدى
الطويؿ.
ىؿ تبدو النتيجة منطقية في السياؽ الخاص بؾ؟ ىؿ يبدو أف بعض الجيات المعنية ال تتناسب مع نمط
االنخراط المسند إلييا؟ خذ في االعتبار إذاً مف ىي الجيات التي يجب أف تعمؿ عمى تنمية قدراتيا وتمؾ
التي يجب مساعدتيا لتصبح أكثر تأثي اًر – وكيؼ.
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الخطوة  – 5تحديد الجيات المعنية الرئيسية
بشكؿ عاـ ،تحتاج بعض الجيات المعنية إلى تعبئة جيودىا والبعض اآلخر إلى اإلقناع والبعض اآلخر
إلى بناء القدرات ،ولكف ال يجب إشراكيا جميعيا في الحوار .انظر في ما يجب القياـ بو استناداً إلى
الموارد المتوفرة ،ثـ انتقؿ إلى جميع الجيات المعنية المدرجة وحدد بشكؿ استراتيجي تمؾ التي مف
جدا إشراكيا في ىذه المرحمة .يجب أف يكوف ىذا القرار جماعياً وأف يوافؽ عميو عمى األقؿ
الضروري ً
مجموعة أساسية مف األشخاص.

ب -األساليب والتنسيقات المقترحة لمعمل الجماعي التشاركي
World Cafés
اليدف

 :االكتشاؼ

حجم المجموعة  :لغاية المئات في غرفة واحدة عمى طاوالت مف أربعة كراسي
نوع الجمسة

 :حدث واحد يتراوح مف  90دقيقة إلى  3أياـ

تحديد المشاركين :غالباً ما تعقد في المحاضرات إلشراؾ كؿ الحضور .بخبلؼ ذلؾ ،تعزز الدعوات
نسبة التمثيؿ.
الوصفِّ :
تمكف جمسات  World Cafésمجموعات مف األشخاص مف المشاركة سوياً في تطوير جوالت
مف الحوار مع ثبلث أو أربع مجموعات أخرى ،والمشاركة في الوقت نفسو في محادثة واحدة متصمة.
وىكذا ترتبط المحادثات الصغيرة والحميمة وتستند إلى بعضيا البعض بينما يتحرؾ األشخاص ضمف
المجموعات ويتشاركوف األفكار ويكتشفوف رؤى جديدة حوؿ األسئمة أو القضايا الجوىرية في الحياة أو
العمؿ أو المجتمع.

www.theworldcafe.com

 Open Space Technologyتكنولوجيا الفضاء المفتوح
اليدف

 :االكتشاؼ والعمؿ التعاوني

حجم المجموعة  :لغاية المئات في غرفة واحدة ومف ثـ االنقساـ إلى مجموعات مرة واحدة أو عدة مرات
نوع الجمسة

 :متفاوتة

تحديد المشاركين :متفاوتة
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الوصفُ :يعتبر أسموب  Open Space Technologyممارسة تنظيـ ذاتية تدعو الناس إلى تحمؿ
مسؤولية األمور التي تيميا .في  ،Open Spaceيتـ إنشاء مكاف لمتحقيؽ حيث يطرح الناس
الموضوعات التي تيميـ ويتعمموف مف بعضيـ البعض .إنيا مقاربة مبتكرة إلنشاء أنظمة كاممة وإللياـ
اإلبداع والقيادة بيف المشاركيف.

www.openspaceworld.org

حوض السمؾ Fish Bowl
اليدف

 :االكتشاؼ والتبادؿ والمشاركة الواسعة

حجم المجموعة  :متفاوتة
نوع الجمسة

 :متفاوتة

تحديد المشاركين :متفاوتة
الوصف :تشكؿ طريقة ( Fish Bowlحوض السمؾ) نوعاً مف الحوار الذي يمكف استخدامو خبلؿ
مناقشة الموضوعات ضمف مجموعات أوسع .يسمح ىذا األسموب لممجموعة بأكمميا المشاركة في
المحادثة ويمكف لعدة أشخاص االنضماـ إلى المناقشة .يتـ وضع أربعة أو خمسة كراسي في دائرة داخمية
تشكؿ ما يسمى "حوض السمؾ" .ويتـ ترتيب الكراسي المتبقية في دوائر موضوعة خارج "حوض
السمؾ" .يتـ تحديد عدد مف المشاركيف لمؤل "حوض السمؾ" ،في حيف يجمس بقية أفراد المجموعة عمى
الكراسي في الخارج .في "حوض السمؾ" المفتوحُ ،يترؾ كرسي واحد شاغ اًر ،وفي "حوض السمؾ"

المغمؽ ،يتـ الجموس عمى كؿ الكراسي .يعرؼ مدير الجمسة عف الموضوع ويبدأ المشاركوف بمناقشة
الموضوع .يصغي الجميور الذي يجمس خارج "حوض السمؾ" إلى المناقشة .في "حوض السمؾ"
المفتوح ،يمكف ألي عضو مف الجميور أف يحتؿ الكرسي الشاغر في أي وقت واالنضماـ إلى "حوض

السمؾ" .عندما يحدث ىذا ،يجب عمى عضو مف "حوض السمؾ" أف يغادر طوعاً ويترؾ الكرسي
شاغ اًر .وتتواصؿ المناقشة بينما يقوـ المشاركوف غالباً بالدخوؿ والخروج مف "حوض السمؾ".
)http://en.wikipedia.org/wiki/Fishbowl_(conversation

البحث المستقبمي Future Search
اليدف
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 :اتخاذ القرار والعمؿ التعاوني

حجم المجموعة  :مف 60إلى  80شخصاً
نوع الجمسة

 3 :أياـ

تحديد المشاركين :شامؿ لمجميع (ييدؼ إلى إشراؾ الجميع)
الوصف :يشكؿ "البحث المستقبمي" إجراء تخطيطاً تفاعمياً يساعد مجموعة مف األشخاص في اكتشاؼ
مجموعة مف القيـ أو المواضيع المشتركة (أرضية مشتركة) واالتفاؽ عمى خطة عمؿ لتنفيذ ىذه القيـ
والمواضيعwww.futuresearch.net.

تتضمف األساليب والتنسيقات األخرى:
AmericaSpeaks 21st Century Town Meeting http://www.americaspeaks.org/
تحقيؽ تقديريhttp://appreciativeinquiry.case.edu/
حوار بوىـhttp://www.infed.org/archives/e-texts/bohm_dialogue.htm
استطبلعات الرأي التداوليةhttp://cdd.stanford.edu/polls/docs/summary/
ندوات المواضيع الوطنيةhttp://nifi.org/index.aspx
البحث عف األرضية المشتركةwww.sfcg.org
الحوار المستداـhttp://www.sustaineddialogue.org/
دائرة الحكمةhttp://www.wisdomcircle.org/

ج -نصائح حول البيئة المادية الجتماعات الحوار
ال نفكر في كثير مف األحياف بالبيئة المادية حيث نعقد االجتماعات ،وفي معظـ األحياف ،ال نممؾ
الموارد التي ِّ
تمكننا مف اختيار مواقع جميمة ومبلئمة .ولكف حتى ولو كنا عمى عمـ بيذه القيود ،فإف
تسميط الضوء عمى مكاف عقد االجتماعات وكيفية استخداـ الغرفة يمكف أف يعزز الحوار واإلصغاء

والفيـ والتعمـ:
 ُيعتبر وجود مكاف مفتوح مع الضوء الطبيعي مف العوامؿ المفيدة .فالتواجد في اليواء الطمؽ أمرجيد إذا لـ يكف ىناؾ الكثير مف الضجيج وكانت حالة الطقس مبلئمة.

 يشكؿ كؿ ما يجمع الناس معاً أم اًر مفيداً .ىؿ تحتاج حقاً إلى الطاوالت ليجمس حوليا الناس؟أيضا إعادة ترتيبيا بسرعة لتشكيؿ
مف األفضؿ أف يجمسوا في دائرة مف الكراسي ،بحيث يمكنؾ ً
مجموعات صغيرة أو كبيرة.
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 استخدـ مواد بسيطة مثؿ الورؽ واألقبلـ عمى األلواح القبلبة و/أو الجدراف بدالً مف الكتابة عمىالطاوالت أو تقديـ محاضرات .PowerPoint

ممونأو حي أو
 استخدـ صور مرتبطة بالموضوع لتركيز تفكير األشخاص وتوفير عنصر َّممطِّؼ.
 -استخدـ أشياء جميمة أو مسمية مثؿ  talking sticksعند الجموس في دائرة حوار.

 مف الجيد أف تكوف في بيئة مرتبطة بموضوع االجتماع .حاوؿ الذىاب إلى الحديقة الوطنية عندمناقشة التنوع البيولوجي ،أو الذىاب إلى مدرسة عند التحدث عف التعميـ ،إلخ.

 4.2أمثمة من مشروع العقد االجتماعي الجديد
أ -تحميل السياق
صندوؽ السبلـ في تيمور الشرقية – حوار بيف الجيات المعنية المتعددة حوؿ العنؼ القائـ عمى التمييز

الجنسي

ب -تقييم ذاتي
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"شريؾ لؤلطفاؿ" ،ألبانيا – حوار بيف الجيات المعنية المتعددة حوؿ التساوي في الحصوؿ عمى
التعميـ بما في ذلؾ مجموعات األقميات العرقية

ج -مخطط الجيات المعنية
جمعية بناة الوطف ،سريبلنكا  -حوار بيف الجيات المعنية المتعددة حوؿ اإلدارة المستدامة ألحواض
األنير

59

د -جدول أعمال اجتماع الحوار
"بناء األساس" ،بوليفيا  -حوار بيف الجيات المعنية المتعددة حوؿ إدراج وجيات نظر الجماعات
األصمية حوؿ التطوير في التخطيط التنموي اإلقميمي
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 – 4.4أوساط الممارسة والشبكات والجمعيات
معا
االئتالف الوطني من أجل الحوار والمداولة :ىو عبارة عف شبكة مف المبدعيف الذيف يجمعوف الناس ً

بكؿ انتماءاتيا لمناقشة أصعب التحديات التي نواجييا اليوـ واتخاذ ق اررات بشأنيا والتعامؿ معيا .نحف
بمثابة مكاف لمتجمع ومركز لمموارد ومصدر لؤلخبار وقائد تيسيري ليذا الوسط الحيوي مف الممارسة.
يقدـ الموقع اإللكتروني موارد وامكانية الوصوؿ إلى شبكات مف ممارسي الحوار ،ومعمومات حوؿ أحداث
وأخبارwww.ncdd.org .
الجمعية الدولية لمميسرين :تـ إنشاؤىابواسطة مجموعة مف المتخصصيف بيدؼ إنشاء مكاف لمتبادؿ
والتطوير الميني وتحميؿ االتجاىات والتوصؿ بيف األتراب .لدييا أكثر مف  1200عضو في أكثر مف
 60بمداً  .www.iaf-world.orgكما يوجد قاعدة بيانات لموسائؿ عمى
http://www.iaf-methods.orgوالتي يمكف البحث فييا بحسب اليدؼ أو حجـ المجموعة ،وىي تقدـ
أوصاؼ موجزة وتعميمات ومواد تتعمؽ بأكثر مف  560أسموب.

مركز موارد الشراكات  :ىو عبارة عف شبكة (ظاىرية) مف المتخصصيف واألكاديمييف والممارسيف في
جميع أنحاء العالـ الذيف يتشاركوف ويجمعوف المعمومات حوؿ تحديد الشراكات المبلئمة وزيادة كفاءتيا
وتأثيرىا وفعاليتياhttp://www.partnershipsresourcecentre.org .
مبادرة الشراكة :ترى ىذه الجمعية الشراكة عمى أنيا آلية أساسية إلنشاء عالـ مستداـ وىي تعمؿ عمى
تبادؿ األبحاث والخدمات والتدريب والشبكات والمعرفة .يقدـ الموقع اإللكتروني معمومات وأدوات لمتطوير
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الميني وخدمات الدعـ والموارد ،إلخhttp://thepartneringinitiative.org .
موقع  IDSاإللكتروني لموسائل التشاركية:يوفر ىذا الموقع الموارد البلزمة لتوليد األفكار واألعماؿ
شرحا عف الوسائؿ التشاركية ،مف تصميـ البرامج
بيدؼ التطوير الشامؿ والتغيير االجتماعي .وىو يقدـ ً
إلى إشراؾ المواطنيف  ،وكيفية استخداميا ومشاكميا وامكانياتيا.
http://www.participatorymethods.org
جامعةفاغينينغين ،ىولندا :تُعتبر بوابة الجراءات الجيات المعنية المتعددة والتي تقدم مجموعة واسعة
من الموارد حول كل جوانب اجراءات الجيات المعنية المتعددة.
http://www.wageningenportals.nl/msp/
معيد بناء اإلجماع :منظمة ال تبغي الربح تأسست عمى يد كبار الممارسيف وأصحاب النظريات في
مجبلت التفاوض وتسوية المنازعات .تنخرط في حقوؿ األبحاث والتعميـ وتقدـ أدوات لمتحميؿ والتصميـ
والتيسيرwww.cbuilding.org.
جمعية تنمية الموارد المجتمعية :ىي منظمة مف المجتمع المدني تعتبر بمثابة مركز لبلبتكارات
التنظيمية والممارسات التنموية .يقدـ ىذا الموقع اإللكتروني الموارد والمعمومات حوؿ البرامج والدورات،
إلخhttp://www.cdra.org.za.
شبكة الحوار الديمقراطي :يقدـ الموقع اإللكتروني موارد وأوساط الممارسة وروابط متعمقة بالحوار
والتغييرhttp://www.democraticdialoguenetwork.org .
تحالف التغيير  :شبكة عالمية ناشئة مؤلفة مف المنظمات التي تتضافر جيودىا لزيادة فعالية اجراءات
الجيات المعنية المتعددة .يقدـ ىذا الموقع اإللكتروني مفاىيـ وموارد وأخبار ومعمومات عف مختمؼ
األحداث ذات الصمة http://www.changealliance.org
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