دليل التدريب

المشاركة المجتمعية -األردن

وزارة التخطيط والتعاون الدولي
وزارة الداخلية
وزارة الشؤون البلدية
وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.
اللجنة الوزارية لالمركزية

تتولى وكالة التعاون الدولي التحاد البلديات الهولندية ( )VNGIقيادة برنامج الحكم
المحلي والصمود المجتمعي ( ،)LOGOREPالذي تم تنفيذه في المناطق المحيطة
بسوريا والمتأثرة بالالجئين :األردن ولبنان.
تم تنفيذ برنامج الحكم المحلي والصمود المجتمعي ( )LOGOREPبالتعاون من مدينة
أمستردام.
تم تمويل هذا البرنامج من قبل و ازرة الخارجية الهولندية.
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املشاركة املجتمعية يف األردن
لقــد صممــت هــذه الــدورة التدريبيــة التخصصيــة األساســية حــول المشــاركة المجتمعيــة فــي األردن،
والتــي ستســتمر لمــدة يوميــن ،للمهتميــن فــي هــذا المجــال مــن موظفيــن حكومييــن علــى مســتوى الــو ازرات
والمحافظــات ،والمســؤولين المنتخبيــن ،والعامليــن فــي المؤسســات التــي تعنــى بالمواضيــع المتعلقــة
بالمشــاركه المجتمعيــة علــى مســتوى االدارات المحليــة.
وقــد تــم تطويــر هــذا التدريــب فــي إطــار برنامــج الحكــم المحلــي والصمــود المجتمعــي فــي منطقــة
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ( ،)LOGOREPالــذي ينفــذه برنامــج الوكالــة الدوليــة التحــاد البلديــات
الهولنديــة ،بتمويــل مــن و ازرة الخارجيــة الهولنديــة ،وذلــك مــن خــال التعــاون بيــن الخب ـراء المختصيــن
مــن أكاديميــة الهــاي للحكــم المحلــي وخبـراء الحكومــة األردنيــة و خبـراء التدريــب المختصيــن األردنييــن.
وقــد تــم االسترشــاد بالوثيقــة التــي وضعهــا الخبيــر الهولنــدي بــول مونتــرز (المبــادئ التوجيهيــة بشــأن
الالمركزيــة والمســاءلة والمشــاركة المجتمعيــة فــي األردن).
ويحتــوي الدليــل علــى المبــادئ التوجيهيــة للتدريــب ،بمــا فــي ذلــك جميــع المعلومــات الالزمــة إلعــداد هــذه
الــدورة التدريبيــة وتقديمهــا وتقييمهــا ،واالطــار العــام للــدورة ،والــذي يشــمل مالحظــات مفصلــة حــول كيفيــة
تقديــم الوحــدات المختلفــة ،والتــي هــي جــزء مــن هــذا التدريــب.

الهدف من التدريب
تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات حول تصميم عمليات مشاركة فعالة للمواطنين على المستوى المحلي في األردن.
أهداف التعلم
في نهاية هذا التدريب ،سيتمكن للمشاركين من :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

مناقشة األسباب األساسية للمشاركة المجتمعية؛
إجراء تحليل ألصحاب المصلحة؛
وضع استراتيجية لمشاركة أصحاب المصلحة؛
تحديد مهارات االتصال الرئيسية ،المطلوبة لعمليات المشاركة المجتمعية؛
التفاعل مع أصحاب المصلحة بطريقة أكثر فعالية؛
التمييز بين األبعاد المختلفة للمشاركة المجتمعية ،باستخدام سلم المشاركة؛
مقارنة أدوات المشاركة المجتمعية المختلفة؛
تقييم الشروط المسبقة للمشاركة المجتمعية؛
تصميم آليات المشاركة المجتمعية ،بما يتالءم مع السياق في االردن؛
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االستعدادات
يتعين اتباع اإلجراءات التالية قبل التدريب لتنفيذ هذه الدورة التدريبية بطريقة مثلى:

1

الخدمات اللوجستية

يحبــذ تنفيــذ التدريــب بشــكل مثالــي لمجموعــة تتكــون مــن  10الــى 25
مشــاركاً ،حيــث تؤثــر المجموعــات األصغــر أو األكبــر حجمـاً ســلباً علــى
العناصــر التفاعليــة للتدريــب.
يحبــذ ترتيــب قاعــة التدريــب بطريقــة تشــجع علــى المشــاركة ،ويحبــذ
االبتعــاد عــن ترتيــب القاعــة الكالســيكي ،وكمــا يفضــل أن توفــر قاعــة
التدريــب مســاحة كافيــة للمشــاركين للعمــل كمجموعــات ،ويفضــل أن
ترتــب القاعــة بشــكل «الكباريــه».
يرجى توفير المعدات التالية لتنفيذ التدريب:
أجهزة الكمبيوتر المحمول
الشريط االصق
باث [الحاسوب]
ورق قالب  +ورق إضافي
بطاقات بحثية  /وبوست ات
اقالم ماكر بألوان مختلفة
التحكم عن بعد لبرنامج /PowerPointالعرض المرئي
ترتب القاعه بشكل الكباريه.

•
•
•
•
•
•
•
•
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تحليل االحتياجات التدريبية

يرجــى تزويــد المدربيــن قبــل أســبوعين علــى األقــل مــن بــدء التدريــب،
بتحليــل االحتياجــات التدريبيــة والــذي يشــمل علــى االقــل وصفــا للخلفيــة
التعليميــة والمهنيــة للمشــاركين ،والخب ـرة ذات الصلــة بهــذا الموضــوع،
ودوافعهــم للمشــاركة فــي الــدورة التدريبيــة ،وتوقعاتهــم منهــا .ويمكــن جمــع
هذه المعلومات من خالل االســتبيانات أو المقابالت (أداة مفيدة وســهلة
لتصميــم االســتبيانات علــى االنترنــت.)Formdesk.com :
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آليات ضبط مواءمة التدريب

تهــدف المـواد التدريبيــة المرفقــة واالطــار العــام للــدورة التدريبيــة
المقتــرح ،توفيــر التوجيــه الــازم لتنفيــذ التدريــب .ويمكــن لــكل
مــدرب ضبــط الم ـواد التدريبيــة والمنهجيــات حســب مــا يفضــل
وحســب احتياجــات الفئــة المســتهدفة (كمــا تــم تحليلــه مــن
خــال تحليــل االحتياجــات التدريبيــة) .وقــد تــم تصميــم التدريــب
بطريقــة مرنــة ،بحيــث يســمح للمــدرب اختيــار الــدورات التــي
تناســب احتياجــات تعلــم المجموعــة المســتهدفة المحــددة .علــى
ســبيل المثــال ،يمكــن أن ينفــذ المــدرب يــوم تدريبــي واحــد حــول
موضــوع تمكيــن المـرأة مــن المشــاركة ،أو يمكنــه تنفيــذ برنامــج
تدريبــي أساســي لمــدة يوميــن حــول مشــاركة المواطنيــن ،بحيــث
يشــمل البرنامــج التدريبــي موضــوع مشــاركة الم ـرأة علــى وجــه
التحديــد ،ليشــمل نصــف يــوم تدريبــي .وينصــح بالحفــاظ علــى
الت ـوازن بيــن عــدد المحاض ـرات والتماريــن التدريبيــة المقدمــة،
مــن أجــل الحفــاظ علــى الطبيعــة التشــاركية للــدورة التدريبيــة.
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الفروض المنزلية

يتطلــب هــذا التدريــب مــن المشــاركين (والمدربيــن) ق ـراءة عــدد
مــن الد ارســات واالوراق البحثيــة ،بهــدف التحضيــر الجيــد
للتماريــن التفاعليــة:
• قانون البلديات األردني رقم 2015/41
الحكومة األردنية2015 /
• المبــادئ التوجيهيــة بشــأن الالمركزيــة والمســاءلة والمشــاركة
المجتمعيــة فــي األردن2016 .
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منهجية التدريب
وينبغي تنفيذ التدريب بما يتفق مع منهجيات التدريب الحديثة ،وأن يحتوي ما يلي :
•

أن يكون تفاعلياً ويسمح للمشاركين تبادل االراء :يعتمد هذا التدريب على فعالية عملية
التعليم من خالل تفاعل المشاركين بنشاط مع المواد التدريبية المقدمة ،وبالتالي ينبغي ان
يتضمن التدريب العديد من التمارين التفاعلية.

•

البناء على تجربة المشاركين :تم تصميم الدورة لمن لديهم خبرة عملية كبيرة من
الممارسين .ويهدف التدريب إلى االستفادة من معرفتهم إو�يجاد بيئة تمكن المشاركين
التعلم من بعضهم البعض وتبادل الخبرات والمعرفة حول موضوع المشاركة المجتمعية.

		

•

ايجاد بيئة تعليمية مناسبة للتفكير االبداعى والبحث عن الحلول الغير تقليدية  -يجد
فيها المشاركون فرصة لتبادل اآلراء وطرح األسئلة وامكانية التفكير واالبتكار
(خارج الصندوق).

•

تطوير برنامج تدريبي ذات صلة بالعمل :يكون التعليم أكثر فعالية عندما يدرك
المشاركون أهمية التدريب بالنسبة لعملهم ،ولذلك فمن المهم أن يتأكد المدرب من أن
التدريب مصمم خصيصا لتلبية االحتياجات الخاصة بالمشاركين ،وأن عالقة البرنامج
التدريبي بعمل المشاركين موضحة ومفصلة ،بما في ذلك مساقات البرنامج التدريبي.

منهجية تقييم التدريب

يمكن أن تتم عملية تقييم التدريب بطريقتين:
•
•

تقييم مستمر من خالل الجلسات الختامية في نهاية كل يوم التدريبي وجلسة التلخيص في بداية كل يوم.
تقييم مدى رضى المشاركين في نهاية التدريب :ينبغي أن يسأل المشاركون عن تقييمهم للتدريب من خالل
نموذج تقييم في نهاية التدريب ،يمكن أن يشمل النموذج ما يلي:
•
•
•
•
•

هل كان المشاركين راضين عن التدريب؟
كم تعلم المشاركون من معلومات؟
مستوى المشاركة
مدى احتمالية تطبيق المحتوى
مدى فعالية منهجيات التعلم

مــن المهــم أن نالحــظ أن هــذا هــو نــوع مــن التقييــم الذاتــي ،ويوفــر معلومــات كافيــة عــن توقعــات المشــاركين .وإلج ـراء تقييــم
أشــمل لفعاليــة التدريــب ،يمكنــك النظــر فــي اختبــار مــا قبــل التدريــب ومــا بعــده لمقارنــة معلومــات المشــاركين ،أو تقييــم مــا قبــل
التدريــب وبعــده لتقييــم أداء المشــاركين المهنــي.
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االطار العام للجلسة التدريبية
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الجلسة :مقدمة يف الربنامج

أهداف التعلم
بنهاية هذه الجلسة يكون المشاركون قادرين على :
فهم برنامج التدريب.
•
التعرف على المشاركين االخرين في الدورة.
•
توضيح أهداف التعلم الشخصية لكل واحد منهم ،واستيعاب أهداف تعلم المشاركين اآلخرين.
•
المدة اإلجمالية
 60دقيقة ،بما في ذلك استراحة القهوة
الخدمات اللوجستية (المتطلبات العامة في الصفحة )5
القهوة  /الشاي
•
المواد المساندة
باور بوينت/العرض المرئي :مقدمة في المشاركة المجتمعية.
•
مادة تدريبية :دليل المشاركة المجتمعية.
•

11

ستكون
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الجلسة :مقدمة يف املشاركة املجتمعية

أهداف التعلم
بنهاية هذه الجلسة يكون المشاركون قادرين على :
وصف الجوانب المختلفة للمشاركة المجتمعية.
•
تحديد أسباب المشاركة المجتمعية.
•
المدة اإلجمالية
 60دقيقة ،بما في ذلك استراحة القهوة
الخدمات اللوجستية (المتطلبات العامة في الصفحة )5
المواد المساندة
باور بوينت/العرض المرئي :مقدمة في المشاركة المجتمعية.
•
مادة تدريبية :دليل المشاركة المجتمعية.
•

13

المشاركون

المشاركون

واحدة فقط

ويشرح

اليوم التالي

14

الجلسة :تحليل أصحاب املصلحة واملشاركة

أهداف التعلم
بنهاية هذه الجلسة يكون المشاركون قادرين على :
االتفاق على فهم مشترك لمفهوم أصحاب المصلحة.
•
إجراء تحليل ألصحاب المصلحة.
•
وضع استراتيجية لمشاركة أصحاب المصلحة.
•
المدة اإلجمالية
 130دقيقة ،بما في ذلك استراحة القهوة
الخدمات اللوجستية (المتطلبات العامة في الصفحة )5
المواد المساندة
باور بوينت/العرض المرئي :تحليل اصحاب المصلحة ومشاركتهم.
•
مادة تدريبية :دليل المشاركة المجتمعية.
•

15

16

الجلسة :رشوط النجاح
أهداف التعلم
بنهاية هذه الجلسة يكون المشاركون قادرين على :
تحديد األبعاد المختلفة من نموذج (كلير) مجلس أوروبا.
•
إجراء تقييم ذاتي حول الشروط المسبقة لنجاح عملية مشاركة المواطنين.
•
المدة اإلجمالية
 70دقيقة
الخدمات اللوجستية (المتطلبات العامة في الصفحة )5
المواد المساندة
باور بوينت/العرض المرئي :شروط النجاح.
•
مادة تدريبية :أداة كلير ( ،)2008مجلس أوروبا ()https://wcd.coe.int
•

مجموعات العمل
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الجلسة :التواصل مع أصحاب املصلحة
أهداف التعلم
بنهاية هذه الجلسة يكون المشاركون قادرين على :
تحديد مهارات االتصال األساسية والمطلوبة لعمليات المشاركة المجتمعية.
•
التفاعل مع أصحاب المصلحة بطريقة أكثر فعالية.
المدة اإلجمالية
 95دقيقة
الخدمات اللوجستية (المتطلبات العامة في الصفحة )5
المواد المساندة
باور بوينت/العرض المرئي :التواصل مع أصحاب المصلحة.
•
مادة تدريبية :دليل التواصل مع اصحاب المصلحة.
•

الوسائل المناسبة
الستيعاب
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جلسة :أدوات املشاركة املجتمعية
أهداف التعلم
بنهاية هذه الجلسة يكون المشاركون قادرين على :
ربط مختلف أدوات المشاركة المجتمعيه بالمستويات المختلفة من سلم المشاركة.
•
تقييم مبادرات مشاركة المواطنين واستخالص الدروس المستفادة
•
تصميم عملية المشاركة المجتمعية.
•
المدة اإلجمالية
 150دقيقة
الخدمات اللوجستية (باإلضافة إلى المتطلبات العامة في الصفحة )5
القهوة  /الشاي
•
المواد المساندة
باور بوينت/العرض المرئي :أدوات المشاركة المجتمعية.
•
مادة تدريبية :دليل المشاركة المجتمعية.
•
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تصميم مبادرة مشاركة املواطنني باستخدام األسئلة الذهبية السبعة

أهداف التعلم
بنهاية هذه الجلسة يكون المشاركون قادرين على :
االتفاق على فهم مشترك الهميه التخطيط المتعلق بعمل تنموي محلي أو لنشاط مجتمعي معين.
•
االتفاق على فهم مشترك للعناصر األساسية لخطة العمل المتعلقة بالعمل التنموي المحلي.
•
تطبيق األسئلة الذهبية السبعة في وضع خطة عمل لنشاط مجتمعي معين.
•
المدة اإلجمالية
 120دقيقة
الخدمات اللوجستية (المتطلبات العامة في الصفحة )5
المواد المساندة
باور بوينت/العرض المرئي :االسئلة الذهبية السبعة وكيفية استخدامها في وضع خطة للعمل التنموي المحلي.
•
باور بوينت/العرض المرئي :مثال تطبيقي (بلدية بلعما).
•
مادة تدريبية :دليل المشاركة المجتمعية.
•
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الجلسة :مشاركة املرأة

أهداف التعلم
بنهاية هذه الجلسة يكون المشاركون قادرين على :
االتفاق على فهم مشترك حول تمثيل المرأة السياسي في االردن.
•
االتفاق على فهم مشترك لدور المرأة التنموي بمافي ذلك دورها في اعداد الخطط التنموية والتنفيذية واالستثمارية،
•
ولك من خالل مشاركتها في وضع دليل االحتياجات واالولويات .
تصميم لدليل تحديد االحتياجات بشكل تشاركي.
•
المدة اإلجمالية
 250دقيقة
الخدمات اللوجستية (المتطلبات العامة في الصفحة )5
المواد المساندة
باور بوينت/العرض المرئي :الالمركزية في االردن.
•
باور بوينت/العرض المرئي :قانون البلديات لعام .2015
•
باور بوينت/العرض المرئي :المشاركة السياسية للمرأة في االردن
•
باور بوينت/العرض المرئي :إعداد أدلة االحتياجات والخطة التنموية السنوية للمحافظة ضمن الالمركزية
•
باور بوينت/العرض المرئي :دور مجالس المحافظة والمجلس التنفيذي
•
مادة تدريبية :بطاقات تدريبية.
•
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الجلسة :مشاركة الشباب

أهداف التعلم
بنهاية هذه الجلسة يكون المشاركون قادرين على :
تعريف مفهوم للشباب وخصائصهم من منظور الشباب االردني وان تكون شاملة لخصائصهم وواقعهم الحالي،
•
وقضاياهم واحتياجاتهم.
تعريف المفاهيم ذات العالقة وتشمل التمكين ،المشاركة ،صناعة القرار.
•
تحديد خصائص تمكين الشباب والمشاركة في صناعة القرار والحاكمية الرشيدة والمعوقات التي تواجهها
•
والمعايير األساسية للتمكين ،المبادئ والقيم واالطر المتعلقة بالتمكين ومراحله.
وضع خارطة خاصة بالشباب للتمكين من المشاركة في صناعة القرار.
•
المدة اإلجمالية
 150دقيقة
الخدمات اللوجستية (المتطلبات العامة في الصفحة )5
المواد المساندة
باور بوينت/العرض المرئي عن :تمكين الشباب من المشاركة في عملية صناعة القرار.
•
مادة تدريبية :دليل المشاركة المجتمعية.
•
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املرفق :ملخص الطرق املستخدمة ملراجعة جلسة التدريب اليوم السابق
مقتبــس مــن :تقنيــات العــرض « 101تقنيــات التدريــب التفاعليــة لزيــادة التعلــم» مــن قبــل كريســتال شــيمب ،كي ـران هيكســون
ونانســي تريــم فــي مؤتمــر مكتبــات جمعيــة كولــورادو http://www.slideshare.net .2011

طريقة الرسم والخربشه
يطلــب الميســر مــن المشــاركين رســم صــورة أو رســم بيانــي يوضــح الموضــوع المطلــوب طرحــه علــى
المشــاركين.
طريقة المسابقة
تقســم المجموعــة إلــى مجموعــات أصغــر مــن  5-4مشــاركين .تقــوم كل مجموعــة بوضــع عــددا مــن
األســئلة للمســابقة مــع معرفتهــم المســبقة باالجابــه ،معتمديــن علــى الموضوعــات التــي تمــت مناقشــتها
أمــس .وتقــوم المجموعــات بامتحــان المجموعــات االخــرى .وتفــوز المجموعــة التــي تجيــب علــى معظــم
االســئله اجابــه صحيحــة.
طريقة الكتابة على الجدران
يســتخدم المشــاركون اللــوح االبيــض أو لــوح الــورق القــاب للكتابــه حــول الموضــوع الــذي تــم مناقشــته،
بمــا فــي ذلــك اآلراء والمشــاعر ،بهــدف تشــجيع التعبيــر اإلبداعــي ،و المناقشــة.
طريقة الحوار بين االعضاء في المجموعات
يقــوم المشــاركون بمناقشــة موضــوع التدريبــي فــي اليــوم الســابق فــي مجموعــات صغيـرة ،وبعــد ذلــك ينتقــل
نصــف أعضــاء المجموعــة إلــى مجموعــة أخــرى وتبــادل االراء حــول مــا تــم مناقشــته.
طريقة السؤال والجواب
يطلــب الميســر مــن كل مشــارك وضــع اســئلة حــول هــذا الموضــوع .و يطلــب مــن المشــاركين االخريــن
محاولــة اإلجابــة علــى هــذه األســئلة.
طريقة المشاركة
يقــوم المشــاركون بتحديــد المواضيــع التــي لفتــت انتباههــم فــي اليــوم الســابق ،واختيــار ثالثــة أشــخاص
لمشــاركة هــذه المعلومــات عنــد انتهــاء التدريــب.
طريقــة التلخيــص والمشــاركة :يطلــب الميســر مــن المشــاركين فــي مجموعــات صغي ـرة
كتابــه جملــة واحــدة تلخــص مــا تــم تغطيتــه فــي اليــوم الســابق ،ومــن ثــم مشــاركتها مــع المجموعــة بأكملهــا.
طريقة قائمه الخمسة االوائل:
يطلب الميسر من من المشاركين كتابه قائمة بخمسة أشياء قد تعلموها حتى اآلن.
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تطبيقات كرس الجمود أو الجليد والتطبيقات التنشيطية
تذكر األسماء (تطبيق كسر الجمود أو الجليد)
تقــف المجموعــة بشــكل دائ ـرة بهــدف التعــارف .يبــدأ الشــخص االول بالتعريــف عــن اســمه ،ثــم يقــوم
الشــخص التالي بالتعريف عن اســمه ويذكر جميع أســماء الذين قدموا أنفســهم قبله  .وتنتهي العملية
عندمــا يذكــر آخــر مشــارك أســماء جميــع الحاضريــن بعــد التعريــف عــن نفســه.
القنوات التلفزيونية (تطبيق تنشيطي)
يقف جميع المشــاركين أو يجلسـوا في خط .يلعب كل مشــارك دور (قناة تلفزيونية واحدة) .يتم اختيار
أحــد المشــاركين ليلعــب دور (جهــاز التحكــم عــن بعــد) .ويشــير هــذا المشــارك إلــى إحــدى المشــاركين
الــذي يمثــل أحــد القنـوات التلفزيونيــة ،فيقــوم الشــخص الــذي تــم اختيــاره بتقديــم علــى ســبيل المثــال تقريــر
إخبــاري ،أو برنامــج رياضــي الــخ . ،يتــم تســليم دور (جهــاز التحكــم عــن بعــد) إلــى مشــاركين أخريــن
عــدة مـرات خــال التمريــن .
أحب توني (تطبيق تنشيطي)
يقــف جميــع المشــاركين .يشــرح الميســر أن لــدى المجموعــة صديــق يدعــى تونــي (وهــو اســم يمكــن أن
يطلــق علــى رجــل أو امـرأة) ،وســيطلب مــن المشــاركين بالتعبيــر عــن حبهــم لتونــي ولكــن التحــدي أن
تونــي أصــم .ســيطلب الميســر مــن المجموعــة كيفيــة توصيــل هــذه الرســالة إلــى تونــي بــدون كلمــات .ومــن
المتوقع ان يقوم المشــاركون بتقديم اشــارات ل (أنا) و (الحب) ,ولكن مفتاح التمرين هو كســر الكلمة
إلــى كلمتيــن (تــو) و (نــي) .ويتوقــع أن يشــير المشــاركون ل(تــو) بمعنــى االصبــع باللغــة االنجليزيــة
و (نــي) اي بمعنــى الركبــه باللغــة االنجليزيــة.
صحيح أو خاطىء (تطبيق كسر الجمود أو الجليد)
يقــف المشــاركون فــي صفيــن .يجــب أن يكــون لــكل شــخص شــخص أخــر يقابلــه .يختــار الميســر
شــخص مــا لبــدء التطبيــق  .يبــدأ الشــخص بتقديــم معلومــة عــن نفســه ،والتــي يمكــن أن تكــون معلومــة
صحيحــة أو خاطئــة .يجــب أن يخمــن الشــخص الــذي يقابلــه مــا إذا كانــت المعلومــة صحيحــة أو خطــأ.
يمتــد التمريــن مــن أحــد طرفــي الخــط إلــى الطــرف االخــر.
اإلجابة على األسئلة (تطبيق كسر الجمود أو الجليد)
يقــف المشــاركون فــي صفيــن .يطلــب الميســر مــن كل مشــارك فــي الصــف االول التفكيــر فــي سـؤال
يطرحــه علــى الشــخص الــذي يواجهــه فــي الصــف المقابــل .يطلــب مــن كل مشــارك فــي الصــف
الثانــي الــذي يقابلــه تخميــن السـؤال الــذي ســوف يطرحــه الشــخص االول فــي الصــف االول والتفكيــر فــي
الجـواب .وبمجــرد أن يفكــر الجميــع فــي سـؤال أو إجابــة ،يبــدا المشــارك االول فــي الصــف االول بطــرح
السـؤال ويجيــب عليــه الشــخص الــذي يقابلــه وهكــذا.
تمرين البالون (تطبيق كسر الجمود أو الجليد أو تطبيق تنشيطي):
يطلــب الميســر مــن كل مشــارك إعــداد أســئلة حــول موضــوع التدريــب وكتابتهــا علــى قطــع مــن الــورق
(مطلــوب س ـؤال واحــد علــى األقــل لــكل مشــارك) .يضــع المشــارك كل قطعــة مــن الــورق فــي بالــون،
ثــم ينفخهــه ويربطــه .توضــع البالونــات فــي الجــزء األمامــي مــن غرفــة التدريــب .يطلــب الميســر مــن كل
مشــارك أن يفقــع بالــون واحــد .ثــم يطلــب مــن المشــارك قـراءة السـؤال الــذي وجــده فــي البالــون بصــوت
عــال واإلجابــة عليــه.
تمرين الدائرة (تطبيق كسر الجمود أو الجليد)
يطلــب الميســر مــن المشــاركين تشــكيل دائـرة ويطلــب مــن كل مشــارك تذكــر فــي حلــم مــن أحــام طفولتــه
او انجــاز يفخــر بــه .يرمــي الكـرة لشــخص واحــد ويطلــب منــه الميســر المشــاركة بذلــك الحلــم أو اإلنجــاز.
يلقــي هــذا الشــخص الكـرة إلــى شــخص اخــر و هكــذا.

سيناريو  -التواصل مع المواطنين
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السيناريو

الطريــق المحلــي  1الــذي يربــط حاليــا المنطقــة الصناعيــة المحليــة مــع الطريــق الس ـريع يذهــب حــول بحي ـرة وذات نوعيــة
رديئــة .ونتيجــة لذلــك فإنــه يأخــذ مــن الشــاحنات  45دقيقــة للوصــول الــى الطريــق الس ـريع .ممــا ينجــم عنــه تكاليــف كبي ـرة
للمنطقــة الصناعيــة مــن حيــث وقــت التســليم وتكاليــف الوقــود وتكاليــف صيانــة المركبــات .وقــد طلــب مجتمــع األعمــال أن
تتصــل الحكومــة المحليــة بالطريــق المحلــي ( 2انظــر أعــاه) إلــى الطريــق السـريع ،ممــا يقلــل مــن وقــت الســفر إلــى  15دقيقــة.
وتنظــر الحكومــة المحليــة فــي ذلــك.
ومــع ذلــك ،الطريــق  2يربــط أيضــا المدرســة بالمدينــة ويســتخدم مــن قبــل أطفــال للوصــول الــى المــدارس مشــياً .وبالفعــل،
تحــدث الحـوادث اآلن .وقبــل أســبوعين فقــط ،قتلــت طالبــة بســيارة فــي طريــق عودتهــا إلــى المنــزل .ومــن شــأن تطويــر الطريــق
 2أن يــؤدي إلــى زيــادة حركــة المــرور وأثقلهــا وأســرعها ،ممــا قــد يــؤدي إلــى وقــوع حـوادث أكثــر وأخطــر .وقــد نظمــت الحكومــة
المحليــة اجتماعـاً عامـاً لمناقشــة االقتـراح الــذى قدمتــه المنطقــة الصناعيــة للمجتمــع .وسييســر االجتمــاع ميســر مســتقل تعينــه
الحكومــة المحليــة.
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التعليامت
وتنقسم المجموعة إلى  3مجموعات أصغر :
حكومة محلية
ممثلو المواطنون
ممثل مجتمع األعمال
وتعيين ميسر  /رئيس واحد
يطلــب مــن ممثلــي الحكومــة المحليــة والمدينــة الصناعيــة تعييــن
شــخص أو شــخصين للحديــث نيابــة عــن المنظمــة بأكملهــا.
المواطنــون ال يحتاجــون إلــى هــذا التمثيــل ،ألنهــم مجموعــة متنوعة
ذات مصالــح مختلفــة.

•
•
•
•
•

التحضير ( 15دقيقة)
مقدمة من قبل الحكومة المحلية
لمقترح لالقتراح ( 5دقائق)
مساهمه المدينه الصناعية ( 5دقائق)
أسئلة وأجوبة مع المواطنين
( 15دقيقة)
اإلعالن عن قرار من قبل الحكومة
المحلية ( 5دقائق)

املعلومات االضافية

معلومات فقط لممثلي الحكومات المحلية
•
•

محدودية الدعم المادي للبنية التحتية.
تعتبر المدينة الصناعیة مصد اًر مهماً للوظائف وأهم مصدر لإلیرادات الحکومیة المحلیة (من خالل الضرائب).

اإلهتمامات:
المحافظة على العائدات المحلية أو توسيعها.
•
الحفاظ على دعم الناخبين.
•
إيجاد حل فعال من حيث التكلفة.
•
معلومات فقط للمدينة الصناعية
•
•
•

إن ظروف الطرق السيئة الحالية تؤثر بشكل كبير على إيرادات المدينة (وقت التسليم وتكاليف الوقود وصيانة المركبات)،
تفكر بعض الشركات في نقل عملها إلى مجمعات صناعية أخرى ذات شبكة طرق تصل بصورة أفضل بالطريق السريع.
يمكن أن يؤدي تحسين االتصال بالطريق السريع إلى جذب المزيد من الشركات الى هذه المنطقة الصناعية ،وزيادة فرص العمل
إو�يرادات الحكومة المحلية.

اإلهتمامات
زيادة اإليرادات
•
معلومات فقط للمواطنين
•
•
•
•

االعتماد على المدينة الصناعية للوظائف.
يهتمون برعاية أطفالهم.
يريدون حل بديل للمشكلة الحالية.
عائلة الفتاة التي قتلت منذ أسبوعين هي ضمن المشاركين ،وما زالت مستاءه جداً،
وهذه ال يجب أن تتبع قواعد االتصال الفعال.

اإلهتمامات
الرغبة في االحتفاظ بوظائفهم,
•
الرغبة في ضمان سالمة أطفالهم.
•

الملحق
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مقدمة يف املشاركة املجتمعية
االهداف التدريبية
في نهاية الدورة سيكون المشاركين قادرين على :
-

وصف الجوانب المختلفة للمشاركة المجتمعية.
تحديد أسباب المشاركة المجتمعية.

العصف الذهني
دون بشكل فردي المؤسسات ذات العالقة بالمشاركة المجتمعية ( 3دقائق)
في مجموعات :حذف التك اررات ،وترتيب المؤسسات المتبقية بصورة متفق عليها ( 10دقائق)
مناقشة عامة
ما معنى المشاركة المجتمعية؟
		

إعادة توزيع السلطة التي تمكن المواطنين الغير مشاركين حالياً في العمليات السياسية واالقتصادية
ودمجهم المقصود في عملية المشاركة المجتمعية.

		
		

وهذه هي االستراتيجية لدمج الغير المشتركين سابقاً في عملية المشاركة المجتمعية بما في ذلك ،تحديد
كيفية تقاسم المعلومات ،ووضع األهداف والسياسات ،وتخصيص الموارد الضريبية ،وتفعيل البرامج،
واالستفادة من العوائد المالية مثل العقود وبرامج الرعاية.

-

وباختصار ،فإن المشاركة المجتمعية هي وسيلة تحقق إصالحاً اجتماعياً وتعود بالفوائد على المجتمع.

أشكال مختلفة من المشاركة المجتمعية
-

المشاركة العامة
المشاركة الفردية
المشاركة االجتماعية

أبعاد مختلفة للمشاركة المجتمعية
-

غير رسمية  -رسمية
فردية – جماعية
مرة واحدة  -مستمرة
غير مدفوعة – مدفوعة
رد الفعل – استباقية
مقاومة التغيير االجتماعي  -قيادة التغيير
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سلم املشاركة
المشاركة المجتمعية؟ لماذا؟
سلم المشاركة

القرار المشترك
اإلنتاج المشترك
التوصية
االستشارات
اإلعالم

لكن
		
		
		
		

زيادة شرعية الق اررات العامة؛
زيادة الملكية المحلية؛
إدارة توقعات المواطنين.
تمكين المواطنين؛
زيادة التماسك االجتماعي؛
زيادة المساءلة العامة؛
تقديم الخدمات بكفاءة وفعالية؛
استدامة صناعة القرار العام
أيضا:
إنها عملية طويلة؛
تثير أسئلة صعبة حول ،من ،كيف ومتى
(مشاركه المواطن)؟ (بيئة آمنة)؛
ما هي أفضل طريقة للتواصل مع المواطنين،
ما هو مدى توفر المعرفة؟
كيفية التعامل مع المعارضة؟
مدى توفر الموارد المتاحة لتنظيم العملية؟

باإلضافــة الــى المكــون السياســي واألخالقــي المتعلــق بالمشــاركة
المجتمعيــة فــي اتخــاذ القـرار !

الملحق 2
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تحليل أصحاب املصلحة وتحديد مدى مشاركتهم
		
االهداف التدريبية
في نهاية الدورة سيكون المشاركين قادرين على :
-

التعبير عن فهم مشترك لمفهوم أصحاب المصلحة.
إجراء تحليل ألصحاب المصلحة.
وضع استراتيجية لمشاركة أصحاب المصلحة.

صاحب المصلحة هو فرد أو مجموعة أو مجتمع أو مؤسسة ذات:
مصلحة في مورد معين أو عملية معينة أو خدمة أو تدخل معين  ،وتؤثر هذه المصلحة بشكل مباشر أو تتأثر
بقرار جهة آخرى.
ما أهمية دعم أصحاب المصلحة؟
-

هناك حاجة إلى دعم أصحاب المصلحة بهدف تشكيل االئتالفات الفائزة واستدامتها.
ضمان استم اررية المنظمات على المدى الطويل ،فضالً عن السياسات والخطط والبرامج.
وفي عالمنا المترابط والالمركزي ،ال يوجد أحد مسؤول مسؤولية مطلقة ،وخاصة في مجال العمل العام.

أصحاب المصلحة الرئيسيون في صنع السياسات العامة
-

هناك حاجة إلى دعم أصحاب المصلحة بهدف تشكيل االئتالفات الفائزة واستدامتها.
ضمان استم اررية المنظمات على المدى الطويل ،فضالً عن السياسات والخطط والبرامج.
وفي عالمنا المترابط والالمركزي ،ال يوجد أحد مسؤول مسؤولية مطلقة ،وخاصة في مجال العمل العام.

القطاع الخاص
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المواطنون
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مؤسسات المجتمع المدني
ومجموعات الضغط
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من هم أصحاب العالقة؟
السلطات الوطنية،
•
بما في ذلك الو ازرات التنفيذية ،والو ازرات المنسقة و /أو اللجان المشتركة بين الو ازرات ،والقيادة الوطنية.
السلطات اإلقليمية،
•
بما في ذلك مجالس ولجان المحافظة (التنفيذية) ،والقيادة على المستوى المحافظة واالقاليم.
السلطات المحلية،
•
ومجالس البلديات والمجالس المحلية ،والقادة على المستوى المحلي والمجتمعي والقروي.
•

المواطنين.

•

المنظمة المجتمعية.

•

لجان المرأة ،جمعيات الشباب.

•

الجهات الفاعلة السياسية وجماعات الضغط على جميع المستويات ذات الصلة.

•

جمعيات المهنية (المخططون والعاملون في المجال السياسي).

•

النقابات (مثل اتحاد المعلمين).

•

والمنظمات غير الحكومية ،ووسائل اإلعالم ،واألكاديميين.

•

المؤسسات التقليدية والقادة الدينيين.

•

المستشارون الخارجيون (مثل:شركاء التنمية).

•

منظمات القطاع الخاص وغرفة التجارة.

•

جمعيات محلية.
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تحليل أصحاب املصلحة وتحديد مدى مشاركتهم
ادارة وجهات النظر
سيحتفظ أصحاب المصلحة بنموذجهم الخاص (أو تصورهم) لعملية التغيير ويمكن أن يكون لديهم آراء مختلفة حول:
)1
)2
)3

المشاكل المقترحة التي يجب معالجتها:
ما هو الوضع الحالي الذي سيتم تغييره.
والحلول المقترحة التي يتعين تحقيقها:
ما هي الحالة المرغوبة التي يتعين تحقيقها من خالل عملية التغيير.
العملية المقترحة لالنتقال من مرحلة التحديات إلى مرحلة إيجاد الحلول:
المسار أو آليات التغيير الكامنة وراء العملية.

من مرحلة اإلجماع وتوافق اآلراء الى مرحلة َ
الت َ
ك ّيف:
اإلجماع
َ
الت َ
ك ّيف
		

هو تقاسم فكرة أو رأي من قبل جميع أفراد مجموعة ما (أو معظمهم).
هو تغيير في السلوك أو المواقف ،والذي بدوره يزيد من قدرة أفراد المجموعة على العمل بصورة جماعية
أو قدرتهم على تسوية الخالفات ،مع مراعاة المصالح السائدة.

تجربة املشاركني
هل قمت بتحليل ألصحاب المصلحة بصوره رسمية/غير رسمية ؟
كيف انجزت التحليل؟
كيف وجدت التجربة (مفيدة  /فعالة)؟
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التمرين :تحليل أصحاب املصلحة
عمل في مجموعات
يرجى تحديد موضوع ترغب في إجراء تحليل ألصحاب المصلحة فيه.
يرجى تحديد جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة بقضيتك.
يرجى ملء الجدول أدناه في الموضوع المحدد.
االبعاد
اصحاب
المصلحة

		

الرغبة
()- ,0 ,+

التأثير
()- ,0 ,+

التصرف
()- ,0 ,+

القدرة
()- ,0 ,+

غيرها
()- ,0 ,+

اعتمادا على الجدول المنجز سابقا  ،قم بتحديد كافة أصحاب المصلحة الرئيسيين
ً
مستخدما الرسم البياني أدناه (على الورق القالب):

المسوقون
ّ
ادارتهم عن كثب

المستترون
الحرص على إبقائهم راضين

 تركيز الجهود على هذه المجموعة. إشراكهم في الحوكمة وعملية اتخاذ القرار. -إشراكهم وإستشارتهم بانتظام.

 إشراكهم وإستشارتهم في مجاالت اهتمامتهم. محاولة زيادة مستوى اهتمامهم. -اسعي لنقلهم إلى الجهة اليمنى (الصندوق االحمر).

المدافعون
إبقائهم ّ
مطلعين

الالمباليون
المراقبون

 االستفاده من وجود مصالح لهم  ،وذلك من خاللإشراكهم في مجاالت ذات نسبة مخاطر قليلة.
 إبقائهم مطلعين واستشارتهم في مجاالت إهتمامهم. -مساندون محتملون وسفراء للنوايا الحسنة.

 إخبارهم من خالل وسائل اإلتصال العامة. -السعى لنقلهم إلى إلى الجهة اليمنى (الصندوق ااالصفر).
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التمرين :تحليل أصحاب املصلحة
قم بتعيين األدوار لمختلف أصحاب المصلحة
أنواع المشاركة
المرحلة في
الدورة
االتفاق األولي
صياغة المشكلة
والبحث عن حلول لها
تطوير السياسة أو الخطة
ثم استعراضها واعتمادها
التطبيق
الرصد والتقييم

االعالم

االستشارة

المشاركة

التعاون

التمكين

الملحق 3
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التواصل مع أصحاب املصلحة
االهداف التدريبية
في نهاية الدورة سيكون المشاركين قادرين على :
-

تحديد مهارات االتصال األساسية المطلوبة لعمليات مشاركة المواطنين.
التفاعل مع أصحاب المصلحة بطريقة أكثر فعالية.

ما هي المهارات الضرورية التي يجب أن تتبعها الحكومة لتمكين التواصل الفعال مع أصحاب المصلحة؟
مهارات التواصل
-

		
-

االستماع الفعال
التعاطف
االحترام
الوضوح
لغة الجسد اإليجابية
ضمان التمثيل العادل لألصوات المختلفة
التعرف على تجربة اآلخرين  /التعاطف معهم

كيف تستوعب كل المصالح؟
التركيز على
-

مهارات التواصل :ما يجب تجنبه

المبادئ بدال من المواقف:
تأخذ في االعتبار المصالح المشروعة
التوفيق بين المصالح المتضاربة
الحفاظ على العالقة في المستقبل
العمل على حل المشكلة معا

تجنب الحكم على االخرين
تجنب لعبة (من هو المصيب ومن
هو المخطيء)
ال تجعلها قضيه شخصية
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التركيز على الرغبات ً
بدال من المواقف:
-

ابحث عن المطالب لمعرفة السبب وراء ما
كل ما يطلبون.
اسأل عن األسباب وأبحث عن المصالح المشتركة.

ابتكار خيارات لتحقيق مكاسب متبادلة
-

اجعل حجم الفطيرة أكبر ،ومن ثم ستكون كل قطعة/
حصة أكبر أيضاً.
كن على استعداد لالختالف مع االخرين حول
االحتماالت قبل االتفاق معهم على الحل.

موقف المجموعة االخرى

موقفك

اهتمامهم
(الرغبات/املخاوف)

اهتمامك
(الرغبات/املخاوف)

الرغبات
المشتركه

مكان التفاوض
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لعبة التفاوض

االدوار
-

المشكلة:
حكومة محلية
ممثلو المواطنون
ممثل مجتمع األعمال
وتعيين ميسر  /رئيس واحد

الشكل
-

 15دقيقة للتحضير
اجتماع عام
مقدمة من قبل الحكومة المحلية للمقترح
( 5دقائق)
مساهمة المدينة الصناعية
( 5دقائق)
أسئلة وأجوبة مع المواطنين
( 15دقيقة)
إعالن القرار من قبل الحكومة المحلية
( 5دقائق)

الطريــق الــذي يربــط حاليــا المنطقــة الصناعيــة المحليــة بالطريــق السـريع يذهــب
حــول بحي ـرة وذات نوعيــة رديئــة ،ونتيجــة لذلــك فإنــه يأخــذ مــن الشــاحنات 45
دقيقــة للوصــول الــى الطريــق السـريع.
الحــل المقتــرح المقــدم مــن مــن قبــل ادارة المنطقــة الصناعيــة للحكومــة المحلية.
ربــط طريــق محلــي بالطريــق السـريع .وهــذا مــن شــأنه أن يقلــل مــن وقــت القيــادة
الــازم إلــى  10دقيقــة.
اعتراضات أثارها المواطنون المحليون
الطريــق المحلــي قيــد المناقشــة ويربــط المدرســة الرئيســية بالمدينــة ويســتخدمها
أطفــال المــدارس يومي ـاً للوصــول مشــياً إلــى المدرســة ،واســتخدامه كطريــق
للحافــات مــن شــأنه يزيــد خطــر الح ـوادث ويهــدد ســامة المواطنيــن.

التقييم
كيف وجدت النقاش؟ هل تم احترام الممارسات الجيدة في مجال التواصل
-

تعرف على تجربة اآلخرين  /التعاطف
تجنب الحكم على االخرين
تجنب لعبة من هو المخطىء والمصيب
ال تجعلها شخصية

-

االستماع الفعال
التعاطف مع االخرين
االحترام
الوضوح

-

لغة الجسد اإليجابية
ضمان التمثيل العادل
لألصوات المختلفة
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رشوط نجاح املشاركة املجتمعية :منوذج كلري -مجلس أوروبا
االهداف التدريبية
في نهاية الدورة سيكون المشاركين قادرين على :
-

امكانية تحديد األبعاد المختلفة من نموذج كلير لمجلس أوروبا.
امكانية إجراء تقييم ذاتي حول الشروط المسبقة للمشاركة المجتمعية الناجحة.

تكون المشاركة أكثر فعالية عندما يتوفر :
القدرة على المشاركة (سواء المواطنون أو الحكومة)
الرغبة بالمشاركة (المواطنون والحكومة)
	 التمكينالطلب
االستجابة
-

منوذج كلري -مجلس أوروبا
االمكانية
ويحتاج المواطنون والحكومات إلى امكانية المشاركة في الموارد والمعارف:
-

الوعي المناسب (على سبيل المثال لحقوقهم وواجباتهم) ،والمعارف والمهارات
(مثل التحدث أمام الجمهور أو كتابة الرسائل).
الموارد (مثل اإلنترنت أو مرافق النسخ).

الرغبة
هناك حاجة إلى الثقة بين الحكومة والمواطنين
ويحتاج المواطنون إلى الشعور باالهميه الذي بدوره يعزز المشاركة:
		
		
		

-

عندما تشعر أنك جزء من شيء تشعر بأنك أكثر رغبة لالندماج فيه.
شعور االنتماء الى المجتمع هو حافز قوي للمشاركة.

يمكن أن يكون ذلك صعبا في سياقات التنوع الثقافي:
-

التأكيد على الهوية المشتركة وتعزيزها
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منوذج كلري -مجلس أوروبا
التمكين
وينبغي أن تتاح للمواطنين فرصة للمشاركة:
-

وجود شبكات ومجموعات يمكن أن تدعم المشاركة وتمهد الطريق لصانعي القرار.
يمكن للمنظمات المظلة أن تلعب دو ار حيويا في توفير االستدامة لتمكين األنواع المناسبة من المجموعات
ومنصات المشاركة.

طلب المشاركة
وتتم التعبئة المجتمعية من خالل المؤسسات العامة والقنوات المدنية:
-

يميل الناس إلى أن يصبحوا أكثر انخراطاً في العملية عندما يطلب منهم على وجه التحديد القيام بذلك.
ويعتبر أقوى شكل من أشكال المشاركة عندما يطلب صانعو القرار من اآلخرين شخصيا أن يشاركوا معهم في
اتخاذ القرار.
تعتبر عملية تنويع الخيارات إلشراك المواطنين مهمة ،حيث أن بعض المواطنين يفضلون االجتماعات العامة،
في حين أن آخرين يفضلون المناقشات عبر اإلنترنت.

االستجابة
-

ويحتاج المواطنون إلى رؤية االدلة التي تؤكد على أن آرائهم قد أخذت في االعتبار.
االستجابة شكل من اشكال التغذية المرتدة ،حتى لو كانت الرسالة غير إيجابية (السلطه المسؤوله ترد ب ”ال‘).

شروط النجاح
-

المقدرة (الوعي والمعرفة والمهارات والموارد)
الرغبة (الثقة والملكية والتماسك االجتماعي)
التمكين (المجموعات المنظمه)
الردود على االسئلة (آليات المشاركة المجتمعيه النشطة)
الردود (التغذية الراجعة العادية والصادقة)

التقييم الذايت  -مناقشة يف مجموعات
ناقش شروط النجاح في المشاركة في السياق الحالي ؟
ما الذي يناسب ولماذا؟
ماذا يحتاج الى التحسين؟
انظر إلى معايير السلطات الحكوميه والمواطنين  /منظمات المجتمع المدني
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أدوات املشاركة املجتمعية
االهداف التدريبية
في نهاية الدورة سيكون المشاركين قادرين على :
-

سلم المشاركة

ربط مختلف أدوات المشاركة المجتمعية بالمستويات المختلفة من سلم المشاركة.
تقييم مبادرات المشاركة المجتمعية واستخالص الدروس المستفادة.
تصميم عملية المشاركة المجتمعية.

القرار المشترك
اإلنتاج المشترك
التوصية
االستشارات
اإلعالم

 يفوض المجلس المحلي للقيام بمهمه الرصد أو تنفيذ أوالمساهمة في االعمال على المستوى المحلي ،وتقديم التقارير إلى
المجلس البلدي؛
 تؤول الى المجلس المحلي مهمه تحديد االعمال أو التخطيطأو وضع البرامج أو وضع الميزانيات ،ويتعين على المجلس
المحلي أن يتفاعل مع المواطنين لتحقيق هذه الغاية.
لكن االطار القانوني ال يوضح بالتفصيل كيفية تطبيق المشاركة
المجتمعية.

دور المؤسسات

السلم مشترك

دور المشاركين

ميسر

التفويض

مبادر

شريك

اتخاذ القرار المشترك

شريك

شريك

االنتاج المشترك

شريك

مستمع

التوصية

مستشار

اجراء المقابالت

االستشارة

مستجيب

مرسل

االعالم

مستقبل

زيادة التاثير

زيادة النزاهة والمساواة

األدوار

اإلطار القانوني في األردن
دور المجالس المحلية ،وفقا لقانون البلدية:
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سؤال للمناقشة
		
		
		

ما هي أدوات المشاركه المجتمعية التي استخدمتها الحكومات المحلية
في األردن؟
ما هو المطلوب وما يحدث في الواقع؟

اإلعالم
		
		
		
		
		
		

يناقش المشاركون في مجموعات األسئلة التالية:
ما هي المعلومات الحكومية المحلية التي ينبغي أن تكون متاحة
للجمهور؟
-

بشكل استباقي
تقدم عند الطلب

كيف نضمن الوصول الصحيح إلى المعلومات؟
من خالل:
وسائل اإلعالم (الجريدة ،راديو ،تلفزيون)
منشورات ،لوحات النشر ،مركز االتصال
الموقع االلكتروني ،وسائل االعالم االجتماعية
االجتماعات اإلعالمية
وسائل الترفيه  /الدراما  /الرحالت الترويجية
المؤسسات الوسيطة

		
		
		
		
		
		

-

		

شارك رأيك مع زمالئك

		
		

يتحدث المتحدث عن النتائج التي توصلت إليها المجموعة في الجلسة العامة؛
 40دقيقة لمناقشة المجموعة و 20دقيقة للتعليقات العامة.
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تقديم االستشارة
استبيان (شفوي ،مكتوب ،على اإلنترنت).
على سبيل المثال .بطاقات تقرير المواطن“ ،المسح السنوي للمدينة”.
هيئة ممثلة عن المواطنين.
جلسة استماع علنية.
إعطاء مساحة كافية للمواطنين للتحدث والتعبير عن مشاعرهم.
ميسر مستقل :يساعد على توجيه النقاش.
معاملة المشاركين في الجلسة كضيوفك.
المشاركة المجتمعية في اجتماعات المجلس.
دعوة في الراديو والتلفزيون.

دراسة حالة :املشاركة املجتمعية يف األردن
في عام  ،2015أجرى حوا ار وطنيا حول قانون االننتخابات في االردن.
الهدف :المشاركه المجتمعية في إصالح قانون االنتخابات.
الطريقة :اجتماعات المائدة المستديرة وجلسات النقاش المفتوحة واالجتماعات المباشرة.
الفئات المستهدفة :قطاعات واسعة من المجتمع االردني.
وكانت هذه مبادرة ناجحة جدا
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تقديم التوصيات
من
		
		
		
		
		
			
			
		
		

خالل:
اطالق الحمالت العامة لتقديم األفكار  /المقترحات.
اجتماعات الخبراء أو االجتماعات في االحياء.
تقديم العريضة.
تشكيل اللجان المجتمعية.
مؤقتة أو دائمة.
عامة أو ذات صلة بموضوع محدد.
البطاقات المجتمعية.
تحليل مشترك للنتائج وتقديم التوصيات للتحسين.

اإلنتاج املشرتك
		
		
		

-

حلقات العمل المشتركة :التصميم المشترك لتطوير األحياء والسياسات االجتماعية وما إلى ذلك.
الميزانية التشاركية.
المتطوعون من المواطنين :التنفيذ المشترك.

القرار املشرتك
		
		

-

التعاون القائم على المساواة .المواطنين لديهم رأي في صنع القرار.
ممثلو المجتمع في اللجان المشتركة.

التفويض
		
		
			
			
			

-

تقوم الحكومة بتحديد اإلطار ،والعمل كميسر ،وتوفير الدعم المالي.
التنفيذ من قبل المواطنين.
ميزانيات األحياء السكنية.
المنح.
منح الحكومه الهولندية لتنظيم المجتمعات المحلية ألنشطة اجتماعية.
-
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الدروس املستفادة
تحديد الغرض الواضح من العملية التشاركية  /المشروع التشاركي.
		

-

هدف المشروع ،والمجموعات المستهدفة (استنادا إلى تحليل أصحاب المصلحة)،
واالستراتيجية إعداد هيكل تنظيمي واضح والتخطيط.
تأكد من أن لديك دعم من قيادة مؤسستك!

مراعاة الوقت :أن ال تكون العمليه طويلة جدا  /مع الحفاظ على تحفيز المواطنين.
توفير الموارد الكافية :ميزانية صغيرة متاحة لتحقيق المشروع.
أن تكون واضحا عند اختيارك أصحاب المصلحة للمشاركة!
ادارة التوقعات.
اشرح إلى أي مدى سيكون ألصحاب المصلحة تأثير واضح ( أي جزء من السلم!) والقيود (الميزانية
والوقت والقوانين وغيرها).
		
تنظيم االتصاالت أثناء العملية.
إبقاء أصحاب المصلحة على علم ،إو�شراك وسائل اإلعالم ،وتعيين شخص يقوم االتصال.
االهتمام بإشراك الممثلين المنتخبين :هم الذين يتخذون الق اررات النهائية.
تأكد من أن تكون بعض النتائج سريعة وملموسة ،والحفاظ على الزخم!

األنشطة
(ماذا)
 )1تحليل المشكلة،
بما في ذلك :دراسة مسح
ألصحاب المصلحة
 )2تحديد أهداف المشروع
وأصحاب المصلحة الرئيسيين
ومستوى المشاركة
 )3اختيار األنشطة التشاركية
 )4إعداد فريق المؤسسة المشروع/
التخطيط ووضع الميزانية
تنفيذ األنشطة
)5
التقييم
)6

االنشطة
( كيف)

التقويم
(متى)

المسؤوليات
( من)

المصادر (الكلفة )/
الفوائد
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برنامج تدريب املشاركة املجتمعية
الجلسة التدريبية للمجالس المنتخبة
		
10.00-09.30
		
10.45-10.00
			
		
10.45-10.00
		
12.00-11.00
		
		
12.15-12.00

مقدمة وتعارف
الجلسة االولى :مقدمة في المشاركة المجتمعية
مفهوم المشاركة الشعبية وفوائدها وحدودها
استراحة القهوة
الجلسة الثانية :اصحاب العالقة
استراحة القهوة

		
13:45-12.15

الجلسة الثالثة :مستويات المشاركة (سلم المشاركة)

		
14:15-13.45

مناقشه الفرص والتحديات في االردن

		
14.30-14:15

التقييم

			

الغداء

الجلسة االوىل :مقدمة يف املشاركة املجتمعية
أهداف الجلسة:
تعريف مفهوم المشاركة المجتمعيه والتمييز بينها وبين المشاركة السياسية وتحديد أهمية المشاركة المجتمعية ومحدداتها
وتشمل الجلسة:
تعريــف المفهــوم مــن خــال جلســة عصــف الذهنــي ،المقارنــة ومفهــوم المشــاركة السياســية ،أوجــه المشــاركة المجتمعيــة ،وتشــكيل
 4مجموعــات عمــل بهــدف تحديــد أهميــة المشــاركة المجتمعيــة ،محدداتهــا ،وشــرووط نجاحهــا.

الجلسة الثانية :تحليل أصحاب العالقة وتحديد مدى مشاركتهم
أهداف الجلسة:
تحليل أصحاب العالقة وتحديد مدى مشاركتهم
وتشمل الجلسة:
فهم مشترك لمفهوم أصحاب العالقة من خالل جلسة عصف ذهني ،إو�جراء تحليل ألصحاب العالقة
من خالل تمرين بناء موقف مواصالت عامة.
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الجلسة الثالثة :مستويات وأدوات املشاركة املجتمعية
أهداف الجلسة:
تعريف مستويات المشاركة المجتمعية (سلم المشاركة) ،وربطها بمختلف أدوات المشاركة المجتمعية،
وتقيم مبادرات المشاركة المجتمعية واستخالص الدروس المستفادة.
وتشمل الجلسة:
تحديد الطرق التي يمكن أن يشارك بها المواطنون في تصميم السياسات العامة وتنفيذها من خالل جلسة عصف ذهني،
وتحديد الخطوات المختلفة لسلم المشاركة واألدوار المختلفة لللحكومة والمواطنين من خالل تمرين ،والشرح الموجز عن
مستويات المشاركة (اعلى السلم) بما في ذلك التفويض والقرار المشترك واإلنتاج المشترك،
مع التركيز على مستويات تقديم المعلومات والمشورة
وتقديم التوصيات حيث إنها األكثر صلة بالموضوع في األردن.

مناقشة أخرية
ما هي الفرص والتحديات الرئيسية أمام المشاركة المجتمعية في المحافظة؟
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الجلسة الجانبية  :1تحليل ودراسة حالة
الهدف الرئيسي من هذا التمرين:
تطبيــق أدوات ومفاهيــم التــي ســيتم تعلمهــا خــال الجلســة التدريبيــة المتعلقــة بالنظريــة وتحليــل د ارســة حالــة عــن مشــاركة المواطنيــن فــي بلــد
معين باســتخدام أدوات التحليل النوعي الحديثة ،بهدف فهم مدى نجاح مشــاركة المواطنين أوفشــلها ،النجاح عملية البرمجة في المســتقبل.
		
االهداف التدريبية
-

االستفادة من األدوات التحليلية المستفادة.
تعزيز التفكير النقدي ومهارات التحليل.
فهم نماذج لبرامج مشاركة المواطنين ومدى مالئمتها.
توسيع المنهجية لتشمل تقييم برامج مشاركة المواطنين.
تعزيز أهمية مفهوم الرصد والتقييم لبرامج مشاركة المواطنين ،والتي ال تقل عن أهمية العملية نفسها.

خطوات التمرين:
يبــدأ المــدرب بتقديــم نبــذه عــن أهــداف التدريــب وأهميــة تقييــم ب ارمــج مشــاركة المواطنيــن ،بهــدف فهــم النجاحــات والــدروس
المستفادة.
يــوزع المــدرب د ارســة الحالــة مــن صفحــة واحــدة لــكل مجموعــة ،ويطلــب منهــم ابقــاء اســم بلدانهــم سـ ار لتعزيــز مســتوى
التشــويق.
استخدام األدوات التالية كما هو مبين في الجدول لتطبيق التمرين
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الجلسة الجانبية  :1تحليل ودراسة حالة
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الجلسة الجانبية  :1دراسة الحالة (SOLUSIMU :)1
البلد :اندونيسيا
يعتبــر مشــروع ( )SOLUSIMUمبــادرة تهــدف إلــى تحســين المشــاركة العامــة فــي عمليــة صنــع السياســات الحكوميــة واســتعادة
الثقــة فــي الحكومــة .وقــد أجريــت مســابقة وطنيــة ،حيــث طلــب مــن المواطنيــن تقديــم الحلــول تجــاه المشــاكل الوطنيــة  /دون الوطنيــة للتنميــة.
وقــد اســتخدمت الحكومــة المركزيــة نطــاق االنترنــت وخــارج نطــاق االنترنــت لتعزيــز المنافســة ،وإلمكانيــه الوصــول إلــى مــا هــو أبعــد جاكرتــا.
وقــد نشــرت الحكومــه معلومــات عــن كيفيــة المشــاركة مــن خــال الموقــع ،وتويتــر ،والفيســبوك .ويمكــن للجمهــور الــذي يرغــب فــي المشــاركة
تقديــم أفكارهــم مــن خــال هــذه القنـوات .وعلــى الرغــم مــن االســتخدام الهائــل لإلنترنــت فــي البــاد ،يبقــى  ٪70مــن الســكان غيرمتصليــن عبــر
االنترنت .وهذا جعل الحكومة تقوم بزيارة  34جامعة و  40مرك از للخدمات العامة ،و  35من األماكن العامة في  12من مدن رئيسية
فــي جميــع أنحــاء إندونيســيا .وتــم توزيــع الملصقــات ونمــاذج الطلبــات خــال الزيــارات الميدانيــه .وقــد عقــدت الحكومــة محادثــات تفاعليــة مــع
المواطنيــن لتشــجيعهم علــى المشــاركة فــي البرنامــج بالتعــاون مــع ممثلــي مختلــف البلديــات ،منظمــات المجتمــع المدنــي ،والجامعــات ووســائل
اإلعــام ،وهــذا مــا ســمح لهمــا اللقــاء المباشــر مــع المواطنيــن.
وقــد وعــدت الحكومــة منــذ البدايــة أنهــا ســتدرج الحلــول ذات الصلــة المقدمــه مــن المواطنيــن فــي خطــة عمــل حكومــه اندونيســيا
المفتوحة  ،2015 -2014بهدف تحفيز الجمهور على المشــاركة .وســتكون خطة العمل الدليل األساســي للو ازرات والجهات ذات العالقة
وكذلــك منظمــات المجتمــع المدنــي فــي تنفيــذ الت ازمــات الحكومــة المفتوحــة ورصدهــا فــي اندونيسيا.وســيحصل الفائزيــن فــي المســابقة علــى
رحلــة عطلــة مجانيــة إلــى وجهــات ســياحية مشــهورة فــي إندونيســيا .وشــملت المنافســة فئتيــن :تقديــم الرســوم البيانيــة أو التطبيقــات المكتوبــة.
وستســمح التطبيقــات الكتابيــه للجمهــور بنقــل أفكارهــم بصــورة وصفيــه .وتهــدف تطبيــق الرســوم البيانيــة الــى اعتمــاد المرئيــات كأداة تســاعد
النــاس علــى فهــم أفضــل لكيفيــة عمــل مجموعــات البيانــات بــدال مــن الوصــف اللفظــي.
ويهــدف مشــروع ( )SOLUSIMUلزيــادة المشــاركة العامــة ،والملكيــة العامــة إلــى الب ارمــج الحكوميــة ،و تحقيــق أقصــى قــدر مــن
المشــاركة العامــة فــي كل دورة مــن عمليــة صنــع السياســات بهــدف جلــب المنافــع المتبادلــة للحكومــة والجمهــور أيضــا ،باالضافــة الــى تعزيــز
المســاءلة .ويســمح البرنامــج للحكومــة تلقــي مدخــات المواطنيــن علــى أي ثغـرات فــي التنميــة ،فــي حيــن يســتخدم الجمهــور حقوقهــم لمراقبــة
التقــدم ،وبذلــك ويــؤدي الــى الت ـزام افضــل للحكومــة .وقــد تلقــت الحكومــة  3314طلبــا مقارنــه بالهــدف األولــي ويشــمل  3000طلــب .
وقــد تــم جمعــت هــذه الطلبــات مــن خــال االنترنــت خــارج االنترنــت  .وقــد أدرجــت حوالــي  20مــن أفــكار المواطنيــن فــي خطــة العمــل .وقــد
خلصــت الحكومــه الــى أن تقديــم الخدمــات العامــة تتــم بصــورة أفضــل مــن خــال التعــاون مــع المواطنيــن.
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المبادئ التوجيهية للمناقشة (الستخدام مدرب فقط)
مستوى المشاركة:

مشاركة بهدف الحوافز المادية

العيوب المحتملة:
مشاركة الناس ألسباب خاطئة (الحوافز).
.1
المشاركة غير مستدامة.
.2
اإلعداد في المناطق الحضرية الكبرى فقط.
.3
اإلعداد على جزيرة واحدة فقط.
.4

النجاحات المحتملة:
تم تحفيز الناس الذين ال يشاركون عادة بالمشاركة.
.1
التعاون بين الحكومة والبلديات ومنظمات المجتمع المدني،
.2
والجامعات ،ووسائل اإلعالم ادى الى تعزيز نطاق المشروع.
االستفادة من الفضاء العام ،وضمان مشاركة المواطنين غير
.3
متصلين باإلنترنت
إدراج التوصيات الواردة في مشروع الحكومة المفتوحة،
.4
والسماع الراء للمواطنين.
استخدام وتقنيات اإلنترنت والوسائل التقليدية للمشاركة.
.5

الملحق 7
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البلد :منغوليا
تعتبــر منغوليــا بلــد شاســع ،ويبلــغ عــدد ســكانها  2.9مليــون نســمة ،ويتــوزع  ٪55مــن مجمــوع الســكان علــى نطــاق واســع فــي 364
وحــدة إداريــة (ســوم) مــن  21مقاطعــة ( ايماغز).وقــد كانــت طــرق اتصــال الحكومــة مــع المواطنيــن طــرق تقليديــه تشــمل النظــام الورقــي،
ويطلــب مــن المواطنيــن الكتابــة أو الزيــارة شــخصيا حتــى يتمكنـوا مــن ايصــال ارائهــم أو طلباتهــم إلــى الحكومــة ،وهــي أســاليب محــدوده وال
تمكــن للمواطنيــن بصــورة جيــده مــن التعبيــر عــن ارائهــم بشــأن الخدمــات العامــة ،ورغبتهــم فــي إبــداء األفــكار ،أوالوصــول إلــى المعلومــات
الحكوميــة.
لقــد كانــت هــذه العمليــة معقــدة للمواطنيــن لتقديــم افكارهــم وعــرض الهتماماتهــم للحكومــة مــع توقــع اســتجابة سـريعة .فــي كثيــر مــن الحــاالت،
يحتــاج المواطنــون إلــى االنتظــار مــا ال يقــل عــن  10إلــى  30يومــا لتلقــي الــردود مــن المســؤولين علــى النحــو الــذي ينظمــه القانــون .باإلضافــة
إلــى ذلــك ،لــم يكــن هنــاك طريقــة لتوفيــر التغذيــة الراجعــة لصانعــي السياســة بالنســبة لهــم لفهــم أفضــل للتحديــات التــي تواجههــا الحكومــه فــي
إصــاح الخدمــات العامــة.
لذلــك ،نفــذ مجلــس الــوزراء حكومــة منغوليــا «مركــز  1111الحكومــي» اعتبــا اًر مــن ســبتمبر  ،2012وهــو مركــز لالتصــال وخدمــة
الستفســارات وشــكاوى المواطنيــن عبــر الهاتــف وخدمــة االنترنــت وكذلــك عبــر الزيــارات الشــخصية.
ويعيــش جــزء كبيــر مــن ســكان منغوليــا فــي مناطــق ريفيــة معزولــة مــن أوالن باتــور عاصمــة منغوليــا .ويعيــش واحــد ونصــف مليــون شــخص
فــي المناطــق الريفيــة .وتتطلــب إيمــاغ م اركــز (المحافظــات) تقديــم الخدمــة العامــة أكثــر بأســعار معقولــة ألولئــك ضمــن المحافظــات  /أي
فــي ســوم.
ويحتــاج الرعــاة والبــدو ،وغيرهــم مــن المواطنيــن فــي  Aimagsأو ســوم ،الســفر مــن أجــل الوصــول إلــى الحكومــة للتعبيــر عــن استفســاراتهم
وطلباتهــم .وعلــى الرغــم مــن أن الخدمــات البريديــة متاحــة فــي المناطــق الريفيــة ،ولكــن يحتــاج المواطــن الــى الســفر مســافات تتطلــب أكثــر
مــن أســبوع للوصــول إلــى موقــع الخدمــات العامــة المطلوبــة .وقــد حاولــت الحكومــة مواجهــة هــذا التحــدي الكبيــر للوصــول إلــى هــذا الجــزء مــن
الســكان إو�يجــاد حــل للمواطنيــن الذيــن يعيشــون بمعــزل .لذلــك يحتــاج المواطنيــن فــي المناطــق الريفيــة لقنــاة اتصــال أقــل كلفــة للتفاعــل مــع
الحكومــة نظـ ار لخيــارات النقــل المكلفــة والمحــدودة.
يتلقى مركز  1111الحكومي البيانات من خالل  10قنوات مختلفة:
خط  1111نداء.
.141111 SMS
حسابات الشبكات االجتماعية ( 1111الفيسبوك ،سكايب ،تويتر ،البريد اإللكتروني).
 1111التطبيقات الذكية.
آالت الخدمة العامة (األكشاك األوتوماتيكية التي توفر  20جمهور مختلف) هذه اآلالت يمكن استخدامها إلرسال المعلومات
إلى مركز  1111الحكومي.
الزيارة الشخصية.
-
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تم تصميم البرنامج لتلقي طلبات والشــكاوى والمخاوف ،وردود الفعل واالستفســارات والمجامالت و البيانات الصوتية للمواطنين،
وتقديــم البيانــات إلــى للموظفيــن العمومييــن وتوفيــر اســتجابة س ـريعة للمواطنيــن عــن طريــق نظــام مراقبــة.
يعمــل هــذا النظــام أربــع وعش ـرين ســاعة فــي اليــوم ،ســبعة أيــام فــي األســبوع مــن الســاعة  9:00حتــي  .18:00يوفــر نظــام رد
تلقائــي بعــد ســاعات الــدوام  .يرتبــط النظــام بجميــع الــو ازرات والهيئــات الحكوميــة فــي أوالن باتــور .يقــوم النظــام بمراقبــة الــردود مــن الــو ازرات
تلقائيــا بوصفــه عنصـ ار مــن عناصــر قيــاس األداء فــي المنظمــات العامــة .يمكــن لألطـراف الخارجيــة عــن المشــروع  ،مثــل رئيــس الــوزراء،
أمانــة مجلــس الــوزراء ،أعضــاء البرلمــان والــوزراء مراقبــة النشــاط .يمكــن للمواطنيــن أيضــا الوصــول إلــى نظــام الحكومــة  ، 1111بهــدف
التحقــق مــن مــدى التقــدم فــي دعواتهــم أو استفســاراتهم.
يتــم عــرض المدخــات المرم ـزه (االستفســارات ،والشــكاوى وطلبــات ،واالنتقــادات ،والمديــح) لرئيــس الــوزراء شــخصيا مرتيــن فــي
األســبوع ،ومناقشــة أي قضايــا رئيســية أو ردود الفعــل .يضمــن فريــق أمانــة مجلــس الــوزراء االجابــه علــى جميــع المكالمــات وطلبــات فــي
حــدود الوقــت المطلــوب .وتجيــب الــو ازرات والمركــز مباش ـرة علــى المواطنيــن.
كمــا تنظــم أمانــة مجلــس الــوزراء لقــاء علــى االنترنــت األســبوعي فــي مركــز  1111الحكومــي ،ويســتضيف اللقــاء وزيــر معيــن
لمناقشــة القضايــا الرئيســية فــي األســبوع .و يعلــن عــن اللقــاء قبــل موعــده مــن خــال المواقــع االلكترونــي  ،ويتــم بــث اللقــاء علــى القن ـوات
التلفزيونيــة الوطنيــة األســبوعية ،تليهــا أشــرطة الفيديــو التــي يتــم تحميلهــا علــى موقــع االنترنــت.
وقــد غيــرت هــذه المبــادرة مفهــوم المواطــن حــول عمليــة التواصــل مــع المؤسســات العامــة وصنــاع القـرار علــى أنهــا عمليــة بســيطة
ســهلة .فقــد كانــت هــذه المبــادرة وســيلة للحكومــة للوصــول الــى أفــكار المواطنيــن حــول الدعــم الحكومــي ،كمــا أنهــا اســتبدلت اســلوب اســتعمال
الــورق الــى اســلوب التواصــل عبــر االنترنــت.
قــد كان المركــز خطــوة هامــة وناجحــة ،حيــث مكنــت الحكومــة الســكان (كمثــال القــرى البدويــة التــي تعتمــد علــى الرعــي كأســلوب
حيــاة) .اعتبــا ار مــن اليــوم ،تــم تســجيل أكثــر مــن  95,000طلــب إلــى مركــز  1111الحكومــي منــذ تأسيســه ،وقــد قلــل التســجيل باعتمــاد
(االســلوب الورقــي) بنســبه  ٪80مقارنــة بالعاميــن الســابقين إلنشــائه.
األهــم مــن ذلــك ،فقــد أوجــد المركــز عالقــة قويــة بيــن الحكومــة والمواطنيــن ،ممــا يتيــح ســهولة الوصــول إلــى الحكومــة المركزيــة
بصــرف النظــر عــن الوقــت والمســافة .أيضــا ،كانــت الحكومــة قــادرة علــى معالجــة األفــكار التــي وصلتهــا ،وتنفيــذ مبــادرات التحــول علــى أرض
الواقــع ضمــن فت ـرة قصي ـرة مــن الوقــت.
وقــد بــدأ رئيــس الــوزراء اإلبــاغ عــن مخــاوف المواطنيــن شــهريا لمجلــس الــوزراء والــى البرلمــان كل ثالثــة أشــهر .وقــد بــدأت
الحكومــة ،وبنــاء علــى مالحظــات المواطنيــن حــول المشــاريع اإلنمائيــة الرئيســية (الســكك الحديديــة ،والطــرق ،ومشــاريع المطــار ،الــخ) ،
باقامــه جلســات اســتماع علنيــة مــع الجهــات الرســمية للمشــاركة فــي عمليــة التنفيــذ كل يــوم اثنيــن ،بهــدف توفيــر معلومــات أفضــل للمواطنيــن
ومطــوري األعمــال.
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على سبيل المثال ،قامت الحكومة بما يلي:
 أدخلت نظام التلقائي لفواتير المخالفات المرورية. مزود معدات التشخيص عالي التقنية لمراكز الصحة بالمقاطعة. تطوير نظام مبيعات الخضروات الطازجة المزروعة محلياً. تحسين إدارة سلسلة توريد الفحم المنزلية في أوالن باتو. -تمديد ساعات الدراسة في رياض األطفال.

الجلسة الجانبية  :1دراسة الحالة ( :)2مركز  1111الحكومي
المبادئ التوجيهية للمناقشة (الستخدام مدرب فقط)
مستوى المشاركة:

المشاركة عن طريق التشاور

العيوب المحتملة:
يعمل نظام مراقبة ردود الو ازرة من الناحية الكمية بدال من النوعية.
.1
غياب الرد المباشر أو المناقشة ،هي تشمل تقديم الشكاوى  /االقتراحات ومن ثم الحاجه الى انتظار الردود.
.2
ال يعتبر البث عبر اإلنترنت أو على شاشة التلفزيون في متناول كل الناس.
.3
النجاحات المحتملة:
من خالل إيجاد  10قنوات اإللكترونية ،ومن خالل المكالمات الهاتفيه ،والمقابله الشخصيه  -فإن هذا البرنامج يغطي نطاق
.1
واسع من الناس .وعالوة على ذلك ،فإن استخدام التكنولوجيا الجديدة واالساليب التقليديه تحقق الوصول إلى أوسع شريحة من
المواطنين.
ربط هذا النظام بجميع الو ازرات.
.2
السماح للمواطنين بمعرفة مسار دعوتهم أو استفسارتهم المقدمه.
.3
وضع مهلة زمنية محددة لردود الحكومه إو�دراج استفسارات المواطنين في االجتماعات األسبوعية لرئيس الوزراء يجعلها جديرة
.4
بالثقة.
بث اجتماعات أسبوعية يدعم المساءلة العامة.
.5

الملحق 7
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الجلسة الجانبية  :1دراسة الحالة (MIJNWOZ :)3
البلد :هولندا
تشــاركت الحكومــة الهولنديــة مــع منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة فــي تطويــر مشــروع  .MIJNWOZقــد وجــدت الحكومــة
أن بعــد أن يتــم تقديــر قيمــه العقــار ســنويا ،يبــدأ الكثيــر مــن النقــاش علــى المســتوى الفــردي بيــن أصحــاب المنــازل ،حيــث يعتبــر ارتفــاع قيمــة
الممتلــكات مهــم ألنــه يشــكل أســاس الضريبــة العقاريــة :فكلمــا ارتفعــت قيمــة الممتلــكات الخاصــة بالمواطــن  ،كلمــا ارتفعــت قيمــه الضريبــة
التــي يدفعهــا .غيــر أن المشــكلة تكمــن فــى عــدم وضــوح كيفيــه التقديــر .وهــذا يطــرح بــدوره مشــكلتين .أوال ،يتطلــب مــن البلديــات لإلجابــة
علــى العديــد مــن األســئلة التاليــة بعــد االنتهــاء مــن عمليــه التقديــر .ثانيــا ،يجــب علــى العديــد مــن المواطنيــن تقديــم االعت ارضــات علــى التقديــر.
وقبــل مشــرو ع  ، MIJNWOZعالجــت البلديــات هــذه القضايــا مــن خــال إنشــاء مكاتــب خاصــة ،إو�عــادة النظــر فــي إجـراءات االعتـراض.
ومــع ذلــك ،فــإن مخــاوف المواطــن تتركــز فــي الغالــب علــى األســس التــي يقــوم عليهــا التقديــر .ومــن المؤســف أن يتــم التعامــل مــع
هــذه المخــاوف فــي نهايــة هــذه العمليــة ،فــي حيــن يمكــن معالجتهــا فــي بدايتهــا .فجــاء مشــروع ( MIJNWOZقانــون تقديــر الملكيــة المحليــة)،
الــذي يعطــي للمواطــن الفرصــة ليكــون طرفــا فــي بدايــة اإلجـراء مــن خــال المشــاركه فــي التفكيــر والتأثيــر علــى المعاييــر التــي تحــدد التقديــر.
اوبهــذه الطريقــة تصبــح المعاييــر معتــرف بهــا ومناســبة .إو�ذا لــم يكــن كذلــك هــو الحــال ،ســيتم تصحيــح هــذه المعاييــر مــن قبــل المواطنيــن
بحيــث تصبــح هــذه المعاييــر مناســبة و يحصــل المواطنيــن علــى التقديــر الصحيــح.
أوال ،يســتهدف المشــروع المواطنيــن الذيــن يحصلــون ســنويا علــى تقديــر لممتلكاتهــم .وقــد تــم دعوتهــم للمســاعدة فــي إعــادة تصميــم
العمليــة ،مــن بدايــة المشــروع .وتعتبــر الثقــة هــي المفتــاح :حيــث يحــق للمواطــن الحــق فــي النظــر فــي البيانــات الخاصــة بــه وتعديلهــا إذا لــزم
األمــر .وبذلــك يجــب علــى المواطــن التحقــق مــن البيانــات ،وتصحيحهــا وتعديلهــا إذا لــزم األمــر .ثانيــا قــام الشــركاء فــي المشــروع بالمســاعدة
علــى الحفــاظ علــى النتائــج الســتخدام البلديــات األخــرى ،واالتــي يمكــن اعتبارهــن أيضــا فئــة مســتهدفة فيمــا بعــد.
اختــارت بلديــة تيلبــورغ لبدءالمشــروع بصــورة تجريبيــه علــى نطــاق ضيــق ،حيــث يتــم فيــه تحديــد األهــداف ،إو�ج ـراء العديــد مــن
القياســات .وكان الس ـؤال الرئيســي فــي المشــروع هــو :مــا هــي الطريقــة الفضلــى للتقديــر  ، WOZوكيــف يمكــن للمواطنيــن التكيــف .ان
الحصــول علــى تأييــد المجموعــة المســتهدفة ،وأصحــاب المنــازل هــو نقطــة مركزيــة فــي المشــروع للوصــول علــى حــل .وبســبب ذلــك ،كان
علــى أصحــاب المنــازل التصويــت حــول الحــل التــي ســيتم اختيــاره .علــى ســبيل المثــال ،فقــد اختــار أصحــاب المنــازل تصميــم الموقــع ومعاييــر
لتأثيــر .وقــد اتــم تنظيــم هــذه العمليــة بالتعــاون مــع ( Vereniging Eigen Huis (VEHوقــد اسســتدعت أعضائهــا بهــدف التفكيــر جنبــا
إلــى جنــب مــع البلديــة  ،بمــا يتعلــق بالتصميــم والمعاييــر.
فــي المرحلــة الثانيــة ،وضعــت الخدمــة  MIJNWOZبحيــث يمكــن للمواطنيــن اســتخدامها .وقــد اتخــذت العديــد مــن الجوانــب فــي
الحســبان؛ مثــا نب ـرة الصــوت وقنــاة للدع ـوات ،ونقــاط المراقبــة وردود الفعــل للمواطنيــن .وقــد تــم اختيــار أربعــة معاييــر رئيســية هــي:
.1
.2
.3
.4

تحسين تقديم الخدمات.
تصغير حجم االعتراضات
تحسين جودة البيانات
تحسين إجراءات العمل
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وخــال المرحلــة التجريبيــة ،وكان المواطنــون فــي صلــب اهتمــام المشــروع .وقــد دعــي المواطنيــن شــخصياً عــن طريــق بريــد إلكترونــي
للزيــارة الموقــع .وقــد تــم إرســال تذكيــر للمواطنيــن عــدة أيــام قبــل الموعــد المحــدد للمشــاركه .إو�ذا اراد المواطنــون تصحيــح تقديرهــم ،فــكان عليهــم
أن يعرضـوا الدوافــع علــى الصفحــة االلكترونيــه علــى الموقــع .وتناولــت هــذه التصويبــات بعنايــة ،وأبلغــت المتقدميــن عــن طريــق بريــد إلكترونــي
اذا مــا وافقــت البلديــة علــى هــذا التصحيــح .مثــا فــي هــذه الرســالة تشــكر البلديــه المتقدميــن علــى مشــاركتهم (خــال الســنه الثالثــة مــن المشــروع
 ،عــن طريــق البريــد اإللكترونــي) .وأخيـرا ،يمنــح المواطنيــن اســتبيان حــول ســهولة اســتخدام الموقــع ووضوحــه .مالحظــة :يكــون االســتبيان متــاح
لــكل مــن المواطنيــن الذيــن شــاركوا فــي المشــاريع وكذلــك المواطنيــن الذيــن لــم يشــاركوا .سـواء رقميــا أو علــى الــورق.
واستنادا إلى المعايير األربعة ،وقد تم تحقيق النتائج التالية:
.1

تحسين تقديم الخدمات
فــي الســنة األولــى ،وقــد تــم نشــر اســتبيان موســع حولهــا .وشــمل االســتبيان المواطنيــن الــذي شــاركوا  ،فضــا عــن المواطنيــن الذيــن
لــم يشــاركوا بالمشــروع .عــن طريــق اختيــار القاعــدة الواســع مــن الســكان  ،واصبحــت البلديــة قــادرة علــى معرفــة الســبب وراء اختيــار
المواطنيــن لمشــاركة فــي المشــروع .بعــد ثــاث ســنوات مــن مشــروع  ، MijnWOZتــم اســتخالص عــدة نتائــج هــي:
 أكثر من  ٪90من المشاركين يقدرون الخدمة. أكثر من  ٪80من المشاركين لديها رؤية وفهم أفضل. أكثر من  ٪60يوصون الخدمة ألصدقائهم. أكثر من  ٪60يقولون أن الخدمة يجب أن تكون متاحة للمدينة بأكملها. -شمل االستبيان أكثر من  ٪60من المشاركين .

.2

تصغير حجم االعتراضات
من السنة الثانية ،وقد انخفاضت نسبه االعتراضات ٪40

.3

تحسين جودة البيانات
قامــت البلديــه بتنفيــذ أكثــر مــن  ٪40مــن التصحيحــات المقترحــة مــن قبــل المواطنيــن .وقــد ســاهمت هــذه التغييـرات فــي نوعيــة البيانــات
إو�ثـراء قاعدتهــا.

.4

تحسين إجراءات العمل
فــي الســنة الثالثــة مــن المشــروع ،وانخفــض الوقــت المطلــوب لالجـراءا ت  ، .٪66وهــذا يعنــي أن متوســط الوقــت المطلــوب لمعالجــة
التغييـرات فــي تقديــر انخفــض مــن  30دقائــق فــي الســنة األولــى إلــى  10دقيقــة لــكل تغييــر فــي الســنة األخيـرة!
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الجلسة الجانبية  :1دراسة الحالة (MIJNWOZ :)3
المبادئ التوجيهية للمناقشة (الستخدام مدرب فقط)
مستوى المشاركة:

المشاركة التفاعلية

العيوب المحتملة:
الشكل المستخدم للتفاعل عبر اإلنترنت ،من خالل مواقع اإلنترنت واالستبيانات ،وليس إعطاء صوت شخصيا للمواطنين.
تعتبــر المرحلــه المرحلــة األولــى تفاعليــة حقيقيــة فقــط .بعــد ذلــك ،كانــت الم ارحــل أكثــر استشــارية (تقديــم المواطنيــن التصويبــات ومــن ثــم ثــم
إبالغهــم برســالة علــى إذا مــا وافقــت البلديــة هــذه التصويبــات).
النجاحات المحتملة:
يشمل المشروع شريحة واسعة من السكان المعنيين ،بما في ذلك كل المشاركين في هذه العملية ،وأولئك الذين لم يشاركوا.
.1
ان مستوى المشورع الصغير على مستوى البلديه يشجع المزيد من المشاركة والمساءلة ،وقد تم الشعور بالتأثير المباشر على
.2
المستوى المحلي.
ويهدف المشروع إلى معالجة القضايا في بداية هذه العملية ،وعند ظهورها.
.3
إدراج المواطنين في تحديد المعايير التي تحدد التقدير كقانون.
.4
تعليقات اضافية:
وقد أدى وجود قوة لتأثير الالمركزية على عملية صنع القرار على المستوى البلدي من نجاح المبادرة.
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الملحق 7
الجلسة الجانبية  :1دراسة الحالة ( :)2مركز  1111الحكومي
البلد :منغوليا
تعتبــر منغوليــا بلــد شاســع ،ويبلــغ عــدد ســكانها  2.9مليــون نســمة ،ويتــوزع  ٪55مــن مجمــوع الســكان علــى نطــاق واســع فــي 364
وحــدة إداريــة (ســوم) مــن  21مقاطعــة ( ايماغز).وقــد كانــت طــرق اتصــال الحكومــة مــع المواطنيــن طــرق تقليديــه تشــمل النظــام الورقــي،
ويطلــب مــن المواطنيــن الكتابــة أو الزيــارة شــخصيا حتــى يتمكنـوا مــن ايصــال ارائهــم أو طلباتهــم إلــى الحكومــة ،وهــي أســاليب محــدوده وال
تمكــن للمواطنيــن بصــورة جيــده مــن التعبيــر عــن ارائهــم بشــأن الخدمــات العامــة ،ورغبتهــم فــي إبــداء األفــكار ،أوالوصــول إلــى المعلومــات
الحكوميــة.
لقــد كانــت هــذه العمليــة معقــدة للمواطنيــن لتقديــم افكارهــم وعــرض الهتماماتهــم للحكومــة مــع توقــع اســتجابة سـريعة .فــي كثيــر مــن الحــاالت،
يحتــاج المواطنــون إلــى االنتظــار مــا ال يقــل عــن  10إلــى  30يومــا لتلقــي الــردود مــن المســؤولين علــى النحــو الــذي ينظمــه القانــون .باإلضافــة
إلــى ذلــك ،لــم يكــن هنــاك طريقــة لتوفيــر التغذيــة الراجعــة لصانعــي السياســة بالنســبة لهــم لفهــم أفضــل للتحديــات التــي تواجههــا الحكومــه فــي
إصــاح الخدمــات العامــة.
لذلــك ،نفــذ مجلــس الــوزراء حكومــة منغوليــا «»مركــز  1111الحكومــي»» اعتبــا اًر مــن ســبتمبر  ،2012وهــو مركــز لالتصــال وخدمــة
الستفســارات وشــكاوى المواطنيــن عبــر الهاتــف وخدمــة االنترنــت وكذلــك الزيــارة الشــخصية.
ويعيــش جــزء كبيــر مــن ســكان منغوليــا فــي مناطــق ريفيــة معزولــة مــن أوالن باتــور عاصمــة منغوليــا .ويعيــش واحــد ونصــف مليــون شــخص
فــي المناطــق الريفيــة .وتتطلــب إيمــاغ م اركــز (المحافظــات) تقديــم الخدمــة العامــة أكثــر بأســعار معقولــة ألولئــك ضمــن المحافظــات  /أي
فــي ســوم.
ويحتــاج الرعــاة والبــدو ،وغيرهــم مــن المواطنيــن فــي  Aimagsأو ســوم ،الســفر مــن أجــل الوصــول إلــى الحكومــة للتعبيــر عــن استفســاراتهم
وطلباتهــم .وعلــى الرغــم مــن أن الخدمــات البريديــة متاحــة فــي المناطــق الريفيــة ،ولكــن يحتــاج المواطــن الــى الســفر مســافات تتطلــب أكثــر
مــن أســبوع للوصــول إلــى موقــع الخدمــات العامــة المطلوبــة .وقــد حاولــت الحكومــة مواجهــة هــذا التحــدي الكبيــر للوصــول إلــى هــذا الجــزء مــن
الســكان إو�يجــاد حــل للمواطنيــن الذيــن يعيشــون بمعــزل .لذلــك يحتــاج المواطنيــن فــي المناطــق الريفيــة لقنــاة اتصــال أقــل كلفــة للتفاعــل مــع
الحكومــة نظـ ار لخيــارات النقــل المكلفــة والمحــدودة.
يتلقى مركز  1111الحكومي البيانات من خالل  10قنوات مختلفة:
خط  1111نداء.
.141111 SMS
المصدر:
حسابات الشبكات االجتماعية ( 1111الفيسبوك ،سكايب ،تويتر ،البريد اإللكتروني).
 1111التطبيقات الذكية.
آالت الخدمة العامة (األكشاك األوتوماتيكية التي توفر  20جمهور مختلف) هذه اآلالت يمكن استخدامها إلرسال المعلومات
إلى مركز  1111الحكومي.
الزيارة الشخصية.
-

الملحق 8
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الجلسة الجانبية  :2بيت املشاركة
الهدف الرئيسي من هذا التمرين:
تعزيــز مفهــوم العمــل الجماعــي مــن أجــل تعزيــز المســاءلة والمواطنــة الصالحــة ،وتعزيــز المســاءلة العامــة مــن خــال اســتخدام األدوات النوعيــة
الحديثــة القــادرة علــى تطويــر عمليــات صنــع القـرار لخدمــة الصالــح العــام.
		
االهداف التدريبية
-

تعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار.
تعزيز الشفافية فى منهجية صناع القرار.
التوسع في طيف المشاركين في صنع القرار ،وتقبل مساءلة المواطنين في الق اررات المصدقة .
تعزيز فكرة أن كل مواطن يمكن أن يكون عنص ار أساسيا في المجتمع ،وقاد أر على إدارة نفسه ومجتمعه.

خطوات التمرين:
يبــدأ المــدرب بتقديــم نبــذة عــن أهــداف التدريــب ،وتعريــف المســاءلة العامــة وتعزيــز مشــاركة المواطنيــن فــي التخطيــط
والتنميــة.
تقديــم قصــة قصيـرة ال تزيــد عــن  5دقائــق ا ،وتحمــل دالالت علــى أهــداف التدريــب دون ذكــر أي تفاصيــل مــن أجــل
تحفيــز المشــاركين والحصــول علــى اهتمامهــم.
استخدام األدوات التالية كما هو مبين في الجدول لتنفيذ التدريب
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مبادرة مدينة روتردام  /هولندا
قامــت بلديــة روتــردام بتخصيــص مــا يقــارب ثالثــة إلــى أربعــة مالييــن يــورو لمــا يعــرف ب(مبــادرة المدينــة) ،وذلــك فــي الفتـرة الواقعــة
مــن  2011إلــى  ،2015ومــن خــال هــذه المبــادرة يمكــن الي مواطــن فــي مدينــه روتــردام مــن اقت ـراح اي مبــادرة تهــدف الــى تحســين
نوعيــة الحيــاة فــي المدينــة .تــم تعييــن  20مواطنــا كســفي اًر لمدينــة روتــردام بهــدف تعزيــز (مبــادرة المدينــة) وتشــجيع المواطنيــن الــى تشــكيل
مجلــس خب ـراء لتقييــم المقترحــات ،بحيــث يكــون المجلــس مســتقل عــن ادارة البلديــة.
اختــار المجلــس  10مقترحــات بالمرحلــة االولــى  ،ومــن ثــم اختيــار خمســة مــن المتأهليــن للتصفيــات النهائيــة .وقــدم الخمســة
المتأهلــون للتصفيــات النهائيــة عروضهــم علــى اإلنترنــت ،بحيــث تمكــن المواطنــون مــن مشــاهدتهم والتصويــت لمبادرتهــم المفضلــة .وقــد
فــازت مبــادرة حلقــة التزلــج علــى الجليــد فــي فصــل الشــتاء بالمســابقة .

تجديد سينام بلدية كراتوفو /مقدونيا
فــي عــام  ،2009قــدم  00مواطــن فــي المدينــه عريضــة إلــى بلديــة كراتوفــو يطلبــون تجديــد مبنــى الســينما فــي البلديــة .وبنــاء
علــى مبــادرة المواطنيــن هــذه ،قامــت البلديــة بالتعــاون مــع منظمــة غيــر حكوميــة محليــة وشــركة استشــارية بوضــع مقتــرح ل تجديــد الســينما
مشــروع .وفي نيســان  /أبريل  ،2011تقدمت البلدية بطلب للحصول على تمويل لمؤسســة التنمية السويسـرية .وقد نوقش مقترح المشــروع
على خمســة جلســات حواريه متتاليه شــارك بها المواطنون في الفترة الواقعة من شــهر ســبتمبر إلى ديســمبر  .2011وكل مواطن شــارك
فــي ثالثــة جلســات علــى األقــل كان لــه الحــق فــي التصويــت فــي اإلجـراء النهائــي العتمــاد قـرار تقديــم هــذا المشــروع المقتــرح للتمويــل .وفــي
بدايــة عــام  ،2012تــم وضــع اللمســات االخيـرة علــى إجـراءات المناقصــة الخاصــة بالمشــروع المعتمــد ،كمــا أنهىــت جميــع أعمــال البنــاء فــي
نهايــة عــام  .2012واشــترك فــي تمويــل المشــروع كل مــن البلديــة والحكومــة الوطنيــة والمؤسســة السويسـرية للتنميــة.
المصدر :تنفيذ مشاركة المواطنين وصنع القرار على المستوى المحلي (.2013 )OSCE
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تخطيط االستثامر الرأساميل يف مدينة زولن /بولندا
قامــت مدينــة زولــن بتنفيــذ خطــة الســتثمار رأس المــال متعــدد الســنوات بدعــم الواليــات المتحــدة األمريكيــة .وقــام رئيــس البلديــة
بإش ـراك المواطنيــن فــي هــذه العمليــة مــن خــال توزيــع مــا يعــرف ب(بطاقــات اســتثمار رأس المــال) علــى اصحــاب العالقــة كالمواطنيــن
والشــركات المحليــة والمــدارس ومنظمــات المجتمــع المدنــي ،والتــي مــن خاللهــا يتمكــن أصحــاب العالقــة مــن تحديــد المشــاريع التنمويــة ذات
االولويــة.
وقامــت البلديــة باعــام المواطنيــن عــن العمليــة مــن خــال وســائل اإلعــام واالجتماعــات العامــة والكتيبــات والمقــاالت ،وكذلــك
عملــت مختلــف اإلدارات البلديــة علــى تحديــد المشــاريع التنمويــة ذات االولويــة حســب رأيهــا .وقــد تــم جمــع البطاقــات مــن أصحــاب العالقــة
وادارات البلديــة .وقــد أعطــت البلديــة األولويــة للمشــاريع بنــاء علــى معلومــات البطاقــات ،وتمــت مناقشــتها فــي االجتماعــات العامــة .اســتغرقت
هــذه العمليــة أكثــر مــن شــهر .وركــزت البلديــة علــى المشــاريع التــي تعــزز اقتصــاد المدينــة ،وتخلــق فــرص العمــل وتجلــب اإليـرادات الجديــدة
لمشــاريع المدينــة التــي كانــت قيــد اإلنشــاء بالفعــل أو تلــك التــي لديهــا فرصــة لجلــب لالســتثمارات الخارجيــة .وقامــت البلديــة بتنفيــذ أول
توصيــة مــن المشــاريع المطلوبــة ،وأنشــأت النســخة األولــى مــن برنامــج االســتثمار الدولــي اســتناداً إلــى المشــاورات ،وأجريــت تغيي ـرات فــي
المســودة األولــى لخطــة االســتثمار  .ثــم تــم تقديــم النســخة الثانيــة إلــى مجلــس المدينــة بهــدف الحصــول علــى الموافقــه االخيـرة لبرنامــج خطــة
االســتثمار.
المصدر :كتيب مشاركة المواطنين المصدر :المركز الدولي لدراسات السياسات .2002 ،

