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حتديد القضايا الهامة ومعاجلتها
حملة عامة عن اجللسة:
ّ
تهم الناخبني .من هنا ،تلقّ ن هذه الوحدة
حلول مح ّددة للقضايا التي
باملرشحني واألحزاب عرض
بشكل فاعل ،يجدر
لبلوغ الناخبني
ّ
ٍ
ٍ
تهم الناخبني ،وكيفية استخدام هذه القضايا في إطار حملتهم االنتخابية وبرنامجهم احلزبي .كما
املشاركني كيفية حتديد القضايا التي ّ
ت ،ملعاجلة املشكالت األساسية ،وكيفية اإلعالن عن السياسات
التوصل إلى
ت تبينّ كيفية
حلول ت ّتخذ شكل سياسا ٍ
تتضمن أيضا ً أدوا ٍ
ّ
ّ
ٍ
فعال.
املقترحة
بشكل ّ
ٍ
مالحظة :إ ّن اإلحاطة بجميع جوانب هذا املوضوع قد يستغرق وقتا ً طويال ً .لذا ،ميكن إدارة هذا التدريب بطريقتني .فتتوفّر نسختان،
«ألف» و»باء» ،لتنفيذ قسم اإلعالن عن السياسات .تعتبر النسخة «ألف» أكثر تفصيال ً
وتعمقا ً في املوضوع ،وبالتالي يستغرق
ّ
إمتامها وقتا ً أطول .أما النسخة «باء» ،فأقصر رغم أنها تغطي النقاط األساسية .ينبغي أن يختار املدرّبون بني هذين االحتمالني
استنادا ً إلى الوقت املتوفّر لهم ،وما يريدون إجنازه في نهاية املطاف ،وعلى ضوء قدرات جمهورهم.
األقسام:
 .1ما هي السياسات؟
 .2حتديد القضايا وإجراء األبحاث
 .3األدوات الالزمة إلعداد خيارات السياسات
 .4اإلعالن عن السياسات
األهداف التعليمية:
حتتلّ
األولوية بالنسبة للناخبني
 حتديد القضايا التي تطوير حلول في شكل سياسات للقضايا احمل ّددة فهم كيفية اإلعالن عن القضايا واستخدام ذلك من أجل تطوير رسالة احلملةالوقت 240 :دقيقة (النسخة «ألف») أو  190دقيقة (النسخة «باء»)
املوادّ الالزمة:
 أوراق عرض وأوراق بيضاء ،أقالم تأشير وشريط الصق برنامج التدريب (ميكن تدوينه على ورقة العرض)املوادّ املوزّعة:
كتيب املدارس اإلقليمية لتنظيم احلمالت -منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
ّ
حلول في شكل سياسات (القسم  ،2اخلطوة الثانية)
 أسئلة لتحديدٍ
التحضير:
ت مسبق:
دوّن على أوراق العرض في وق ٍ
 .1برنامج العمل (اختياري -إذا لم يكن مطبوعاً)
 .2األهداف التعليمية
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 .3مراحل إعداد السياسات

حتديد القضايا

التنفيذ واملتابعة

قيادة األبحاث

إعداد الرسالة
وإيصالها

اقتراح اخليارات
املمكنة
للسياسات

حتديد السياسات
التي يعتمدها
احلزب

 .4حتديد القضايا
 ما الذي تراه أو تسمعه ويبدو لك مبثابة مشكلة أو فرصة؟ هل من أزمات يعاني منها اجملتمع اآلن؟ هل من األرجح أن حتدث أي مشاكل أو أزمات في املستقبل؟ ما هي مصادر القوة أو الفرص التي ال تستخدم باحلد الكافي ملعاجلة القضايا التي مت حتديدها؟ .5بناء قاعدة أدلة
توضح املشكالت
ّ
متيز األسباب عن األعراض
 ّ تق ّدم وجهة نظر مستقلة تزيد من أرجحية تطبيق السياسات بنجاح متنح أصحاب املصلحة فرصة التعبير عن رأيهمتؤمن استخدام األموال العامة بطريقة أفضل
ّ
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 .6ثالث خطوات إلعداد اخليارات املمكنة للسياسات
للمحصلة التي تريد حتقيقها
 حتديد واضحّ
احملصالت وحتقيقها
 حتديد الوسائلّ
للتوصل إلى هذه ّ
 التحقق من أهلية اخليارات للنجاح .7وضع أهداف ذكية
 محددة -ميكن وصف الهدف مبصطلحات دقيقةاملسجل في حتقيق الهدف
 قابلة للقياس -ميكن حتديد مدى التق ّدمّ
 قابلة للتحقيق -ميكن إجناز الهدف في ظلّ الوقت واملوارد املتوافرةوعملي
 واقعية -هدف معقولّ
 لها وقت محدد -حتديد وقت معينّ إلجناز الهدف .8االعتبارات السياسية للسياسات املقترحة
البيئة

ما هو الرأي العام السائد حاليا ً في ما يتعلق بهذه القضية؟
ما هو الرأي السائد حاليا ً في أوساط أبرز القوى الفاعلة السياسية في ما يتعلق بهذه
القضية؟

املناصرون

من من األرجح أن يدعم هذه السياسات؟ ملاذا؟
هل سيكون دعم هؤالء قويا ً أو ضعيفاً؟
كيف لي أن أحصل على احل ّد األقصى من الدعم منهم؟

املعارضون

من من األجح أن يعارض السياسات؟
هل ستكون املعارضة قوي ًة أو ضعيفةً؟
ما ستكون احلجج التي سيتقدمون بها حيال السياسات؟
أحيد هذه احلجج؟
كيف لي أن ّ

أصحاب املصالح

من أكثر من سيتأثر على األرجح بهذه السياسات؟
التكيف معها؟
ما هي درجة التغيير التي عليهم
ّ
ما ستكون عليه على األرجح ردة فعلهم األولية؟
أي نوع من املعلومات أو التفاعل يحتاجونه لدعم السياسات؟

 .9أهداف نشر السياسات بشكل فاعل:
 إعالم العامة ،ال سيما األفراد العرضة للتأثر بالسياسات حشد أصحاب املصالح الذين سيشاركون في عملية تطبيق السياسات املساهمة في تغيير املواقف أو السلوكيات التي تستهدفها السياساتنحو أفضل
 تبسيط القضايا املعقدة ليتم فهمها على ٍ تهيئة الدوائر والوكاالت احلكومية للتق ّدم باحللول .10إطار العمل اخلاص باإلعالن عن السياسات
 املشكلة السبب للتقدم باملشكلةالوحدة  :5حتديد القضايا وإعداد السياسات
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-

األعراض
التوسع في األعراض
ّ
السياق
(احملصلة)
فيه
املرغوب
التغير
ّ
توصية السياسات

 .11اإلعالن عن السياسات (النسخة «ألف» فقط)
السياسات
أو املنتجات
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املنافع

اخلصائص

تويوتا كوروال

 1.8ليتر 4 ،اسطوانات ،عمود كامات علوي مزدوج16 ،
صماما ً
املتغير الذكي املزدوج
الصمام
محرّك مزوّد بتوقيت
ّ
ّ

موثوق بها

أكياس شاي تيتليز

كيس من القماش بطبقات متعددة ومبئات الثقوب
بشكل مستدير يتيح توزيع احملتويات بدال ً
اإلضافية ،يتميز
ٍ
من تك ّدسها في املركز

شاي لذيذ ومنعش

السياسات االقتصادية
الفائقة الصغر

تشجع على
استثمار هادف في اجملاالت األساسية التي
ّ
النمو االقتصادي

وظائف ومستقبل أفضل
للشباب

برنامج اإلرشاد الشبابي

استراتيجية التدخل املباشر ملنع الشباب من االنخراط في
تصرّفات عالية اخلطورة من خالل تقدمي بدائل إيجابية في
التدريب والتوظيف

طرقات أكثر أمانا ً ونسبة أقل
من اجلرائم

التخفيف من ظاهرة
انعدام املساواة بني
اجلنسني في قطاع
التعليم

برنامج حتفيزي إلقناع الشابات وأسره ّن مبتابعة حتصيله ّن
العلمي في املرحلة الثانوية

سيتوافر لدى األسر املزيد من
املال وأعباء مالية أقل لبقية
حياتهم
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نشاطات التدريب
القسم  -1ما هي السياسات؟ 35 -دقيقة
اخلطوات

1

الوصف

ق ّدم اجللسة وراجع األهداف التعلّمية

النوع

الدقائق

عرض
املدرّب

2

كي تعرّف بالسياسات ،أطلب من املشاركني أن
يفكّروا في تغيي ٍر معينّ يرغبون في إجرائه من
خالل مشاركتهم السياسية على صعيد الوطن
أو املنطقة أو اجملتمع احمللي .إمنحهم دقيق ًة أو
دقيقتني للتفكير وكتابة إجاباتهم.

عندما تسأل املشاركني عن تغيير واحد يودّون
إجراءه ،فإن ّك تسألهم ،بكلّ بساطة ،عن القيم
واألفكار السياسية التي يؤمنون بها .هذا هو
اجلوهر الذي تقوم عليه املنافسة السياسية،
واألساس الذي تستند إليه العديد من
السياسات املقترحة.

ثم أد ُع كلّ
مشارك إلى قراءة إجابته ،بينما تدوّن
ٍ
اإلجابات على ورقة العرض.

2

ال ريب في أ ّن بعض إجابات املشاركني ستتكرّر،
فاحتسب كم مرّةً تكرّرت كلّ إجابة كي تعرف ،في
نهاية األمر ،أ ّي تغيير أتى املشاركون على ذكره أكثر النقاشات
امليسرة،
من غيره .أكتب اإلجابتني اللتني نالتا أعلى نسب ٍة
ّ
العصف
من التصويت على ورقة عرض جديدة.
الذهني
والتفكير

مالحظات للمدرّب

10

عندما تكون اإلجابة مبهمة أو غير واضحة (مثال ً
«أشخاص أكثر سعادة» أو «مجتمع أفضل»)،
يوضحوا ما الذي ميكن
أطلب من املشاركني أن ّ
أن يساعد على حتقيق هذا األمر .استمر ّ بطرح
األسئلة حتى حتصل على إجابة أكثر حتديداً.
إطرح أسئلة لالستقصاء ،مثل« :ما الذي ميكن أن
يجعل األشخاص أكثر سعادةً؟» أو «ما الذي قد
يساعد على جعل اجملتمع أفضل؟» إلى أن حتصل
على إجابات مثل «وظائف أكثر» أو «عنف أقل».
متنوعة جداً ،وإذا
إذا كانت الئحة اإلجابات
ّ
لم يتحقّ ق اإلجماع بشأن التغيير الذي يودّ
املشاركون إجراءه ،إسألهم عن القضية التي
يعتبرونها األهم بالنسبة للبالد أو اجملتمع ،في
الوقت احلالي ،من ضمن القضايا املدرجة على
أوراق العرض .بعد ذلك ،أطلب من كلّ املشاركني
التصويت مرّة واحدة ،واختر املوضوعني اللذين
ناال القدر األكبر من األصوات.
بعض من املشكالت اجملتمعية.
في ما يلي
ٌ
إستخدم هذه الالئحة لإلعداد للنقاش ،متوقّعا ً
بعض القضايا التي ميكن أن يثيرها املشاركون.
إذا كان األمر مناسباً ،ميكنك إضافة أ ّي مشكلة
ملحوظة أخرى تعتقد أنك أهملتها خالل مترين
العصف الذهني.

الوحدة  :5حتديد القضايا وإعداد السياسات

5-5

األمية
احلصول على التعليم ،مستوى ضعيف من
التعليم
الفقر
احلصول على مياه الشرب النظيفة
عدم توفّر املساكن الرخيصة الكلفة
األمن ،اجلرمية ،العنف ،أو انعدام السالمة
الشخصية
العنف األسري
مستوى متردٍّ من خدمات الطوارئ
وظائف ،انعدام الوظائف ،أجور ضئيلة
الفساد
نقليات غير مناسبة
رعاية صحية متردية ،غير كافية ،أو
مرتفعة الثمن
التلوث البيئي
ّ
اطلب من املشاركني اختيار إحدى املشكلتني
املذكورتني على ورقة العرض .يجدر بهم اختيار
األهم بالنسبة لهم ،ومن ثم العمل على
املشكلة
ّ
معاجلتها .وزّع املشاركني الذين اختاروا القضية
األولى على فريقني أو أكثر .كرّر األمر بالنسبة
للمشاركني الذين اختاروا القضية الثانية .أطلب
من كلّ مجموعة اجللوس معاً.

3

املهمة التالية:
أوكل إلى كلّ اجملموعات
ّ
ومهمتك أن
أمامك مشكلة مجتمعية كبيرة.
ّ
حتاول معاجلتها .خالل الدقائق العشر التالية،
مهمتك كفريق مبحاولة طرح حلّ واضح من
تتمثّل
ّ
أجل معاجلة املشكلة املطروحة.
تأكّد من أ ّن جميع املشاركني قد فهموا ما هو
مطلوب منهم .أعلم املشاركني أنهم ميلكون 10
دقائق إلجناز هذه املهمة.
عندما تنتهي املهلة احمل ّددة لهم ،أطلب من كلّ
مجموعة كانت تعالج القضية األولى أن تنتدب
ممثّال ً عنها ليتق ّدم املشاركني ويتلو عليهم احللول،
ثم يكتبها على ورقة العرض .كرّر األمر نفسه
ومن ّ
مع اجملموعات التي كانت تعمل على القضية
الثانية .بعد أن تكون كلّ اجملموعات قد عرضت
حلولها ،ألصق أوراق العرض على اجلدران ،كي
يتمكّن املشاركون من رؤية احللول بوضوح.
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إ ّن الهدف من تقسيم املشاركني إلى
مجموعتني ،من أجل العمل على القضية
نفسها ،هو اإلثبات أن ّه ميكن معاجلة املشكلة
نفسها بأكثر من طريقة واحدة ،أو أكثر من
سياسة واحدة .يرتبط عدد اجملموعات التي
ستوزّع املشاركني عليها بعدد املشاركني
أنفسهم ،لكن من الضروري تخصيص
مجموعتني على األقل لكلّ قضية ،على أال
يتجاوز عدد األشخاص اخلمسة مشاركني في
كلّ مجموعة.
جتارب
املشاركني
أو التمارين

15

تهمهم ،مبا
حاول أن توكل لألشخاص أكثر قضية ّ
أن ّهم سيعملون ،عند هذه املرحلة ،على القضية
التي اختاروها في مختلف مراحل التدريب.
لكن ال بأس من نقل املشاركني من مجموع ٍة
نوع
إلى أخرى ،إذا كانوا ال ميانعون ذلك ،إلقامة ٍ
من التوازن في حجم اجملموعات .جدير ٌ بالذكر أ ّن
الفرصة ستسنح لك ،في التمرين التالي ،دمج
بعض اجملموعات العاملة على القضية نفسها،
حتى وإن كان حجمها صغيرا ً جداً.
جتول
بينما تعمل اجملموعات على إيجاد احللولّ ،
بينها وأدر النقاش في كلّ مجموعة لتتأكّد من
أنها تطرح حلوال ً ملموسة سهلة التطبيق .ال
تشارك في عملية صنع القرار داخل اجملموعة،
الحظت أ ّن
وال متارس عليها الضغوطات؛ لكن إذا
َ
حلولها نظرية جدا ً أو غير قابلة للتطبيق ،إطرح
األسئلة االستقصائية التي ستو ّجهها نحو
ت أكثر تفصيالً.
إجابا ٍ
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إذا سنح لك الوقت ،أج ِر نقاشا ً مع املشاركني
ملعرفة إن كانوا يودّون العيش في بلد ،أو مجتمع
محلي ،تكون فيه احللول املكتوبة على أوراق
العرض هي سياسة احلكومة الرسمية .يهدف
هذا النقاش إلى مساعدة املشاركني على فهم
التأثير التي حتدثه قرارات األحزاب السياسية
واملسؤولني املنتخبني على السياسات.

راجع احللول التي اقترحها املشاركون على أوراق
العرض .إحرص على القول إ ّن هذه احللول متثّل
السياسات.
توضح كيفية
وضح أ ّن :السياسات هي خطط ّ
ّ
حتقيق رؤيا سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية،
وكيفية متويلها ،وكيفية تطبيقها كخطوات عمل
مح ّددة.
إسأل املشاركني إن كانوا يعتبرون حلولهم
سياسات .فإن لم يفعلوا ،كيف ينظرون إليها إذا؟ً
من املر ّجح أن تقترح اجملموعات اخملتلفة التي تعمل
على القضية نفسها حلوال ً مختلفة كليا ً أو اختالفا ً
طفيفاً .في هذه احلالة ،إسأل املشاركني عن رأيهم
بهذا األمر .و ّجه النقاش نحو استخالص نقط ٍة
رئيسية هي إمكانية معاجلة كلّ مشكلة بطرق
متنوعة ،وتوفّر أكثر من حلٍّ واحد في األوقات كافة.
ّ
عد مج ّددا ً إلى املشكالت واحللول املكتوبة على
أوراق العرض ،وأشر إلى العمل الذي أجنزته كلٌّ من
اجملموعات .إشرح للمشاركني أنهم تعرّفوا في
املرحلة السابقة إلى بعض مراحل عملية صياغة
السياسات.

مراحل إعداد السياسات
حتديد القضايا

إشرح أ ّن:
يتم من خاللها
إعداد السياسات هو العملية التي ّ
حتديد املشكالت اجملتمعية ،وعزل أسبابها ،ووضع
حلول ممكنة لها وتطبيقها.
4

بشكل
إشرح أ ّن إعداد السياسات مير ّ بست مراحل
ٍ
عام .إشرح للمشاركني الرسم البياني التالي على
موضحا ً املراحل كال ً على حدة.
ورقة العرض،
ّ
 .1حتديد القضايا
تساعد عملية حتديد القضايا احلزب السياسي على
التعرف على املشاكل االجتماعية احملددة أو مجاالت
السياسات التي ميكنه ويجب عليه العمل عليها.
 .2إجراء األبحاث
تشمل األبحاث جمع معلومات موثوق بها بقدر
املستطاع حتى يتمكن احلزب من فهم القضية
ومعاجلتها .تركّز أعمال البحث الناجحة على
احملصالت :ما الذي أحتاج إلى حتقيقه وكيف ميكنني
ّ
ذلك؟
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عرض
املدرّب
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التنفيذ
واملتابعة

قيادة
األبحاث

إعداد الرسالة
وإيصالها

اقتراح
اخليارات
املمكنة
للسياسات
حتديد
السياسات
التي يعتمدها
احلزب

حتول هذه اجللسة إلى نقاش أكثر تفاعال ً
كي ّ
بني املشاركني ،عوضا ً عن كونها مجرّد محاضرة
سم كلّ مرحلة في الرسم البياني،
مصغّرةِّ ،
واطلب من املشاركني ،قبل أن تشرحها ،أن
عما يحدث في هذه املرحلة
يع ّبروا ،بصو ٍ
عالّ ،
ت ٍ
برأيهم .إذا تسنّى لك الوقت ،ميكنك كتابة
اقتراحاتهم على ورقة عرض ،ومن ثم إضافة أ ّي
عوامل أخرى ميكن أن يكونوا قد أغفلوا عنها.
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 .3اقتراح اخليارات املمكنة للسياسات
نادرا ً ما يكون هناك خيار واحد متوافر ملعاجلة قضية
وتتنوع اخليارات عادةً ما بني عدم التحرّك إلى
ما.
ّ
إطالق مبادرات موسعة ملعاجلة مشكلة ما .تبدأ
املعاجلة السليمة بتقييم كلّ هذه اخلطوات عبر
طرح األسئلة التالية :ما هو اخليار األكثر فعالية
في ظل املوارد املتاحة ،وهل تعالج هذه الطريقة
املشكلة كما يح ّددها اجملتمع احمللّي الذي سيتأثر
بها؟
 .4حتديد السياسات التي يعتمدها احلزب
يتعني على احلزب السياسي أن يختار موقفه
الرسمي استنادا ً إلى اخليارات املتاحة ،وما عليه أن
ينفّ ذه في حال جرى انتخابه.
 .5إعداد الرسالة وإيصالها
عند هذه املرحلة ،يفترض باحلزب السياسي أن يعلم
اجلمهور املستهدف وأصحاب املصالح باملواصفات
احمل ّددة لسياساته ،وسبب اختياره لتلك السياسات،
وفوائدها بالنسبة إلى اجملتمع وما الذي سيحدث
عندما توضع هذه السياسات في التطبيق.
في حال مت ّ إعداد السياسات في سياق حملة
انتخابية ،فغالبا ً ما يجري انعقاد االنتخابات في
هذه املرحلة ،ما بني اخلطوتني اخلامسة والسادسة.
 .6التنفيذ ومتابعة النتائج
في حال فاز احلزب السياسي باحلكم ،تتمثل املرحلة
التالية بالنسبة إليه في تطبيق سياساته وتوثيق
إجنازاته ،وتقييم النتائج ،وضمان عدم هدر األموال
العامة .وتنتقل حركات املعارضة عند هذه املرحلة
إلى مراقبة سياسات احلزب احلاكم ومتابعة نتائجه
وتستمر ّ في تقدمي أفكارها اخلاصة لتناقض أفكاره.
نظم مراحل
إشرح أنه ،في بعض األحيان ،قد ت ُ ّ
إعداد السياسات كمراحل مختلفة عن بعضها،
وتتق ّدم العملية خطوةً بخطوة .لكن ،عندما تكون
البيئة السياسية أكثر حماس ًة أو نشاطا ً أو في
حال استدعت إحدى القضايا استجاب ًة سريعةً ،من
املمكن أن تتداخل بعض هذه املراحل مع بعضها أو
تتعاقب.
بعد أن تفرغ من مراجعة كل مراحل إعداد
السياسات ،تأكّد من أ ّن املشاركني قد فهموا
كلّ مرحلة واسألهم متى يُر ّجح أن حتدث عملية
صياغة السياسات .فمتى يجب أن يفكّر حزب
معينة في إعداد السياسات؟
سياسي أو حملة ّ
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خل ّص املعلومات الناجتة عن النقاش من خالل
التنبيه إلى النقاط أدناه .ميكنك كتابة اإلطارين
األساسيني إلعداد السياسات (االنتخابات ،ممارسة
احلكم) على ورقة عرض ،بينما تدلي باملعلومات.
تعتبر عملية إعداد السياسات عملي ًة حاضرة
تتم غالبا ً ضمن إطارين
دوماً ،بطرق متع ّددة ،لكنها ّ
رئيسيني:
 .1في إطار االستعداد لالنتخابات :ليعرض
ّ
املرشحون واألحزاب السياسية أفكارهم على
جمهور الناخبني ومقارنة مقترحاتهم مبقترحات
منافسيهم؛
 .2في إطار ممارسة احلكم :يتعني على احلزب
احلاكم ،أو األحزاب احلاكمة ،أن تضع برنامجا ً واضحا ً
للسياسات والتشاريع للبالد ،كما يتعينّ على احلزب
املعارض ،أو األحزاب املعارضة ،أن تتقدم بأفكارها
اخلاصة للطعن في أفكار احلكومة ،وإخضاعها
للمساءلة من خالل مراقبة نتائج سياساتها
ونفقاتها.
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القسم  -2حتديد القضايا وإجراء األبحاث 75 -دقيقة
الوصف

اخلطوات

النوع

الدقائق

توصلوا إلى القضايا أو
إسأل املشاركني كيف ّ
التغييرات التي ع ّددوها في بداية ورشة العمل .من
األرجح أن يجيبوا بأنهم قد سمعوا عن املشكلة أو
قرأوا خبرا ً عنها ،أو أنهم اختبروها بأنفسهم.

أسئلة للمراقبة ،مكتوبة على ورقة عرض في
وقت سابق
حتديد القضايا :املراقبة

خل ّص إجابات املشاركني قائال ً إ ّن حتديد املشكلة أو
القضية يبدأ ،بكلّ بساطة ،باملالحظة أو املراقبة.

ما الذي تراه أو تسمعه ويبدو لك مبثابة
مشكلة أو فرصة؟
هل من أزمات يعاني منها اجملتمع اآلن؟
هل من األرجح أن حتدث أي مشاكل أو
أزمات في املستقبل؟
ما هي مصادر القوة أو الفرص التي ال
تستخدم باحلد الكافي؟
ما هي املشكالت التي جتعل حياة
مناصرك الفعليني أو احملتملني أصعب؟

إقرأ األسئلة املذكورة على ورقة العرض بشأن
كيفية االستفادة من املراقبة لتحديد القضايا.

1

ما الذي تراه أو تسمعه ويبدو لك مبثابة
مشكلة أو فرصة؟
هل من أزمات يعاني منها اجملتمع اآلن؟
هل من األرجح أن حتدث أي مشاكل أو أزمات
في املستقبل؟
ما هي مصادر القوة أو الفرص التي ال
تستخدم باحلد الكافي؟
ما هي املشكالت التي جتعل حياة مناصرك
الفعليني أو احملتملني أصعب؟

مالحظات للمدرّب

النقاشات
امليسرة،
ّ
العصف
الذهني
والتفكير

5

أشر إلى ما يلي:
تنص املراقبة ،فعلياً ،على إيالء اهتمامنا ملا يحدث
ّ
في بالدنا ،وجماعاتنا احمللية ،ومجتمعاتنا .وميكن
االنطالق منها لتحديد القضايا التي حتتاج إلى
حلول على شاكلة سياسات.
وضع
ٍ
لك ّن املراقبة تبقى آلي ًة غير رسمية لتحديد
القضايا ،وبالتالي فمن املمكن أال ترسم صورةً
واضحة عن واقع احلال .لذا ،من الضروري تشخيص
املشكلة قبل محاولة إعداد السياسات احملتملة.
في هذا اإلطار ،يعتبر التحليل ،بطريقة شجرة
املشاكل ،من األدوات الهادفة إلى حتديد القضايا
وفهمها.
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أرسم شجرة على ورق عرض ،تشبه الرسم
التالي:

عرّف بتمرين التحليل على أساس شجرة املشاكل،
لتساعد على حتديد القضايا ،وتنظيم املراحل
األولية إلعداد السياسات ،وبالتحديد للتمييز بني
أسباب املشكلة وتأثيراتها (أو أعراضها).
إشرح أ ّن :هذا التحليل يساعدنا في تفكيك
املشكالت املعقّ دة .كما يساعد في حتديد أجزاء
املشكلة التي ميكننا رؤيتها ،واستيعاب األجزاء غير
املنظورة منها ،من خالل مترين املراقبة البسيط.
لتبينّ طريقة عمل هذه األداة ،أرسم شجرة على ورقة
عرض ،واشرح للمشاركني كلّ عنصر من عناصرها.

2

اآلثار
املشكلة

في منوذج التحليل على أساس شجرة املشاكل:
املشكلة التي تستدعي املعاجلة متثّل جذع
الشجرة؛
تأثيرات ،نتائج أو أعراض املشكلة هي األغصان
واألوراق (اجلزء األكثر بروزا ً)؛
أسباب أو مصادر املشكلة هي اجلذور (اجلزء
األصعب رؤيته أو املطمور في األعماق).

األسباب

أرشد املشاركني إلى ما يلي:
للقيام بالتحليل على أساس شجرة املشاكل ،نفّ ذ
ما يلي:
 .1دوّن املشكلة أو القضية التي تستدعي
التحليل ،بحسب إدراكك احلالي لها.
 .2دوّن ما تعتبره أسباب املشكلة أو مصادرها.
احملصالت.
 .3دوّن النتائج ،التأثيرات ،أو ّ

تهدف هذه اجللسة إلى مساعدة املشاركني على
التعمق في القضايا التي ح ّددوها ،وتقسيمها
ّ
إلى عدة مشاكل متجزئة ،قبل املباشرة بإعداد
السياسات املناسبة ملعاجلتها.

عرض
املدرّب

10

إستخدم املثال التالي ملساعدة املشاركني على
فهم الفرق بني األسباب اجلذرية للمشكلة
وأعراضها .دوّن هذا األمر على منوذج الشجرة
على ورقة العرض ،مع ّددا ً أوال ً أعراض املشكلة أو
تأثيراتها ،ومن ثم املشكالت .بعد ذلك ،أطلب من
املشاركني أن يعرّفوا باملشكلة واعمل معهم من
التوصل إلى وصف مناسب.
أجل
ّ
األعراض/اآلثار

تصف ماذا

انتشار ظاهرة اجلرمية الصغرى ،سرقة
السياسات ،تخريب املمتلكات العامة
ازدياد نسبة استهالك اخملدرات ،وانتشارها
بشكل مكثّف
ٍ
انتشار ظاهرة اإلخالل بالنظام العام

األسباب

تصف ملاذا
السياسات

تعالج ملاذا

يعاني الشبان بني الثامنة عشرة والثالثني
من مشكلة البطالة
األسباب وليس األعراض

الوحدة  :5حتديد القضايا وإعداد السياسات
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عند هذه املرحلة ،ميكنك إما إعادة تنظيم
اجملموعات ،في حال كانت صغيرة جداً ،أو دمج
اجملموعات التي كانت تعمل على القضية
نفسها ،وإما إبقاء اجملموعات على حالها ،في
تضم  5أشخاص كح ٍّد أقصى.
حال كانت
ّ

أطلب من املشاركني العودة إلى مجموعاتهم (أو
البقاء فيها) .زوّد كلّ مجموعة بورقة عرض وقلم
تأشير.
أطلب من كلّ مجموعة إعداد حتليل على شاكلة
شجرة مشاكل للقضية التي ح ّددها املشاركون
في بداية ورشة العمل .أطلب منهم التفكير
تغير تعريفهم
مليا ً في املشكلة وأسبابها .إذا ّ
للمشكلة خالل مجرى نقاشهم وحتليلهم،
أخبرهم أن ال بأس من تعديله من أجل هذا التمرين.
3

إمنح املشاركني  15دقيقة الستكمال التحليل
على شاكلة شجرة املشاكل ،و 15دقيقة أخرى كي
تعرض كلّ مجموعة نتيجة عملها.
خالل جلسة استخالص املعلومات ،ركّز على
األسئلة التالية:

تطبيق
املعارف
اجلديدة

بعد ذلك ،ميكنك ردّ املشاركني إلى املشكالت
واحللول األولية التي اقترحوها خالل التمرين
األول (امللصقة على اجلدران) ،فتسألهم إن كانوا
بشكل مختلف
سيقاربون املشكلة أو احللول
ٍ
استنادا ً ما إلى يتعلّمونه أو ما تناقشه اجملموعة.
30

من شأن السؤال األخير في جلسة استخالص
املعلومات أن يقود إلى النقاش التالي بشأن بناء
قاعدة أدلة.

تصب املشكلة ،وفق التعريف الذي
هل
ّ
اعتمدته ،في صلب األسباب والتأثيرات التي
ح ّددتها فعال ً؟
هل حتتاج إلى تشذيب املشكلة أكثر ،وجتزيئها
إلى أقسام صغيرة أو استخدام لغة أكثر
حتديداً؟
ما هي األبحاث أو األدلة التي حتتاج إلى
االستعانة بها ملساعدتك على فهم القضية
بشكل أفضل؟
ٍ
ذكّر املشاركني أ ّن اخلطوة التالية في عملية إعداد
السياسات ،بعد حتديد القضية ،هي إجراء األبحاث أو
بشكل أفضل
بناء قاعدة أدلة من أجل فهم املشكلة
ٍ
حلول أو اقتراحات محتملة.
واملباشرة بتشذيب
ٍ

4
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عرض
املدرّب +
أوجز األسباب التي جتعل من األبحاث وبناء قاعدة
النقاشات
مهماً:
األدلة عنصرا ً ّ
امليسرة،
ّ
العصف
إ ّن قاعدة األدلة:
الذهني
توضح املشكالت .تعتبر العديد من القضايا
ّ
أكثر تعقيدا ً مما تبدو عليه في بداية األمر .لك ّن والتفكير
 +جتارب
األدلة تساعد في تفكيك املشكالت املعقّ دة.
متيز األسباب عن األعراض .في أغلب األحيان ،املشاركني
ّ
أو التمارين
يحسب البعض أ ّن أعراض املشكلة أو
القضية هي األسباب نفسها .لك ّن األدلة
تساعد صانعي السياسات في الوصول إلى
األسباب اجلذرية للمشكلة -أي العوامل التي
تس ّبب املشكلة وأعراضها.

ميكن تبادل عبارتَي إجراء األبحاث وبناء قاعدة
األدلة ،كما تشاء ،خالل هذه اجللسة.
حضر اجلدول التالي على ورقة العرض:
ّ
إ ّن بناء قاعدة األدلة:
30

يوضح املشكالت
ّ
مييز األسباب عن األعراض
ّ
يق ّدم وجهة نظر مستقلة
يزيد من أرجحية تطبيق السياسات
بنجاح
مينح أصحاب املصلحة فرصة التعبير
عن رأيهم
يؤمن استخدام األموال العامة
ّ
بطريقة أفضل
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تق ّدم وجهة نظر مستقلة .قد تضفي األدلة
يؤمن وجهة
رأيا ً مستقال ً على القضية ،مما ّ
نظر جديدة أو حيوية ميكن أن يكون قد أغفل
همشتها بعض اآلراء
عنها بعض املشاركني أو ّ
الشخصية.
تزيد من أرجحية تطبيق السياسات بنجاح.
عندما ت ُ َع ّد السياسات التي يُفترض بها
حلّ املشكالت ،من األرجح أن تُكلّل بالنجاح
إذا كانت مستندة إلى األدلة وخبرات أولئك
املتأث ّرين باملشكلة.
متنح أصحاب املصلحة فرصة التعبير عن
رأيهم .من أبرز أسباب فشل بعض السياسات
املقترحة هي أ ّن األشخاص األكثر تأث ّرا ً بها
ال يحصلون على فرصة التعبير عن رأيهم
بطريقة إعدادها .من هنا إ ّن إعداد قاعدة أدلة
يساعد في جمع آراء أصحاب املصلحة.
تؤمن استخدام األموال العامة بطريقة
ّ
أفضل .إ ّن السياسات املقترحة غير املستندة
إلى األدلة جتازف بهدر األموال العامة وبقية
املوارد ،ألنها ال تكون تعالج املشكلة بشكل
كامل أو دقيق.
إسأل املشاركني :هل من أسباب أخرى تدفعهم إلى
االعتقاد أ ّن بناء قاعدة أدلة عند إعداد السياسات
أمر ٌ ضروري؟
ناقش إجاباتهم بإيجاز ،مضيفا ً أ ّي نقاط ذات صلة
إلى الالئحة على ورقة العرض.
أطلب من املشاركني العودة إلى اجملموعات التي
ألّفوها في التمرين األول (أو البقاء فيها) .زوّد كلّ
مجموعة بأوراق عرض وقلم تأشير.
أعلم املشاركني أنهم بحاجة إلى التفكير في
كيفية فهم القضايا التي ح ّددوها فهما ً دقيقاً،
واملباشرة ببناء قاعدة أدلة لعرض كيف فهموا
القضية املذكورة.
أطلب من املشاركني العمل ضمن مجموعاتهم
لإلجابة عن األسئلة التالية:
 .1على ضوء القضية التي ح ّددتها ،ما هي
املعلومات التي يجب أن تعرفها قبل إعداد
احللول على شاكلة سياسات؟
 .2أين ميكن أن جتد هذه املعلومات؟
خصص  10دقائق كي تناقش اجملموعات هذا األمر
ّ
في ما بينها ،و 10دقائق أخرى لعرض إجاباتها على
اجملموعة األكبر.
الوحدة  :5حتديد القضايا وإعداد السياسات

ملا كان مترين العصف الذهني سيتمحور حول
تنظم فيها اجللسة
قضايا مختلفة في كلّ مرة ّ
التدريبية ،ننصحك باستدرار أكبر قدر ممكن من
ينص
اإلجابات التي ميكن أن يدلي بها املشاركون.
ّ
ّ
كمنشط على ما يلي:
دور
.1
.2

.3

.4

التأكّد من أ ّن املشاركني قد فهموا كيف
تساهم كلّ معلومة ،مطلوبة برأيهم ،في
فهم القضية.
نوع
إسأل املشاركني أين ميكن أن يجدوا كلّ ٍ
من أنواع األدلة التي ع ّددوها ،ودرّبهم على
التفكير بشكل خالق في مصادر املعلومات
اخملتلفة.
إذا لم يذكر املشاركون االستشارات
املباشرة أو أ ّي شكل آخر من أشكال األدلة
املستندة إلى أصحاب املصلحة ،إسألهم
إن كانوا سيراعون آراء أولئك املتضرّرين
باملشكلة أنفسهم.
التأكّد من أ ّن املشاركني قد فهموا الفرق
بني األسباب اجلذرية للمشكلة وأعراضها
فهما ً كامالً.

كدليل ملساعدة
إستخدم الالئحة التالية
ٍ
املشاركني على حتديد مصادر املعلومات أو
مفصل
شرح
األدلة احملتملة .ميكن االطالع على
ّ
ٍ
لكلّ من هذه املصادر في الوحدة اخلامسة من
كتيب املدارس اإلقليمية لتنظيم احلمالت،
ّ
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا (املعهد
الدميقراطي الوطني).
البحث األكادميي
اجلردات مبواطن القوة
تقارير املدققني
مقاهي النقاش في قضايا اجملتمع احمللي
تقارير اللجان
حتديد خصائص اجملتمع احمللي
تقارير املنظمات غير احلكومية واملنظمات
الدولية
مجموعات التركيز
التحليل على أساس النوع االجتماعي
التغطية اإلعالمية
اإلحصاءات الرسمية
املشاورات العامة
املقابالت مع أصحاب املصالح
املسوح

13-5

القسم  -3األدوات الالزمة إلعداد خيارات السياسات 55 -دقيقة
اخلطوات

الوصف

النوع

الدقائق

ذكّر املشاركني مبا أجنزوه حتى ذلك الوقت .لقد:

1

عرفوا ما هي السياسة؛
عرّفوا بعملية إعداد السياسات؛
تعلّموا كيف يح ّددون القضايا؛
فكّروا في كيفية البحث عن األدلة وإجراء
األبحاث؛
عرّفوا بالفرق بني األسباب واألعراض؛
حلول
تتمثّل اخلطوة التالية بالتفكير في إعداد
ٍ
على شاكلة سياسات.

مالحظات للمدرّب

ثالث خطوات إلعداد اخليارات املمكنة
للسياسات:

عرض
املدرّب

للمحصلة ،من خالل حتديد
 .1حتديد واضح
ّ
معايير األهداف الذكية
احملصالت
 .2حتديد الوسائل
ّ
للتوصل إلى هذه ّ
 .3التحقق من أهلية اخليارات للنجاح
5

من أفضل الطرق إلعداد خيارات السياسات هي
تلك التي تقوم على خطوات ثالث:
للمحصلة التي تريد حتقيقها
 .1حتديد واضح
ّ
احملصالت
 .2حتديد الوسائل
ّ
للتوصل إلى هذه ّ
وحتقيقها
 .3التحقق من أهلية اخليارات للنجاح
للمحصلة أو
عرّف باخلطوة األولى :حتديد واضح
ّ
احملصالت التي تريد حتقيقها
ّ
احملصالت هي النتائج .ولعلّ أفضل طريقة إلعداد
ّ
السياسات املمكنة إمنا تتمثل في االنطالق من
مبعنى
احملصالت املتوخاة والعمل باالجتاه املعاكس.
ّ
ً
آخر ،ما هو التغيير الذي حتتاج إلى حتقيقه كنتيجة
لسياساتك؟ ما هي رؤياك؟ على سبيل املثال:
2
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ما هو املستوى األدنى من التعليم الذي يجدر
باألطفال والشبان بلوغه؟
ما هي نوعية احلياة التي على املتقاعدين أن
ينعموا بها؟
ما هي درجة الصعوبة القصوى التي ميكن
فيها لشركات األعمال الصغيرة واملتوسطة
أن تنطلق وتزدهر؟
ما النسبة التي يجب أن يكون عليها معدل
وفيات األمهات؟
ما الذي يجب أن يكون عليه معدل األجل
املتوقع للمواطنني؟
ما الذي يجب أن يكون عليه معدل العمالة؟

عرض
املدرّب

5

الوحدة  :5حتديد القضايا وإعداد السياسات

ومن الوسائل األخرى للنظر في املشكلة كيفية
وضحتها في مرحلة
عكس معطيات املشكلة التي ّ
حتديد القضايا .ففي حال ح ّددت املشكلة مثال ً في
أ ّن نسبة  %51من الفتيان املنتمني إلى أس ٍر أش ّد
فقرا ً ال يكملون حتصيلهم العلمي في املرحلة
الثانوية ،ما هو مقابل ذلك بتعابير واقعية؟
حضر ،في وقت سابق ،املعايير التالية اخلاصة
ّ
باألهداف الذكية على ورقة عرض:

عد إلى ورقة العرض اخلاصة باألهداف الذكية التي
حضرتها مسبقاً.
ّ
احملصالت أو
انتقاء املصطلحات الواقعية يعني أ ّن ّ
ذكيةٌ:
األهداف التي تسعى إلى إجنازها ّ

3

محددة -ميكن وصف الهدف مبصطلحات
دقيقة
قابلة للقياس -ميكن حتديد مدى التق ّدم
املسجل في حتقيق الهدف
ّ
قابلة للتحقيق -ميكن إجناز الهدف في ظلّ
الوقت واملوارد املتوافرة
وعملي
واقعية -هدف معقول
ّ
لها وقت محدد -حتديد وقت معينّ إلجناز
الهدف

جتارب
املشاركني
أو التمارين

10

محددة -ميكن وصف الهدف
مبصطلحات دقيقة
قابلة للقياس -ميكن حتديد مدى
املسجل في حتقيق الهدف
التق ّدم
ّ
قابلة للتحقيق -ميكن إجناز الهدف
في ظلّ الوقت واملوارد املتوافرة
وعملي
واقعية -هدف معقول
ّ
لها وقت محدد -حتديد وقت معينّ
إلجناز الهدف
خالل عمل اجملموعات ،تذكّر أنه من الصعب
احملصالت وفقا ً ملعايير األهداف
تعريف بعض ّ
شجع اجملموعات على استيفاء
الذكية ،لكن ّ
أكبر قدر ممكن من املعايير.

أطلب من اجملموعات أن تعرّف ،ضمن خمس دقائق،
بالقضايا التي كانت تعمل عليها ،وتتأكّد من أنها
خصص  5دقائق
تستوفي معايير األهداف الذكيةّ .
أخرى الستخالص إجاباتهم.
للتوصل إلى
عرّف باخلطوة الثانية :حتديد الوسائل
ّ
احملصالت وحتقيقها
هذه
ّ

4

في هذه املرحلة بالتحديد ،ميكنك االستفادة من
قاعدة املعلومات أو األدلة التي بنيتها إلى ح ّد
أمثل .ما الذي تعلّمته من حتديد القضايا وإجراء
األبحاث؟ ما هي الوسائل األكثر فاعلي ًة وفعالي ًة
احملصالت التي حددتها في املرحلة األولى؟
لتحقيق ّ
ط ّبق األسئلة التالية على املعلومات التي قمت
بجمعها:

عرض
املدرّب

5

في حال لم يتس ّن فعل أي شيء ملعاجلة هذه
القضية ،ما الذي من األرجح أن يحدث؟ هل
من املتوقع أن تزداد األمور سوءاً ،من حيث
ستتحسن
التكاليف البشرية أو املالية؟ أم
ّ
األمور؟ هل من املتوقع يحدث أي شيء على
اإلطالق؟ هل من الصعب التحديد؟
الوحدة  :5حتديد القضايا وإعداد السياسات
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هل تعالج السياسات املطبقة حاليا ً القضية
نحو فعال؟ هل يجب إحداث أي تغيير؟
على ٍ
أين يكون التغيير أش ّد إحلاحا؟ً
ما هي مجاالت السياسات األخرى ذات
القضايا املشابهة؟ كيف متت معاجلتها؟ هل
جنح األمر أم لم ينجح؟
ما هي الدول األخرى التي تواجه قضايا مماثلة؟
كيف عاجلتها؟ هل جنحت في مسعاها أم لم
تنجح؟
بشكل مبتكر
لو أردنا أن نعالج هذه القضية
ٍ
وإبداعي ،كيف تبدو احللول التي قد نعتمدها؟
ما الذي تسعى إليه اجملموعات األكثر تأثرا ً
باملشكلة؟
ما هي التدابير املمكن اتخاذها ملعاجلة أو
حتييد أسباب املشكلة؟
ما هي التحرّكات التي ميكن القيام بها
للتخفيف من أعراض املشكلة أو آثارها؟
ما هي املقاربات التي تلبي على أفضل نحو
احتياجات النساء؟ الرجال؟ الفتيات؟ الفتيان؟
مجموعات األقليات اخملتلفة؟
تفيد هذه األسئلة كآلية غربلة .ففيما تط ّبق
هذه األسئلة على املعلومات التي مت جمعها في
مرحلة حتديد القضايا وإجراء األبحاث ،تبرز اخليارات
املمكنة للسياسات الهادفة إلى معاجلة القضية
أو املشكلة.
أطلب من املشاركني العودة إلى اجملموعات التي
ألّفوها (أو البقاء فيها) .وزّع على كلّ مجموعة أوراق
العرض التي أع ّدتها خالل التمرين األول.

5

أطلب من املشاركني مراجعة احللول أو اخليارات
املتمثّلة بالسياسات التي كانوا قد اقترحوها في
التمرين األول من ورشة العمل ،وتقييمها استنادا ً
إلى املناقشات التي جرت بينهم حتى تلك اللحظة .جتارب
ثم أطلب من اجملموعات اإلجابة عن األسئلة التالية :املشاركني
أو التمارين
التوصل إلى
 .1هل تساعدهم هذه احللول في
ّ
احملصالت التي كانوا قد عرّفوا بها؟
ّ
 .2ما هي التغييرات التي ميكن أن يجروها ،في حال
أرادوا إجراء تغييرات؟

15

خصص  7دقائق للتمرين و 8دقائق الستخالص
ّ
املعلومات.
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عرّف باخلطوة الثالثة من عملية إعداد خيارات
السياسات :التحقق من أهلية اخليارات للنجاح
الفعالة مبادئ احلكم السليم
تطبق السياسات
ّ
على وقائع البيئة السياسية.
احلكم السليم
تتطلّب معايير احلكم السليم فحص كافة
اخليارات من حيث اخملاطر ،والقيمة مقابل املال،
ومراعاة شؤون املرأة.
من املعروف أ ّن القيام بأي أمر جديد يترافق دوما ً
بعنصر اخلطر أو اجملازفة .إفحص خياراتك من
حيث درجة اجملازفة أو نوع اخملاطر املرافقة لها ،أي
من الناحية املالية ،اجلسدية ،املادية ،البيئية أو
االجتماعية .هل يع ّد حجم اخملاطر املرافقة لها
معقوال ً وتسهل إدارته؛ هل يبرّر املكافآت احملتملة؟
6

وال بد أيضا ً من تقدير قيمة اخليارات التي تتطلّب
استخدام األموال العامة للتحقق من قيمتها في
مقابل األموال التي ستنفقها – ما إذا كانت املنافع
بالنسبة إلى اجملتمع تبرّر التكاليف.

عرض
املدرّب

15

فكّر في اخليارات التي متثل استثمارا ً ذكيا ً للبالد
واستخداما ً سليما ً لألموال العامة .فكّر في ما
إذا كان إنفاق املال على هذا النحو ميثّل إدارةً مالي ًة
سليمةً ،وما إذا كانت هذه الطريقة تعكس قيم
اجملتمع كما قيم حزبك السياسي.
وتتطلّب املعايير احلديثة للحكم السليم حتليال ً
سليما ً على أساس النوع االجتماعي ملقترحات
السياسات لضمان عدم وجود أي انحياز ضمني.
حتقق من املقترحات التي تضعها في مقابل املعايير
التالية:
في ما يتعلق بقضايا اجلنسني ،ما هي
اجملموعات التي من األرجح أن تتأثر أكثر من
سواها بالسياسات املقترحة والتشاريع
املطلوبة لتطبيقها؟
ما هو األثر املتوقع للسياسات و/أو التشاريع
املقترحة على هذه اجملموعات؟
هل تغير هذه السياسات من أمناط النشاط
لدى الرجال والنساء ،وكيف؟

الوحدة  :5حتديد القضايا وإعداد السياسات
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هل تساهم هذه السياسات في زيادة أو
تخفيض األعباء امللقاة على عاتق النساء أو
الرجال (اإلجنابية أو اإلنتاجية)؟
من الذي يتخذ القرارات (الرجال أو النساء)
ومن يؤدي األعمال األساسية من أجل تطبيق
السياسات؟
هل يتمتع الرجال والنساء بإمكانية وصول
متساوية إلى اللقاءات ،أو املنافع ،أو اخلدمات؟
من أكثر من سيستفيد من السياسات؟
قد ترغب في بعض احلاالت في تقييم أثر املقترحات
الناشئة ،ال في ما يتناول قضايا اجلنسني فحسب،
بل في ما يتعلق مبجموعات أخرى أيضاً ،مبا في ذلك:
الشباب ،كبار السن ،سكان املدن أو األرياف ،الناس
الذين يعانون الفقر ،واملوظفون أو أصحاب األعمال،
وما إلى ذلك.

البيئة

ما هو الرأي العام السائد حاليا ً في ما يتعلق بهذه
القضية؟
ما هو الرأي السائد حاليا ً في أوساط أبرز القوى
الفاعلة السياسية في ما يتعلق بهذه القضية؟

املناصرون

من من األرجح أن يدعم هذه السياسات؟ ملاذا؟
هل سيكون دعم هؤالء قويا ً أو ضعيفاً؟
كيف لي أن أحصل على احل ّد األقصى من الدعم
منهم؟

املعارضون

من من األجح أن يعارض السياسات؟
هل ستكون املعارضة قوي ًة أو ضعيفةً؟
ما ستكون احلجج التي سيتقدمون بها حيال
السياسات؟
أحيد هذه احلجج؟
كيف لي أن ّ

أصحاب
املصالح

من أكثر من سيتأثر على األرجح بهذه السياسات؟
التكيف معها؟
ما هي درجة التغيير التي عليهم
ّ
ما ستكون عليه على األرجح ردة فعلهم األولية؟
أي نوع من املعلومات أو التفاعل يحتاجونه لدعم
السياسات؟

البيئة السياسية
ال بد من األخذ بعني االعتبار أيضا ً وقائع احلياة
السياسية .فعندما تنتقل مقترحات السياسات
من مرحلة اإلعداد إلى عالم اإلمكانيات ،تصطدم
مباشرةً بردود فعل اآلخرين وآرائهم .من املهم
استباق األمور ،وفهم ردات الفعل املرتقبة على
أي مقترح واالستعداد لها ،مبا أن ردّات الفعل هذه
من شأنها أن تؤثر على جناح هذه السياسات
واستمراريتها.

مترين إضافي -النسخة «ألف» 20 -دقيقة
اخلطوات

الوصف

النوع

7

يتضمن األسئلة
استنادا ً إلى الرسم البياني الذي
ّ
املكتوبة على ورقة العرض ،أطلب من املشاركني
أن يدرسوا البيئة السياسية على ضوء قضاياهم
والسياسات التي اقترحوها .ثم أطلب منهم
أن يثبتوا مدى فعالية أفضل هذه السياسات
خصص  15دقيقة للتمرين و 5دقائق أخرى
احملتملةّ .
الستخالص املعلومات.

تطبيق
املعارف
اجلديدة
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الدقائق

مالحظات للمدرّب
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القسم  -4اإلعالن عن السياسات -النسخة «ألف» 50 -دقيقة
اخلطوات

الوصف

النوع

الدقائق

إبدأ هذا القسم األخير من خالل امتداح املشاركني
على ما أجنزوه من أعمال حتى تلك اللحظة .فعند
هذه املرحلة ،لم يكتفوا بتحديد املشكالت ،بل
التوصل إلى حلول
بدأوا أيضا ً بالعمل من أجل
ّ
قابلة للتطبيق .جتدر اإلشارة إلى أ ّن عملية إعداد
السياسات شائكة وعسيرة ،وبالتالي ال ب ّد من
تقدير جهود املشاركني.

1

لك ّن عملية إعداد السياسات ال تنتهي عند هذا
احل ّد .إبدأ هذا القسم بتذكير املشاركني بأهمية
فكرة اإلعالن في السياسة .فال يخفى على
أحد أ ّن معظم هذا النشاط يحدث ،كما الحظ
املشاركون في مراحل إعداد السياسات ،بعيدا ً
حزب سياسي أو
عن أنظار العامة .لذا ،إذا بذل
ٌ
منتخبون جهدا ً إلجراء تغيير ملحوظ
مسؤولون
َ
في السياسات ،ولم يعلم أحدٌ بذلك ،فسيبدو األمر
وكأ ّن هذا التغيير لم يحدث .زد على ذلك أ ّن عدم
اإلعالن عن التغييرات بشكل مناسب يحول دون
جيداً.
اجليدة أل ّن أحدا ً لم يفهمها ّ
تطبيق األفكار ّ
يكتسب اإلعالن عن السياسات أهمي ًة كبرى
خالل موسم االنتخابات .فاالنتخابات تنطوي
على املنافسة بني األفكار ،في الوقت الذي يطرح
فيه املرشحون واألحزاب رؤياهم للبالد أو ملنطقة
وتتحول هذه الرؤيا إلى واقع بواسطة
محلية.
ّ
السياسات .من هنا ،يجب أن يتمكّن ّ
املرشحون
واألحزاب من ترجمة اقتراحات السياسات التي
يُحتمل أن تكون معقّ دة إلى إعالنات سياسية
مو ّجهة نحو اجلمهور املستهدف.

مالحظات للمدرّب

فعال:
أهداف اإلعالن عن السياسات
بشكل ّ
ٍ
معينة
كسب التأييد لسياسة ّ
نقل أفكار احلزب أو ّ
املرشح ورؤياه
بالنسبة للمجتمع
إعالم العامة ،وال سيما األفراد العرضة
للتأثر بالسياسات
حشد أصحاب املصالح الذين
سيشاركون في عملية تطبيق
السياسات
املساهمة في تغيير املواقف أو
السلوكيات التي تستهدفها
السياسات
تبسيط القضايا املعقدة ليتم
نحو أفضل
فهمها على ٍ

عرض
املدرّب

10

من هذا املنطلق ،إشرح أ ّن اإلعالن عن سياس ٍة
معينة وعن هدفها
بشكل ّ
ٍ
فعال هو عنصر ٌ
ّ
أساسي في عملية إعداد السياسات .فمن شأنه أن
يساعد في حشد الدعم لسياس ٍة مقترحة وتأمني
الزخم الالزم إلقرارها .كما يضمن هذا األمر حصول
احلزب أو ّ
املنتخب على التقدير
املرشح أو املسؤول
َ
الالزم لقاء ما بذله من جهد.
فعال
إشرح أهداف اإلعالن عن السياسات
بشكل ّ
ٍ
التي سبق وكتبتها على ورقة عرض.
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إشرح للمشاركني أ ّن هناك هيكلية عمل واضحة
لإلعالن عن السياسات .عرّف بهيكلية العمل هذه
واشرح ،باختصار ،كلّ جز ٍء منها:
املشكلة -جملة أو اثنتان لتحديد املشكلة أو
وصفها
السبب للتقدم باملشكلة -شرح األسباب
وراء طرح املشكلة
األعراض -شرح كيف تبرز املشكلة
التوسع في األعراض -لكل من األعراض
ّ
املدرجة ،شرح ما الذي يجري واألثر املرافق
لألعراض (سبب أهميتها)
السياق -شرح خلفية املشكلة:
ما هي التوجهات التي ساهمت في املشكلة؟
هل تواجه مواقع جغرافية أخرى الوضع نفسه؟
(احملصلة) -وصف التغيير
التغير املرغوب فيه
ّ
(احملصالت) وحتديد
املتوقع من السياسات
ّ
املنافع التي من شأنها أن تنجم عن عملية
تطبيق السياسات
توصية السياسات -التوصية مبسار
عمل محدد مبا في ذلك وثائق السياسات
اخملتارةن ووصف السياسات التي تؤطر كحلّ
للمشكلة

اخملطط أدناه ،الذي كتبه على ورقة
إستخدم ّ
عرض في وقت سابق ،لشرح هيكلية العمل
اخلاصة باإلعالن عن السياسات:
هيكلية عمل اإلعالن عن السياسات
املشكلة
السبب للتقدم باملشكلة
األعراض
التوسع في األعراض
ّ
السياق
(احملصلة)
التغير املرغوب فيه
ّ
توصية السياسات

إشرح للمشاركني أ ّن هيكلية العمل اخلاصة
باإلعالن عن السياسات طريق ٌة مفيدة جدا ً
للتفكير في كيفية اإلعالن عن السياسات.
لك ّن طريقة نقل هذه املعلومات تعتمد ،في
نهاية األمر ،على اجلمهور املستهدف .فبما أ ّن
هذه العملية قد تكون معقّ دة جداً ،قد يكون من
فعال عن القضايا اخلاصة
الصعب اإلعالن
بشكل ّ
ٍ
بالسياسات .إشرح للمشاركني أ ّن هناك طريقتني
تسهل عليهم األمر في هذا املضمار:
ميكن أن
ّ
أكتب ما يلي على ورقة عرض:
 .1سرد القصص
 .2اخلصائص في مقابل املنافع
أطلب من املشاركني حتديد ما هو املقصود بكلٍّ من
هاتني النقطتني .ناقش واشرح ما يلي:

لتساعد املشاركني على فهم كيفية االستفادة
بشكل أفضل ،فكر ّ في اإلدالء
من سرد القصص
ٍ
باملثال التالي أو تأليف مثال جديد:
كان أحد األحزاب السياسية احلاكمة يحاول طرح
ت ميكن أن تولّد فرص استثمار عالية في
سياسا ٍ
مجال بناء الطرق واجلسور .فنشر رسال ًة مفادها
أ ّن  %25من جسور البالد حالتها مترديّة ،لكنه لم
يتلقَّ ،رغم ذلك ،استجاب ًة تُذكر.

نعتمد على القصص منذ الطفولة لنحاول فهم
العالم من حولنا .وال ريب في أ ّن قدرتنا على معاجلة
املعلومات اجلديدة سريعاً ،من خالل القصص،
تالزمنا في مختلف مراحل حياتنا.
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اجليدة تسبغ طابعا ً
جدير ٌ بالذكر أ ّن القصة ّ
شخصيا ً على السياسات ،فهي:
تتيح فهما ً إضافيا ً من اجلمهور املستهدف
بحيث يكون قادرا ً على استيعاب املشكلة وما
سيبدو عليه احلل املقترح من حيث املمارسة
تساعد في إضفاء طابع شخصي على
سياسة أو قضية كي يتمكّن اجلمهور من
بشكل أفضل
فهم كيفية تأثيرها عليه
ٍ
تتخطى الدقيقتني)؛ ال يُتوخى
قصيرة( :ال
ّ
التأثير من خالل نقل مقدار هائل من
املعلومات ،بل من خالل حتفيز الفهم
تكون صحيح ًة عادةً؛ تنتج عن األبحاث أو
التجارب في قضية معينة وتصف تأثيرها
على األفراد
تتضمن على األقل إحصائي ًة واحدةً تؤكد على
ّ
النقطة األساسية
إشرح أ ّن سرد القصص يساعد في نقل املشكلة
والسياسات املقترحة حللّها ،من خالل وضعها
يسهل على الناس فهمها.
قصة ،مما
ّ
ضمن إطار ّ
«اخلصائص في مقابل املنافع» أداة تساعد في
التركيز على ما سيستفيد منه اجملتمع من
السياسة اجلديدة .وقد مييل صانعو السياسات
إلى صب تركيزهم على ما يتضمنه البرنامج
(خصائصه) ال على ما يجب أن يفعله أو يحققه
(منافعه) .ولكن ما يحتاج اجلمهور إلى معرفته
عادةً هو ما ميكن استخراجه من السياسات أو
البرامج.
عاين جدول «اخلصائص في مقابل املنافع» الذي
حضرته مسبقاً .إشرح أنه يدرج عددا ً من املنتجات
ّ
والسياسات ،إضاف ًة إلى خصائصها ومنافعها .إقرأ
اجلدول مع املشاركني وإسألهم إن كان الفرق بني
اخلصائص واملنافع واضحاً.
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بعد ذلك ،حاول استخدام تقنية سرد القصص
لإلعالن عن هذه القضية ،مستعينا ً بصورٍ
سياراتها ،ومورداً:
ألسر تسافر معا ً على منت ّ
«جسر ٌ واحد من أصل كلّ أربعة جسور تعبرها
بسيارتك اليوم ،برفقة أطفالك ،غير آمن».
ّ
حضر اجلدول التالي في وقت
على ورقة عرضّ ،
سابق للمقارنة بني اخلصائص واملنافع .ال تتردّد
بتعديل السياسات أو املنتجات الواردة في
اجلدول ،واستبدالها بأخرى قد تكون مألوفة أكثر
بالنسبة للمشاركني.
السياسات
أو املنتجات

تويوتا
كوروال

اخلصائص

 1.8ليتر 4 ،اسطوانات ،عمود
كامات علوي مزدوج 16 ،صماما ً
الصمام
محرّك مزوّد بتوقيت
ّ
املتغير الذكي املزدوج
ّ

املنافع

موثوق بها

أكياس شاي كيس من القماش بطبقات متعددة
ومبئات الثقوب اإلضافية ،يتميز
تيتليز
بشكل مستدير يتيح توزيع احملتويات
ٍ
بدال ً من تك ّدسها في املركز

شاي لذيذ
ومنعش

السياسات
االقتصادية
الفائقة
الصغر

استثمار هادف في اجملاالت
تشجع على النمو
األساسية التي
ّ
االقتصادي

وظائف
ومستقبل
أفضل
للشباب

برنامج
اإلرشاد
الشبابي

استراتيجية التدخل املباشر
ملنع الشباب من االنخراط في
تصرّفات عالية اخلطورة من خالل
تقدمي بدائل إيجابية في التدريب
والتوظيف

طرقات أكثر
أمانا ً ونسبة
أقل من
اجلرائم

التخفيف
من ظاهرة
انعدام
املساواة بني
اجلنسني
في قطاع
التعليم

سيتوافر
برنامج حتفيزي إلقناع الشابات
وأسره ّن مبتابعة حتصيله ّن العلمي لدى األسر
املزيد من
في املرحلة الثانوية
املال وأعباء
مالية أقل
لبقية
حياتهم

إذا كان لديك ما يكفي من الوقت خالل جلسة
النقاش ،إسأل املشاركني إن كان باستطاعتهم
ثم جزّئها إلى خصائص
اقتراح املزيد من األمثلةّ ،
ومنافع .إجلأ إلى صيغة اجملموعة الكبرى لتنظيم
هذا النقاش.
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أطلب من املشاركني العودة إلى مجموعاتهم (أو
البقاء فيها).
زوّد كلّ مجموعة بأوراق عرض وأقالم تأشير.
مهمتني:
إشرح أ ّن عليهم إجناز
ّ
2

 .1استكمال هيكلية العمل اخلاصة باإلعالن
عن السياسات على ضوء القضية التي اختارها
واحملصلة التي ح ّددوها.
املشاركون
ّ
 .2تأليف قصة أو وضع تصميم «اخلصائص مقابل
بشكل
املنافع» للتعبير عن أهداف السياسات
ٍ
أفضل.

تطبيق
املعارف
اجلديدة

40

املهمتني و20
إمنح اجملموعات  20دقيقة لتنفيذ
ّ
دقيقة أخرى لعرض عملها ومناقشته.
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القسم  -4اإلعالن عن السياسات -النسخة «باء» 20 -دقيقة
اخلطوات

1

الوصف

النوع

إبدأ هذا القسم األخير من خالل امتداح املشاركني
على ما أجنزوه من أعمال حتى تلك اللحظة .فعند
هذه املرحلة ،لم يكتفوا بتحديد املشكالت ،بل
التوصل إلى حلول
بدأوا أيضا ً بالعمل من أجل
ّ
قابلة للتطبيق .جتدر اإلشارة إلى أ ّن عملية إعداد
السياسات شائكة وعسيرة ،وبالتالي ال ب ّد من
تقدير جهود املشاركني.

عرض
املدرّب
+
النقاشات
امليسرة،
ّ
العصف
الذهني
والتفكير

لك ّن عملية إعداد السياسات ال تنتهي عند هذا
احل ّد .إبدأ هذا القسم بتذكير املشاركني بأهمية
فكرة اإلعالن في السياسة .فال يخفى على
أحد أ ّن معظم هذا النشاط يحدث ،كما الحظ
املشاركون في مراحل إعداد السياسات ،بعيدا ً
حزب سياسي أو
عن أنظار العامة .لذا ،إذا بذل
ٌ
منتخبون جهدا ً إلجراء تغيير ملحوظ
مسؤولون
َ
في السياسات ،ولم يعلم أحدٌ بذلك ،فسيبدو األمر
وكأ ّن هذا التغيير لم يحدث .زد على ذلك أ ّن عدم
اإلعالن عن التغييرات بشكل مناسب يحول دون
جيداً.
اجليدة أل ّن أحدا ً لم يفهمها ّ
تطبيق األفكار ّ
يكتسب اإلعالن عن السياسات أهمي ًة كبرى
خالل موسم االنتخابات .فاالنتخابات تنطوي على
املنافسة بني األفكار ،في الوقت الذي يطرح فيه
املرشحون واألحزاب رؤياهم للبالد أو ملنطقة محلية.
وتتحول هذه الرؤيا إلى واقع بواسطة السياسات.
ّ
من هنا ،يجب أن يتمكّن ّ
املرشحون واألحزاب من
ترجمة اقتراحات السياسات التي يُحتمل أن تكون
معقّ دة إلى إعالنات سياسية مو ّجهة نحو اجلمهور
املستهدف.
من هذا املنطلق ،إشرح أ ّن اإلعالن عن سياس ٍة
معينة وعن هدفها
بشكل ّ
ٍ
فعال هو عنصر ٌ
ّ
أساسي في عملية إعداد السياسات .فمن شأنه أن
يساعد في حشد الدعم لسياس ٍة مقترحة وتأمني
الزخم الالزم إلقرارها .كما يضمن هذا األمر حصول
احلزب أو ّ
املنتخب على التقدير
املرشح أو املسؤول
َ
الالزم لقاء ما بذله من جهد.

الدقائق

مالحظات للمدرّب

فعال
أهداف اإلعالن عن السياسات
بشكل ّ
ٍ
معينة
كسب التأييد لسياسة ّ
نقل أفكار احلزب أو ّ
املرشح ورؤياه
بالنسبة للمجتمع
إعالم العامة ،وال سيما األفراد العرضة
للتأثر بالسياسات
حشد أصحاب املصالح الذين
سيشاركون في عملية تطبيق
السياسات
املساهمة في تغيير املواقف أو
السلوكيات التي تستهدفها
السياسات
تبسيط القضايا املعقدة ليتم فهمها
نحو أفضل
على ٍ

20
اخملطط أدناه ،الذي كتبه على ورقة
إستخدم ّ
عرض في وقت سابق ،لشرح هيكلية العمل
اخلاصة باإلعالن عن السياسات:
هيكلية عمل اإلعالن عن السياسات
املشكلة
السبب للتقدم باملشكلة
األعراض
التوسع في األعراض
ّ
السياق
(احملصلة)
التغير املرغوب فيه
ّ
توصية السياسات

فعال
إشرح أهداف اإلعالن عن السياسات
بشكل ّ
ٍ
التي سبق وكتبتها على ورقة عرض.
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إشرح للمشاركني أ ّن هناك هيكلية عمل واضحة
لإلعالن عن السياسات .عرّف بهيكلية العمل هذه
واشرح ،باختصار ،كلّ جز ٍء منها:
املشكلة -جملة أو اثنتان لتحديد املشكلة
أو وصفها
السبب للتقدم باملشكلة -شرح األسباب
وراء طرح املشكلة
األعراض -شرح كيف تبرز املشكلة
التوسع في األعراض -لكل من األعراض
ّ
املدرجة ،شرح ما الذي يجري واألثر املرافق
لألعراض (سبب أهميتها)
السياق -شرح خلفية املشكلة:
 ما هي التوجهات التي ساهمت فياملشكلة؟
 هل تواجه مواقع جغرافية أخرى الوضعنفسه؟
(احملصلة) -وصف التغيير
التغير املرغوب فيه
ّ
(احملصالت) وحتديد
املتوقع من السياسات
ّ
املنافع التي من شأنها أن تنجم عن عملية
تطبيق السياسات
توصية السياسات -التوصية مبسار
عمل محدد مبا في ذلك وثائق السياسات
اخملتارةن ووصف السياسات التي تؤطر كحلّ
للمشكلة
إشرح للمشاركني أ ّن هيكلية العمل اخلاصة
باإلعالن عن السياسات طريق ٌة مفيدة جدا ً
للتفكير في كيفية اإلعالن عن السياسات .ضمن
اجملموعة األكبر ،إستخدم الوقت املتبقي ملناقشة
كيف سيط ّبق املشاركون هيكلية العمل املذكورة
على القضية التي اختاروا العمل عليها.
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اخلامتة 5 -دقائق
بشكل كامل.
تبدأ عملية إعداد السياسات بتحديد القضايا وإجراء األبحاث من أجل جمع األدلة الالزمة لإلحاطة بالقضية
ٍ
تتمثّل اخلطوة التالية بتحليل القضية :أي فهم أسبابها والتعرّف إلى أعراضها.
املرجوة ،مع ضرورة تطبيق مبادئ
احملصالت
يتم اختيار السياسة املقترحة النهائية من ضمن ع ّدة خيارات مطروحة لتحقيق ّ
ّ
ّ
احلكم السليم على البيئة االنتخابية ،واإليفاء مبعايير األهداف الذكية.
املرجوة التي
ينص اإلعالن عن السياسات على استخدام اللغة التي يفهمها اجلمهور املستهدف وعرض رؤيا بالتغييرات
ّ
ّ
ستحملها هذه السياسات.
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