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 مقّدمة    

 عبراعية واالقتصادية والبيئية إال االستدامة االجتم من يمكن الوصول إلى مستوىغير أنه ال  اإلستدامة مطلب معاصٌر ُملٌح ,
ا إلى االبتكاراألمر بحاجر طريقة التفكير البشرية، كما أن طويت لى مجهود ا, جديدة أفكار  في طرح بداعاإلو  و ة أيض  ألفراد وا 

 المجتمععلى كل مستويات  الالزمةليشمل اإلرادة على تحقيق التغييرات  االستدامة، بل يمتد  فرصر إلهامهم على الذين ال يقتص
 .العالمي

على  مستدام على الطريق المؤدي إلى تحقيق أسلوب حياة  –أو فشلنا  –ونجاحنا . تحدي االستدامةفالعالم بأسره يقف أمام 
سه، عتماد المتبادل بين جميع األطراف في العالم هو أٌمر يمكن الشعور به وتلم  إن اإل .الجميع ر يخص  مسطح هذا الكوكب هو أ

 .الحديث عن االستدامة واالستمرارية عندوال سيما 

عبر القطاعات والمؤسسات  حلول مشتركة للتغلب على هذه التحديات القائمة ولذلك يجب علينا أن نتكاتف جميع ا للبحث عن 
وربما يصل األمر إلى  لناشطون في أغلب األحوال، كل  بمعزل عن اآلخر، وفي الوقت الحالي يعمل ا. والثقافات والمجتمعات

مديري الشركات والمنظمات ورجال  لقليلة مناوهنا تجدر اإلشارة إلى القلة . بما ال يخدم القضايا بأي شكل حد النزاع التنافسي
لوعي بالروابط والسياقات العالمية وضرورة العمل إن انية مع الصالح العالمي العام، فيتعاملون بحكمة وعقالالذين السياسة 

دراكها جيد ا  وطويلة مة دامستقدراتنا على الوصول لحلول  يحد  منمما . وضع صياغة محددة لهلم يتحقق بعد و لم تالمشترك وا 
 .المدى للتحديات القائمة أمام البشرية

على المستويين الفردي والمشترك، يجب علينا تفعيل قدراتنا البشرية وتكريس أنفسنا بحماسة  مسؤولياتناتحمل  ولكي نتمك ن من
ق ا لهذا الغرض يجب علينا وتحقي. العالمي معلى الصعيد المحلي أأكان ذلك والتزام شديدين لتعميق الوعي بالصالح العام، سواء 

 .رك والفعال في إدخال تغييرات على الواقع لتحقيق قدر أكبر من االستدامةتهي مهارة التعاون المش اكتساب مهارة جديدة

في أغلب األحوال لن يكون من الممكن التوصل لحلول المشكالت إال إذا تم و . وبذلك يرتقي مستوى الحوار والتعاون إلى المقدمة
األمر الذي يتطلب مهارات  المدني على نحو يستهدف تحسين النتائج النهائية، والمجتمع القطاعين العام والخاص ن بين التعاو 

عليهم تطوير مبادرات جديدة لتحقيق  مما يوجب ،لون على المستويين المحلي والعالميؤو جديدة يجب أن يتمتع بها المديرون المس
 .حلول وصهر كل الخبرات األكثر تباين ا لخدمة الهدف المنشودالن، والبحث عن و شاركاالستدامة، تلك التي يدعمها كل الم

نحن بحاجة إلى ابتكارات لتحقيق االستدامة، باالستناد إلى المهارة البشرية، والتفكير المشترك والتعاون الذي يمتد عبر القطاعات 
ومن منظورنا الخاص فإن الحوار البن اء الموجه لتحسين النتائج . والدول والثقافات، واحترام الفروقات واالختالفات المتبادلة

نان مع ا قاعدة أساسية للتغلب على التحديات القائمة،  تحقيق الفقر و مكافحة التغير المناخي و  والتي تتمث ل فيوالتعاون العالمي يكو 
دارة الموارد والسالم و   .السكاني مو  تحديات النالعدالة االقتصادية وتأمين موارد الطاقة وا 

وهو ما  ،مختلف التصورات والرؤى للعالم المحيط وتسوية النزاعات حول المصالح هرالطريق إلى عالم أكثر استدامة عبر ص  يمر 
دارة حكومية تكون موجهة لصالح المواطنين ومجتمع مدني قوي البنيةؤو شركات تتعامل بمسإنشاء  يتطل ب  .لية وا 

يسود فيما بينهم وأن  بناءالعالمي أن يتعلموا كيفية التواصل ال المجتمعاء شديدي التباين في النشطو  الجهات الفاعلةيجب على 
ن وجدت ماحتر اإل ذا نجحنا في أن ينظر الفرد على تباين خلفيته السياسية . حادة في اآلراءاختالفات  الحوار بين كل األطراف وا  وا 
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اآلخر، فسوف يكون من الممكن عندئذ رؤية السياق األكبر، الذي نتحرك فيه  أو الثقافية أو المؤسسية إلى العالم من منظور الفرد
 .مع ا، بشكل أسرع

تعميق فهمه فرصة فإنه يمكننا خلق المساحة الكافية التي تتيح للفرد  1المعنيين رارية الحوار بين ذوي الشأن وعبر إستمو 
ى عل المجالعلى درجة عالية من األهمية في هذا  المعنيين بينالثقة عامل كما أن . المستدامواستيعابه إلمكانات التعامل 

ا والدولي المستويين المحلي مختلف  جمععلى أساس الثقة، فسوف نتمكن من  المعنيين بين ا من إقامة عالقاتفإذا ما تمكن  . أيض 
 .للتعاون المشتركما بينهم في النظر بشكل أكثر إثراء  وتقريب وجهاتمع بعضهم مع بعض  الجهات الفاعلةفي  النشطاءأنماط 

هي تلك المتوالية المنطقية المستهدف من ورائها النجاح في التغلب المشترك على التحديات  لحوارتعاون ولللفرضية  ةأيإن  
 .على أرض الواقعالضرورية لذلك وبهذا فقط يمكننا تحقيق اإلجراءات المشتركة . الخاصة بالتنمية المستدامة

سالمة مصادر المياه في المجتمعات الريفية والحضرية ذات الدخل المتدّني في األردن مشروع من خالل الفرصة، قد أتيحت و 
 تمراء والمقترحات من خالل لجان لحوار وتبادل اآلبغرض ا المعنيين، لتالقي مجموعات 2PNRWفي حوض نهر اليرموك 

وكانت  ،مزارعين والجهات الحكومية والجهات المانحةتشكيلها على عّدة مستويات. وقد شارك في هذه اللجان ممثلون عن ال
كما سيبّين  الحوارات تتّم في جّو تسوده الصراحة والشفافية وقبول الرأي والرأي اآلخر مّما ساهم في الوصول إلى النتائج المرجّوة

 .الحقًا في الفصل الرابع من هذا الدليل اإلرشادي

، والوكالة األلمانية ZMBبي والوزارة األلمانية اإلتحادية للتعاون الدولي والتنمية جرى تمويل المشروع من قبل اإلتحاد األورو 
. ويشمل المشروع عنصرين رئيسيين هما: تحسين مصادر مياه الشرب في المناطق ذات الدخل المتدّني ZTBللتعاون الدولي 

المستدامة لمصادر المياه  ر خطة عمل لإلدارةوتحسين إدارة المياه في حوض اليرموك، الهدف النهائي من المشروع  هو تطوي
 . 2022-2008 المائية في األردنالجوفّية. وتعتبر هذه الخطة مساهمة في تطبيق اإلستراتيجية 

هذا النهج  تنظيمإلدارة المياه و ة شاركلما منهاجفي دعم  اأساسًا للبناء عليه من خالل هذا المشروع وتعتبر النجاحات التي تحققت
 بغية تطبيقه في مواقع أخرى في األردن.المياه في قطاع 

االستفادة من  سيتيح لناولية المشتركة، ؤ كهذا من المس مون كيفية نشوء جو  عل  تالذين ي العمل على رفع مستوى الوعي بزيادة إن 
م، امستقبل مستدسط على العوامل المؤدية إلى مب واضح و لكن نتعرف بشكل أن نود  فنحن  . على نحو أفضل ةالبشري طاقةال

ا علىواالستناد بشكل أكبر   لوعي كان يمكننا الوثوق في كون ا. مهارتنا في تطبيق التغيرات الضرورية لذلك بشكل عملي أيض 
وفي النهاية فإننا نأمل لو أننا . لى ما يجب القيام بهإقنطرة بشكل أسرع لتعبر بنا  أمكننا إقامةنود لو و . الجمعي ممكن ا ومفيد ا

 .مع ا بشكل أكثر فعالية لجعل العالم مكان ا يستحق الحياة للجميعنعمل 

بين االستعداد الذاتي للتعامل باستدامة وبين الطرق والبنى والمناهج التي  الرابط ئنشأن تُ  الالمجفي هذا  المعنيينحوارات يمكن ل
في هذا المجال فإن و . االجتماعي والعالمي وضع صياغة محددة أكثر استدامة لنظامنا ليتسنىمعة، تيجب أن يتم استخدامها مج

ثراء األفكار واال فتح مجاالت كثيرةمن شأنها أن ت المعنيينحوارات  فهذه الحوارات . المشترك ندماج ومبادرات التطبيقلإلبداع وا 
لتباين، فسوف نكون قد وعندما نتعلم كيف يمكن الوصول إلى اإلبداع والتقدم من بوتقة االختالف وا ،م عالميتعد بمثابة حقل تعل  

 .الذي نعيش فيه السائد عالميا و العولمة إطارقمنا باتخاذ خطوة هامة للتغلب على التناقض الحالي في 

                                                      

1
من مصطلح "  ألنه األنسب واألكثر مؤاءمة للسياق التعاوني} {stakeholdersلتعريب المصطلح اإلنجليزي  "المعنيين"مصطلح  المراجع النهائيإعتمد  

   أصحاب المصلحة " الشائع اإلستخدام في األطر التجارية و اإلقتصادية. 
2
 ACWUAتمت عملية التوثيق بواسطة  
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 .يادة الجماعيةر الحول مفهوم  المعنيينيدور محور حوارات 

 

, و كذلك بااللتزام الذاتي  اعلةالجهات الففي  النشطاءر الظروف المالئمة لشعور يتوفمن أهم مواصفات الحوار كإسلوب إدراي 
ذا ما تم استيعاب مسألة هيكلة . للتحديات والمشكالت الحالية جماعيةلى حلول إبداعية إ صولاإلرادة الالزمة للو تحفيز  وا 

عمق والمنظمات والفاعلون السياسيون بشكل أ من جهتهالمستقبل بشكل أكثر وعي ا باعتباره مهمة مشتركة، فسوف يلتزم األفراد كل 
 . الجماعيةو من الريادة وعندئذ ينشأ ج  . مستدام وأكثر فاعلية بالتحرك نحو مستقبل 

ن تفتح أفمثل هذه الحوارات من شأنها  ،مؤشر الحماسة للتغيير ن , فإنالمعنيي الدائم و المتجدد بين حوارال إتباع منهاج وبفضل
 .خلق مستقبل أفضلمن أجل للشعور الوجداني بااللتزام الذاتي للتعاون المشترك  اباب  

 يقدم إسهام ا هام ا من أجل تطبيق مفهوم االستدامة،" المعنيينالتطبيق الناجح لحوارات "ب الخبراء افإن كت ،ومن هذا المنطلق
وفي هذا السياق فإن حوارات . الجماعيةمن الريادة  المناهج والطرق الخاصة بالتحول المشترك في إطار جو   يعرض أهم   هأن حيث

للبحث  ا  أساسي دليال  ها تشكل أنكما (. الدولي) لمجتمعناأكثر استدامة  نهجالمطبقة بنجاح يمكنها أن تساعد في وضع  المعنيين
 . لمالعاعلى مستوى تحريك عجلة عمليات التعلم واإلبداع لو التي نواجهها عن حلول للتحديات المعقدة 

إن ما ، متصلبةأو خطة جامدة داة أدرجة استخدام خفض يتعلق ب الاألمر ف، ال مكانت هذه العمليات ناجحة أ سواءوال يهم هنا 
تحويل  بفنّ األمر إذ ا يتعلق . عياالذكاء الجم نشوءبقدرتنا على التعلم المشترك وخلق المساحة الكافية التي يمكن فيها  يتعل ق

يدوية، يجب  واتنواع الفنون فإنه توجد أدأال في كل لكن كما هو الح. االختالفات بقدر من االحترام المتبادل إلى تنمية مستمرة
ا مجموعة من المهارات يجب  معرفتها يجب أن نعلم متى يمكن تطبيق . عمل على تطويرها لتحقيق النجاحالجيد ا، وهناك أيض 
 .الحوار المخرجات الناتجة عنوكيفية إتمام ذلك، ومتى يجب أن يتم تنفيذ  المعنيينحوارات 

وبذلك يمكننا أن نتأكد من أنه يتم استخدام  ،النشطاء في الجهات الفاعلة مختلف شراكلطرق والمسارات الفعالة إليجب أن نعرف ا
ين بالطرق والمناهج التي من يتعين علينا أن نكون ملم  و. عية والخبرة الشخصية والمهارات المختلفة بشكل كافاالمعرفة الجم

 .هة للنتائج المرجوة فيما يخص الموضوعات االجتماعية والسياسية والبيئية المتشابكةشأنها إنشاء حوارات إنتاجية مثمرة وموج  

يجب علينا كذلك . لية الذاتية وااللتزام بالتطبيقؤو يجب علينا أن نكون مدركين للعوامل التي تتيح إمكانية اإلحساس بالمس كما
بشكل باعتبارها دافع ا للتعامل  المعنييناستخدامنا لحوارات تطبيق االستراتيجية، من خالل  نا فيتوسيع نطاق قدراتنا ومهارات

جماع في الرأيعلينا تعين ييجب أن نعرف متى و. عياجم ن نتمكن من أيجب و . مراعاة االختالفات وضرورة التوصل لتوافق وا 
تطبيقية ذات أدوات ة إلى ولذلك فإننا بحاج. إنشاء حوار مفتوح ومتى يكون من الضروري عقد اتفاقات ملزمة مدى يمكننامعرفة 
 .من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة لحوارات المعنيين , عملي طابع

 لالستدامة الجماعيةالريادة : المبدأ

مستقبل أكثر استدامة لالستدامة هي المهارة المتعلقة بتطبيق قدر المساهمة الذاتية لكل فرد لتحقيق  الجماعيةالريادة 
حول مهارة  الجماعيةويدور محور الريادة . باشتراك اآلخرين( الدولي)في صورة ريادة مرنة وموجهة لصالح المجتمع 

  تتيح الجماعيةالريادة ف .بتكاراالبداع و لإل مساحة إلى بين فرديةاالختالفات ال ولتحويلاإلنسان إلنشاء حوار 
وهو ما يعد شرط ا هام ا وأساسي ا للتغلب على تحديات العولمة واالستدامة بشكل  -ردية التغلب على الرؤى الذاتية الف

 . مستمر
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خبرة مئات  دمج والذي تم  فيه،  المعنيين حوارات تطبيقفي  الناجحة  السابقة اتستند إلى الخبر ي و العملي هذا الدليل اإلرشادي
هذا الدليل الضوء على تفهم طبيعة ويسلط . معهد الريادة الجماعيةدمها التي يق عليميةبرامج التالالمشاركين من الجنسين في 

هبشكل يخدم وتقييم النتائج حوار إطالق وتنفيذ الويوضح متى يمكن أن يتم  المعنيينلنجاح في حوارات ساسية لألاعوامل ال  التوج 
 . نشودنحو الهدف الم
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 دــتمهي

 ذا الكتابكيفية استخدام ه –تمهيد 

وفي هذا اإلطار فإنه يتعين أن يتم توجيه المصالح واألهداف المتنوعة . عيةاريادة واعية وجم المعنيينحوارات تتطلب 
ل فإن المهارة تكون مطلوبة وضرورية في نطاق إدارة ثموبال. المختلفة إلى مسارات العمل البن اءة الجهات الفاعلةعات لمجمو

بعض منهم ل، وال سيما عندما يكون لالمعنيينقصور في الثقة بين األفراد من مختلف مجموعات أي  التغلب على هدفالعمليات ب
 .على عدة مستوياتإدارة الحوار تشترط تطوير مهارات  لمعنيينل الناجحةحوارات الولذلك فإن . ينر أقوى من اآلخر ثيتأ

والفهم الجيد لكل ما يتطلبه أي حوار  األدوات والوسائلل في لنتائج تتمثلالموجهة  المعنيينتوجد عناصر محددة لتطبيق حوارات 
باإلضافة إلى ذلك فمن . مقدرة بالشكل الصحيح  في الحوار المعنيينت قدرايتعين أن تكون و. مرحلة و لكل المعنيينبين 

متناقضة، ومن  و حتىأ فةمختلتكون  قد المصالح التي قريبيمكن تلة الالزمالضروري أن تتوفر معرفة شاملة بالطرق والمناهج 
 .ثم وضع صياغة محددة للحوار المشترك باعتباره عملية تكوينية، بحيث يكون موجه ا لتحقيق النتائج المرجوة

إلى سياق  المعنييناألساسية وفهمها من شأنه أن يساعد على نقل عملية تطبيق حوارات  المفاهيممعرفة وفي هذا المجال فإن 
، وهو ما يعني إدارة المتغيرات في األنظمة المستدام وصوال  إلى تحقيق التطوير  المجتمعيحول يكون متعلق ا بالت أكبر

 . االجتماعية المتشابكة

فهي تتيح لنا إمكانية . يذيةفالتن اتر لمهاافإننا نحتاج إلى قدر كبير من  المعنيينوبالنسبة لوضع صياغة دقيقة وناجحة لحوارات 
 لمعنيينل ش عمل كبيرة أو صغيرةتنفيذ عمليات تواصل غير رسمية ومتى وكيف يتعين عقد ور معرفة متى يكون من الضروري 

ومتى يتعين أن تتم معالجة خطط التطبيق لتحقيق نتائج قابلة  , ومتى تحتل إدارة العالقات مركز الصدارة واألهمية القصوى, 
 .للتنفيذ

ا المعنيينحوارات  هدفت  بإجراء الحوار نو المعنيعلينا مراعاة السياق الذي يقوم فيه  لذا يتوجب. فعالً  لة قائمةحا تغيير إلى دائم 
في إطار هذا النظام الذي  ،أن نفهم العوامل التي تدعم التغيير وتلك التي تعيقه و كذلك يستلزم.لألهداف بنجاح  وصللكي نت

 .المعنيين بين حواربال بدءالا لتحفيز شرط   عتبري الوعي بالنظام وما من شك في أن  . يكون في أغلب األحوال متشابك ا

يقومون  الذينفهم  ،عليها  القائمين األفراد يف دائم ا تمث لت المعنييناألكثر أهمية لحوارات " عناصرال"إلى أن هنا وتجدر اإلشارة 
تاحة السبل واإلمكانيات كل ل أن يتوفر، يجب ينالمعنيحوارات  فعاليةزيادة  ولضمان. بالتحفيز والتنفيذ والمساهمة والدعم وا 

ميولهم  معرفةيجب عليهم  كما .) ذواتهم( المعرفة بالذاتولين عن التحفيز والتطبيق والتنسيق من الجنسين قدر كبير من ؤ المس
دور ليجب أن تتوفر لديهم القدرة على االستجابة لكذلك ، كأفراد و كمؤسسات إن لزم األمر  ومواضع القوة والضعف لديهم

 .وأن يكونوا منفتحين على التعلم المستمري يقومون به، الذالريادي 
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 المعنيينتنمية المهارات متعددة المستويات لحوارات 

 عنصر أساسي وحيوي فيما يتعلق بتطبيق حوارات  الوعي بالذاتُيّعد  الذاتمعرفة 
 .المعنيين

ميكية في إطاره( ودينالعمل باأي فهم للنظام )النطاق الذي نتدخل فيه أو الذي نقوم  الوعي بالنظام
 .المعنيينعمله تمثل عوامل أساسية ومحددة للتطبيق الناجح لحوارات 

 .وتنفيذها المعنيينللتخطيط لحوارات  م  تمثل مهارة تنفيذ العمليات عامل نجاح ها مهارة تنفيذ العمليات

 .وحدودها المعنيينتوضح المفاهيم إمكانات حوارات   المفاهيم

 .وتنفيذها المعنيينحوارات تخطيط في لسبل مفيدة وهامة األدوات وا المناهج األدوات و 

مكانيات مهارات ويقدم نظرة عامة لكل اإللكل هذه المستويات من تنمية ال" المعنيينالتطبيق الناجح لحوارات "يتعرض كتاب 
ا . المعنيينحوارات  األسباب الداعية لتطبيقكل  و المتاحة الكيفية التي يمكن من خاللها تحفيز البدء في كما أنه يوضح أيض 
 .لنتائج وتطبيقها ومسايرتهالبشكل موجه  المعنيينحوارات 

كما أنه يوضح الفرضية والفرص التي تنشأ . باعتبارها طريقة إلدارة التغيير المعنيينع حوارات و يقدم تمهيد ا لموض :الفصل األول
 .لتنمية المستدامةل والهادفةعن ذلك 

ا تفصيلي االمعنيينيعرض الطاقات واإلمكانات التي تتيحها حوارات  :الثاني الفصل لما يمكن تحقيقه من خالل  ، ويقدم عرض 
 .المعنيينكن من خاللها تحليل طاقة حوارات يمتطبيق هذه الطريقة والتوقيت الذي يكون فيه من المناسب تطبيقها والكيفية التي 

، ويوفر معلومات ثرية حول مختلف المعنيينالتي يمكن أن تنشأ فيها حوارات ( العالمية) لمحليةا المستويات يبي ن:  الفصل الثالث
 :وهي المعنيينالثالث في حوارات الفاعلة المركزية  ويعرض المجموعات. المعنييناألشكال والصيغ لحوارات 

 القطاع العام  -

 القطاع الخاص  -

 .المدني المجتمع -

الذي يعرض المراحل  3(DCM) ر الحواريينموذج التغيتوضيح  يتم   حيث. المعنيينفية تطبيق حوارات يوضح كي : الفصل الرابع
يقدم النموذج دليال  . لمرحلةالمميزة لطبيعة الويسلط الضوء على األمور الضرورية في كل مرحلة و  معنيينللالمختلفة ألي حوار 
 .أهمية خاصة مما له منلقوائم الفحص في نهاية الفصل  ، مع عرضنيينلمعبين اأي حوار وتنفيذ  إعدادإرشادي ا عملي ا لسبل 

                                                      

3
 .2009عية الجماتم التطوير من قبل معهد الريادة  
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التوصل لنتائج  بهدفبقدر متماثل في عمليات إنشاء الحوار  اعتبارهايتعلق بأبعاد التغيير التي يجب أن يتم  :الفصل الخامس
عية اتبارها الطريق للريادة الجمباع المعنيينالكيفية التي يمكن من خاللها النظر إلى حوارات  ، حيث يجري وصفمستدامة

لين عن ؤو ويتم هنا على وجه الخصوص التعرض لدور المس. وماهية التحديات التي يتعين أن يتم التغلب عليها في هذا اإلطار
 . ة وماهية المهارات المطلوبةحالي  وماهية المتطلبات الضرورية ال المعنيينتحفيز حوارات 

بدور فيما يتعل ق  خاصة   ، وويقدم إرشادات هامة المعنيينمختلفة في حوارات لتواصل الاتعرض مستويات سي :الفصل السادس
 .ر الحوارييالتواصل في مختلف مراحل نموذج التغي

. المعنيينال إدارة التغيير من خالل حوارات جفي م سيسااألمفهوم التعميق موضوع الحوار باعتباره  يجري فيه :الفصل السابع
ح كذلك فإنه يوض. الحوار وتطبيقها بشكل عملي اتهار يمكن أن يتم تدعيم بنى وهياكل الحوار وتطوير م كما أنه يوضح كيف

 . بشكل ناجح المختلفة ضمن إطارها الجهات الفاعلةمجموعات  شراكو إ ُملزمةكيف يمكن إقامة عالقات 

 . توضيحية مع تقديم أمثلة المعنيينعوامل الخاصة بإنجاح حوارات اليذكر  :الفصل الثامن

وتحقيق ا لهذا الغرض فإنه يتم . المعنيينيوضح الكيفية التي يمكن من خاللها فحص جودة عمليات إنشاء حوارات  :الفصل التاسع
 .المعنيينتقديم أداة يمكن من خاللها تقييم جودة العمليات المنفذة في مختلف مراحل إنشاء أي من حوارات 

ا من األيقدم :  الفصل العاشر  .المعنيينيمكن االستفادة منها في مجال تطبيق حوارات  التي متنوعةالعملية السبل الدوات و بعض 

 والفعاليات التي تتم  وعمليات التعاون  المعنيينتحتوي مرفقات الكتاب على روابط ومراجع أخرى خاصة بموضوعات حوارات و 
 . عبر القطاعات واإلدارة المستدامة

 

 هذا الكتاب كيفية استخدام :1 رقم شكل

 

  nnn.swogwlehdwedlohekaws.www قع اإللكترونيالموالتسجيل على منصة التعلم على 

ت جديدة ولالطالع على أمثلة ب لغرض تطوير طرق ومناهج وأدواكل ما هو جديد وحديث عن هذا الكتا لمتابعة
فة األساسية والتعلم اإللكتروني فإن منصة التعلم . وباإلضافة للمعرلذوي الشأن و المعنيينحول حوارات ناجحة  وذجيةنم

ا المساحة الالزمة للتبادل المعرفي مع ممارسين آخرين والتدريب الهادف على يد خبراء ف  .ي الحواراتتتيح أيض 

http://www.stakeholderdialogues.net/
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 الفصل األول

 تطبيق التنمية المستدامة بهدف فرضية مركزية – المعنيينحوارات  –الفصل األول 

، وعلى سبيل المثال عندما يتعلق األمر مةالمستداباعتبارها أداة لتحقيق التنمية  المعنيينسيتم بشكل متزايد استخدام حوارات 
دارة الموارد وتحسين  مةالمستداير المناخي وتوسيع مجال استخدام مصادر الطاقة المتجددة وأعمال التحصيل التغ بالتكي ف مع وا 

الخدمات الصحية والتطوير المستمر لسالسل القيمة المضافة والتطوير المستمر للمدن وتحسين الخدمات التعليمية أو تنفيذ 
ا بشكل مكثف في مجال التنمية االقتصادية كما سيتم استخدا. المعايير االجتماعية والبيئية وفي إطار التفاعل مة المستدامها أيض 

من القطاعين العام والخاص  الجهات الفاعلةفي  النشطاءوهنا تجدر اإلشارة إلى . بين المؤسسات ومجموعات اهتماماتها
 ومون بالحث على تطبيقها.يق الذين المدني والمجتمع

 تمهيد – المعنيينحوارات  1-1

 ستمرةفي إطار عمليات التغيير الم,  المشورة تبادل  على تقديم فرضية منهجية إلتاحة إمكانية التعاون و المعنيينحوارات  فتهد
نجاح هذه العملية يجب أن يتم  يتسنىحتى و . لتحقيق االستدامة مختلف مجموعات  إشراكوضع صياغة محددة لهذه التغييرات وا 

 عملية أي نجاح  نمن شأنها أن تؤم   صلبة األساس معنيينال حواراتإلى أن هنا تجدر اإلشارة و. في العمليات المعنية االهتمام
 ةالمختلف الجهات الفاعلةوهناك العديد من . كل المشاركين في العملية عند التطبيققبل عالي ا من االلتزام من  اقدر   وتوفر   , للنتائج

التحديات القائمة مع والتعامل  الممكنة بهدف مناقشة خيارات الحلول ةو شراكتعاون  اتدخل في عالقت المجتمععلى مستوى 
 .المشاركة الفعالة في التطبيقو 

، وذلك من خالل فتح رؤى لخيارات تعامل جديدة يمكن أن يقبلها ملتبسةيق ا بن اء  في المواقف التعرض طر  المعنيينحوارات  كما أن
كذلك و تزداد ي أالتوصل إلى اتفاق في الر  مكانيةبشكل مشترك، فإن ا إلى حلوللوصول تم اما إذا و. المعنيينكل المشاركين و

مع ا عندما يتم العمل على أهداف مشتركة عابرة لحدود  تتفاعل المهارات والخبرات ألن.مقبولة نهائية الحصول على نتائج
 . إيجابيةلفة بإحداث تأثيرات في إطار القطاع الواحد يقوم تبادل وجهات النظر المختو  ،ومع ذلك فإنه. القطاعات

حلول قطعية و نية البحث المشترك عن على تجميع مختلف الرؤى ووجهات النظر، وهي بذلك تتيح إمكا المعنيينحوارات تعمل 
الجهات المختلفة االختالفات والنزاعات بين  إنّ . المصاعب القائمة حقيقة طرف عنال نصاف الحلول أو تغض  بأ رضىال تو  نهائية
إذا ما تم تجميع و. المستدامحلول مبتكرة من منظور التطوير  في إيجاد إمكانيات مهمة و معتبرة خفي في جعبتهاتُ  المعنيينمن 

 . بشكل إضافي المعنيينالسبل والموارد مع ا، فيمكن أن تزداد فعالية حوارات 

 

 ؟المعنيينمن هم : المبدأ

ويمكنها أن تظهر في شكل فرد أو ممثل . تطويريٍّ معين أو لديها قرار محدد هم األفراد أو المؤسسات المهتمة بمسار   المعنيين
وهي تؤثر إما بنفسها على قرار ما، أو تكون العناصر األساسية عند التنفيذ أو تكون ذات صلة مباشرة بعملية . لمجموعة ما

 .التنمية
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 واألسباب فوائدال – المعنيينتطبيق حوارات  1-2

وبذلك فإنها . إمكانية ربط مختلف الرؤى ووجهات النظر واالهتمامات ضمن عمليات التخطيط والتطبيق نالمعنييتتيح حوارات 
تعمل على دمج المهارات المختلفة مع ا، وهي بذلك و. تعمل على مواءمة صيغ وأشكال جديدة ومبتكرة للتواصل والتعاون المشترك

 4.المستدام يق الكفاءة والفعالية في التطب ي  تعمل على تيسير مستوي  

 ؟نهجًا واعداً  المعنيين تُ حوارا تُـعدّ لماذا 

على سبيل المثال إدارة سلسلة اإلمداد والتحصيل  :لهالمرافقة التحديات ا المهارات يتم ربطها وتجميعها
لألهداف  جههولية االجتماعية للشركات المولمسؤوالتواصل وا المستدام

جميع الخبرات المتباينة للفاعلين والعولمة المتزايدة للعمليات، تتطلب ت
 .المختلفين

السبل والمصادر يتم استخدامها بشكل 
 أكثر فعالية

على تحفيز عملية االستفادة بشكل  يعمل المعنيينالتعاون في إطار حوارات 
أكثر فعالية من السبل والمصادر، حيث إنه يتم استخدامها بشكل مشترك 

 لتحقيق الهدف. 

الحوار  من خاللحقيقها ت يتمالنتائج التي 
تلقى قبوال أوسع و تكون أكثر تكون 

 إستدامة من الحلول الفردية

، ولكنه يتم المعنيينالنتائج التي يتم تحقيقها في إطار التعاون والحوار يقبلها 
وهو ما يزيد نسبة  بشكل أفضل، المعنيينقبولها أيًضا في محيط عمل 

 التعاون المشترك. قاتالقبول وتشجيع عال

على زيادة طاقة  المعنيينتعمل حوارات 
 النظم المتشابكة إليجاد حلول

حل المشكالت. تجميع  فيطاقة النظم المتشابكة  المعنيينحوارات  تدعم
الطاقات المختلفة والتكوين المشترك لحقول التعامل من شأنها أن تؤدي إلى 

لمؤسسية أو زيادة سرعة قدرة التعلم مقارنة بالحال عند ممارسة األنشطة ا
 القطاعية الصرفة.

جودة ومصداقية عمليات تكوين الرأي 
 أعلى

وجهات  وجود عدة أعلى، عندمجودة ومصداقية عمليات تكوين الرأي تكون 
وتتم موازنة االهتمامات والمصالح. معرفة األسانيد والحجج المختلفة  نظر

 من شانها أن تمنع المواقف المتصلبة. 

عليها تكون أسهل  االستراتيجيات المتفق
 في التطبيق

االستراتيجيات المتفق عليها تكون أسهل في التطبيق عندما يتم تطويرها في 
، بل من البداية المعنيينإقناع  يجريأي حوار شفاف ومتوازن. ال يجب أن 

التي ذلك من خالل مشاركتهم الفاعلة في الوصول إلى النتائج يمكن أن يتم 

                                                      

4
 .بعض العناصر من هذا الفصل ترجع إلى الكتاب المذكور. B 2011، وآخرونكونيكيل،  
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 تمت معالجتها.

تزيد من االستعداد لاللتزام  معنيينالحوارات 
 الذاتي

بما ينتج عنها من  لاللتزام الذاتي من شأنها أن تزيد المعنيينحوارات 
الجهة  مستقبلعلى تشكيل  المشتركين يساهمون في التأثير، حيث إن قرارات

ومن ولية المشتركة، لمسؤبا ، مما يزيد من شعورهمالتي يتحاورون بشأنها
 .المشترك بالنجاح اهتمامهم

تمسك المتصلب ال تعالج المعنيينحوارات 
في  النزاعاتحدوث  بالرأي و تقي 

 المجتمع

تعمل على تشجيع عملية االستكشاف  المعنيينالمشاركة الفعالة في حوارات 
المشترك لإلمكانات المستقبلية. وهذا من شأنه أن يعمل على تغيير وتوسيع 

 تعامل جديدة للجميع. ويفتح إمكاناتنطاق منظور المشاركين 
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 الفصل الثاني

 المعنيينتطبيق حوارات  بهدفتحليل الطاقات واإلمكانات  – 2

 ؟المعنيينما الذي يمكن تحقيقه من خالل حوارات  2-1

والقدرة  ،ى األخر مقابل اآلراء ووجهات النظر بين كل المشاركين في  قبلمن الصراحة والت عتبرا  قدر ا م المعنيينتتطلب حوارات 
وكذلك فإنها تشترط االستعداد إلعادة النظر في الشروط . على التعبير عن المخاوف والوقوف على اهتمامات اآلخرين ومقترحاتهم

 .لتعاون البن اء المثمرل تاح المجالاالهتمامات األخرى حتى يالممكنة في مقابل مجموعات 

 :أنه أن يدعممن ش المعنيينأي تعاون في إطار حوارات إن  

 المختلفين المعنيينبين  اوثباتهر الثقة و إنشاء جس ، 
قامة  المجتمعفي  الجهات الفاعلةعالقات العمل البن اءة بين  وا 

 و إمكانية تطبيقها على أرض الواقع الحلول اإلبداعية تقييم 
  راتبادوالمع ير امشال من خالل التعامل في إطار لجهات الفاعلةباتعريف ال  
 مقبولة من كل الجوانب الالجودة و  ذاتقي مة ال قراراتال 
 ولية تجاه أي مطلب من كل الجهات ؤ التعريف وااللتزام المستمر أو تحمل المس 
 مصداقية اإلجراءات والمبادرات 
  استدامة النتائج 
  والبن اءة مةالمستداعالقات التكوين بنى وهياكل التعاون و. 

بتوفير الشفافية في  ىعن  التواصل المنتظم يُ ف ،من نوع خاص دقة   ور ا هام ا ويتطلبديلعب التواصل الجيد في حوارات المعيين 
 . المعنييني في حوارات حور بالثقة هو بمثابة عنصر نجاح م مفعم أي جو  و . حققة والتحديات القائمةتإطار التطبيق والنجاحات الم

دون غيرها موجهة فقط إلمداد مجموعات معينة  ية،أحاد استراتيجية تواصلأي  تتبعال  المعنيينومع ذلك فإن حوارات 
عات لمجمويتم تزويدها  التي معلوماتال نوع من أيإّن . موضوع معينحول بالمعلومات حول األهداف والتأثيرات المحددة أو 

 ،نر معي  يبتغيبوضوح ا مفيد ا إال إذا كان األمر متعلق  لن يكون استخدامها  ، إاّل أنعلى ذات الدرجة من األهمية  تعتبر المهتم ين
 . وليتهمسؤ   ال  على األقل متحم المجموعةجزء من يكون بحيث 

 

 ؟ثُلىهي الطريقة الم المعنيينمتى تصبح حوارات  2-2

تهدف إلى فهي في الوقت نفسه و  ،في السياقات بالغة االختالف بمثابة طريقة براجماتية ومبتكرة المعنيينتعد طريقة حوارات 
طريقة تطبيقها وتناسب . والتعاون المشترك لتحقيق ذلك بجميع وسائل التواصلاالستعانة من خالل ت المطلوبة إحداث التغييرا
 . الجهات الفاعلةبين مختلف  ي ُكل يتحقيق نتائج في إطار تعاونلتي يكون من الالزم فيها ا الحاالتبشكل خاص 

سواء  ،إطار المشاورات تكون الفعاليات الحوارية ففي. كاال  متنوعةيمكن أن تأخذ أش المعنيينوتحقيق ا لهذا الغرض فإن حوارات 
 هي الخيار األمثل. ،التي تظهر في صورة ورش عمل أو مؤتمراتو ية جماعال وأ منها الفرديةأكانت 
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 خطوة  حوالفي أغلب األ معنيينلل التشاورية اتكون اللقاءتعمليات التعاون، فتفعيل عندما يكون التركيز بدرجة أكبر على أم ا 
 . أطول اتضمن عملية تطبيق تستمر لفتر 

المعالجة  نجاح حوارات المعنيين مرهون بشفافيتها و مصداقيتها الكاملة في عرض العوائق و التحديات ، مع طرح كل وسائل نإ
اون التي تظل فعالة ، فسوف تتزايد فرص إرساء شبكات التعالمعنيينكل  أن األمر يضم  إلى نظر ا و. حلول الممكنةللعية االجم

ولية ؤ إقامة البنى التي من شأنها تحفيز إدخال التغيير في المسلدعم  يكون هنالك مجالوباإلضافة إلى ذلك . المشاركةطوال فترة 
 . ركيناالذاتية للفاعلين المش

 . نفتاح المتزامن للتعلم المشتركإمكانية إحداث التوازن بين التطبيق الملزم لألهداف المتفق عليها واال المعنيينح حوارات تيتكما 

 

 ؟ألمثلا الخيارهي  المعنيينمتى تصبح حوارات 
 

، فيمكن  لهلم يتخذ المبادرة إلدخا المعنيينن هناك ضرورة للتغيير، إال أن أحد ا من أإذا اتضح  قوي للتغير وجود حافز  عند
 .ذلكبمثابة الواعز التحفيزي للقيام ب المعنيينعندئذ أن تكون حوارات 

إذا كان من الضروري تجميع 
 وجهات نظر مختلفة

 إلتفاقالمختلفين ال يستطيعون التفاهم وا علينالفاإذا كان من المرغوب إدخال أي تغيير، إال أن 
أن تساهم في  المعنيينعلى اتجاه وغرض معين وأهداف وطرق محددة، فيمكن عندئذ لحوارات 

 .تجميع مختلف الرؤى ووجهات النظر
 وقف الحلول علىعند ت
 معيالج لوعيوا االبتكار

تحديات يتعذر التغلب عليها من خالل استخدام الوسائل المتاحة وتطبيق  يةأ لدى ظهور
، فيمكن االشتراك في حلول المعنيينالخبرات أو قدرات اإلنجاز ألي مجموعة محددة من 

 .ةلمعالجة التحديات القائم المعنيينإبداعية مبتكرة في إطار حوارات 
عند إستهداف الموافقة 

 الجماعية
، وقبولهم إذا كان تنفيذ أي إجراء أو تنظيم لعملية االستدامة يتطلب فهم المشاركين اآلخرين

 .قبوال  واسع ا المعنيينفسوف تخلق حوارات 

عند إرتباط النجاح ارتباطا 
 شرطيا بالتطبيق المشترك

والتعاون فيما بينهم،  المعنيينعم مختلف إذا كان هناك مشروع أو مبادرة أو خدمة تتعلق بد
 .على تكوين بنى وهياكل تعد بالنجاح المعنيينفيمكن عندئذ أن تعمل حوارات 

 

 

 ؟المعنيينما الذي يميز حوارات  

مكانية حدوثها و تفعيلهافالقوة التأثيرية لهذه ال. تتجاوز اإلدارة الصرفة للمشروع المعنيينحوارات  إن ، و   في أنهاتتمثل  حوارات وا 
 .في عمليات التغيير المعنيين إشراكبعيد ا عن خطط المشروعات المحدودة، تتيح بصفة مستمرة 

وهذه . فيما يتعلق بعمليات الحوار طويلة المدى فقد اتضح مدى نجاح تكوين بنى تواصل واضحة وآليات تطبيق متفق عليها
في  ركيناالمش المعنيين كافةوتحليل نتائج وتأثيرات عملية الحوار مع  األخيرة يتعين أن يتم التخطيط لها بشكل مشترك وتقييم

مختلف  إلشراكأمر ا حاسم ا  ا  جيدالمخطط لها ستراتيجية إلا عد  فت المعنيينبالنسبة لعمليتي التخطيط والتنفيذ لحوارات . الحوار
لها المصادر الكافية في صورة فريق عمل خطة مشروع ذات صلة تتوفر  اي يكون أساسهتمجموعات المصالح واالهتمامات وال

 .زمني وتمويل وخبرة عملية برنامجو 
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 القدرات؟ كيف يتم تنفيذ تحليل 2-3

رشادات حول ما إذا كان يقد   المدني أو القطاع العام أو  لمجتمعمن القطاع الخاص أو ا لدى الفاعلينم تحليل القدرات نصائح وا 
وفي هذا اإلطار فإن فريق . مشتركالتعاون للأو  تشاوريةكعملية  المعنيين اتحوار  تطبيقب الرغبةمجال التعاون الدولي في 
إجراء تحليل القدرات فإنه يمكن توضيح ما إذا  وعبر. المعنيينتحديد الهدف من وراء مشاركة  بشكل فع ال فييشترك  نسقينالم

الكافي من الثقة  رالقدالفاعلين المقدرة و ك بين الشركاء إذا كان هناما و . ةالمعني حالةمناسبة للصة يمثل فر  المعنيينكان حوار 
 . بشكل مشتركمعهم إجراء هذا التحليل ب  بما يسمحالمتبادلة، 

ا عام ا للمعايير التي يتعين أن يتم ا وباالستعانة بهذا . معنيينلللتفكر فيها، قبل البدء بأي حوار تقدم قائمة الفحص التالية عرض 
ا في الكيفية التي يمكن من خاللها  و بالتعمق، بل  تتم مراجعة التطبيق الممكن للفرضيةالتحليل فإنه يمكن أن  وضع أيض 

 .المعنيينبين الشروط الصحيحة إلقامة حوار 
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 1 2 3 4 5 6 المعيار

        المعنيينهناك ضرورة إلقامة حوار 

( إقامة مشروع أو تنفيذ برنامج أو مبادرة أو إقامة فعالية وما إلى ذلك)لتطبيق الخطة المقررة 
في نطاق الخطة  المعنيين بين مجموعات  التقبل و المشاركة من الضروري أن يسود جو فإنه

 .المقررة

      

ة، ولذلك فإنه يجب المقررذوي الصلة بعملية الخطة  المعنيينتوجد العديد من مجموعات 
 .الرجوع إليهم واستشارتهم

      

       .المعنيينيتطلب تنفيذ الخطة المقررة المشاركة الفعالة لمختلف مجموعات 

       .اآلخرين عبر إعداد المعلومات علينالفايتعين أن ينطلق التعاون مع 

       الزمني الجدول تحديدتم 

       .الفاعلون األساسيون مقتنعون بضرورة إحداث تغيير

إلى الحد الذي يجعل من المستحيل  من الشّدةكين ليست المشار المعنيينالنزاعات القائمة بين 
 .معنيينللتمام ا المشاركة في أي حوار مشترك 

      

       . وقدراتهم المعنيينحوار  منسقين في مهارة يثقوالذين يمثلون أهمية للحوار  المعنيينأغلب 

 ينطبق تمام ا  6
 ينطبق في الغالب 5
 ينطبق إلى حد ما 4
 ينطبق بدرجة أقل  3
 ال ينطبق إلى حدٍّ ما 2
 ائيا نه ال ينطبق 1

 
 
 

 تتيح قائمة الفحص اإلختيارات التالية:
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       . الحوارأضرار أو مخاطر جراء االشتراك في يةالمشاركين أل نو المعنيلن يتعرض 

        المعنيين الحوار بينالموارد الضرورية متاحة لتطبيق 

، كما والجدول الزمني والبشرية والمالية الماديةقدر كاف من الموارد  به المنسقينفريق عمل  
 . للمشروعات إدارة يةأ هو الحال في

      

       .لمعنيينللتطبيق أي حوار  المنسقين عمل قدر كاف من الخبرة العملية في فريق يتوّفر

       .ي الصلةذو  المعنيينيتمتع بعالقات كافية مع مجموعات  المنسقين عمل فريق

       .والشركاء للمنسقينيين في المؤسسات التابعة من قبل صن اع القرار األساس تشجيع الحوار 

       المنفذين/المنسقين عمل الكفاءة واالستعداد للتطبيق متاح في فريق

ال تسير  التي –يتمتع باالستعداد والقدرة الكافية للتوجيه المشترك للعملية  المنسقينمل عفريق 
 .والتحكم بها –في خط مستقيم في إطار ظروف معينة 

      

آراء مغايرة والسماح بتطبيق فرضيات  يةمستعدون الحترام وجهات نظر أخرى وأ المنسقينكل 
 . حلول تتم معالجتها بشكل مشترك

      

       .منفتحين لتغيير وجهات نظرهم الخاصة أو لمواءمة أهدافهم نو المنسق 

       .عملية مشتركةأي  في" القيادة"مستعدون لتولي  منسقونال

 

إذا ما أظهر تحليل القدرات أنه لم يتم اإليفاء بمعيار أو أكثر، فسوف يكون من الواجب عندئذ إعادة النظر في ماهية المعايير 
ولون عن ؤ لقيام بها إذا ما تمكن المسقدرات الفريق تستحق ا وفياالستثمار في الموارد إن . المنسقينالتي يمكن أن تؤثر على 

أن يتم تسليط  المهم  أيضا  وبالمثل فيمكن أن يكون من . التنفيذ من خالل ذلك من تحسين الشروط الخاصة ببدء أي حوار/التحفيز
 .مزيد من الضوء على سياق التغيير

 

 :ةحواري عمليةأي  في شروط نجاح لإلستثمارها إدراجيمكن أن يتم فيما يلي أمثلة 

  المنسقينبالنسبة لفريق  المعنيينلحوارات  رفع الكفاءةدورات تدريب  
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 .أو لصن اع القرار المهمين يةاألساس الجهات الفاعلةو
 لى أي مدى يكون صن اع القرار مستعدين في الواقع المنسقينعلى فريق  االنعكاس  ، وا 

 .للسماح بتأثير مجموعات مصالح واهتمامات أخرى
  لتقدير الشخص الذي يمثل أهمية لتغيير ما نيينالمعتنفيذ تحليل. 
 ضرورة إحداث التغييرب الجمعي  الوعي زيداإلجراءات التي من شأنها أن ت تنفيذ.  

عملية حوار، يتعين على الفريق أن يقوم بتكرار تحليل أي  ية لتنفيذمرجعبعد أن تتوفر اإلجراءات الالزمة لتحسين الشروط ال
 .القدرات

ن أن عيفي هذه الحالة يت. تكون كذلك ولكن بشروط قد، أو المنسقينخاضعة لتأثير الهناك بعض المعايير غير  يمكن أن تكونو 
أو على  -ناجح حوار إجراءر الموقف بالشكل الذي يتيح إمكانية يتغيالالزم لزمن الالنظر في  يتم بشكل جماعي مشترك إعادةُ 

 .زمني معين إلجراء أي تحليل جديد للقدرات موعديكون من المفيد تحديد وهنا يمكن أن .  معنيينلل -األقل محتمل النجاح

 

 ؟لمعنيينا بين حوارال ه بشكل خاص عند تحفيزما الذي يتعين مراعات 2-4

تحقيق النتائج لظهور عالقات بن اءة مثمرة و لو  للمعنييني حوار الناجح ألتطبيق اليمكن  يجب أن يتم اإليفاء بشروط معينة لكي
 هذه الشروط تجعل من الممكن تنفيذ مثل هذه العملية المعقدة للتواصل والتعاون. ، على األقل في المراحل األساسيةالمرجوة

 . بأسهل الطرق الممكنة

وهذا االمر ال يجب أن . مبادرة للتغييرأي  في بداية للمعنيينمقتنعين بجدوى أي حوار غير ذوي الصلة  الفاعلينأحيان ا يكون كل 
ة المخطط لعملذوي الصلة لطريقة اعلين الفايضم االكتساب التدريجي لمزيد من  المنسقيني ا، حيث إن نطاق مهام يكون ضرور 

أن يكون هناك اهتمام لدى  المعنيينومع ذلك فإنه يتعين بصفة أساسية إلنجاح حوارات . اإلعداد وذلك في إطار عملية مسبقا
التغيير المطلوب  عجلةدفع تأن  امن شأنهالتي  تحفيزالب اسبأ يمكن أن تختلف و. ر المخطط لهيبإحداث التغي الجهات الفاعلة

 . المعنيين بين مجموعة وأخرى منمشاركة فيه، لأو ا

ذا ما تم البدء في تنفيذ فإ .المعنيينالزمني الصحيح والصيغة المالئمة إلقامة حوار  الموعدهم أن يتم اختيار مولذلك فإنه من ال
من الممكن إنه عملية التغيير ضرورية على أرض الواقع، فبأن  ذوو الصلة  نو المعني يقتنعن كهذه، قبل أن عملية حوار وتعاو 

تحقيق هدف بعينه أو الثقة  نحوين سيفقدون إيمانهم بإمكانية العمل المشترك المهم   المعنيينوهكذا فإن . أن يفشل الحوار حينذاك
أولية غير رسمية الكتساب اهتمام  اتحدوث ذلك يمكن االستعانة بإجراء محادثتجنب ا لو. ولين عن تحفيز العمليةؤ في المس
ستكشافو  المعنيين ما إذا كان فير أن يقد   المنسقينوباالستناد إلى هذه القاعدة يستطيع فريق . اطرهمو يجول بخما ما يفكرون به و  ا 

 .نفي موعد زمني معي   المعنيينأحد حوارات إمكانية نجاح من الممكن تقييم 
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 الفصل الثالث

مكانيات تنفيذها المعنيينأشكال حوارات  -3  وا 

أي طريقة لذا فإن  . تقيد بمعايير صلبة غير مرنةمتصلبة، وهي ال ت و المؤمنة بأهمية الحوار هي عقلية غير الحوارية إن العقلية
 حالةمواءمة احتياجات ال هتطلبت عتبار بما، ُينظر لها بعين اإل المعنيينالنجاح لتطبيق حوارات  ممكنةتستهدف تحقيق نتائج 

في إطار أي  الجهات الفاعلةبين مختلف لآلراء في كل أشكال التطبيق هو التبادل المثمر البن اء الهدف األساسي  يظل و . ةالمعني
ر أو تنفيذ حلول رية حول التطورات السياسية أو االشتراك في اتخاذ قراتشاو ن تكون جلسات أهذه األشكال يمكن و . قائم تحد  

 .عملية

وبعد ذلك يتم توضيح أشكال . المعنيينها حوارات ب طبقتالتي يمكن أن  المجتمعض مختلف مستويات استعرا يجري في البداية
ا عام ا للسمات المميزة والوظائف . المعنيينوصيغ حوارات  وفي النهاية يتم االستعانة بقائمة للفحص من شأنها أن تقدم عرض 

 .لتطبيق لألشكال والصيغ المختلفةومجاالت ا

 ؟المعنيينما هي المستويات التي يمكن فيها إنشاء حوارات  3-1

، وذلك ةالمعني حالةلمعالجة ال نسباأل المجتمعييتعين أوال  أن يتم توضيح ماهية المستوى  المعنيينعند المبادرة بإنشاء حوارات 
العابر للحدود  المستوى العالمي: في المستويات التالية المعنيينء حوارات يمكن إنشاو. ةناسبيمكن تطبيق عملية التفاهم المل

 .ي والمستوى المحليلوطنوالمستوى ا
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 ؟المعنيينما هي المستويات التي يمكن فيها إنشاء حوارات 

مشكلة أي  على المستوى العالمي مفيدة وذات جدوى عندما يتعذر حل المعنيينتعد حوارات  محلي/ عالمي
 الجهات الفاعلةوهي في أغلب األحوال تتطلب مشاركة مجموعات . طار البلد المعنيفي إ

على المستوى العالمي لتحقيق  المعنيينحوارات وتسعى . لوطنيعلى المستويين العالمي وا
دان ات المشتركة التي يمكن أن يتم تطبيقها في جميع البلقياالهدف المتمثل في عقد االتفا

التي تشهد حضور ا لممثلي الحكومات الرسميين يتم إنشاؤها في أغلب  الحواراتو. ركةالمشا
ونتائج هذه الحوارات . األحيان في نطاق يتسم بالرسمية في إطار بروتوكول ثابت البنود

 . تكون مرتبطة بالعالقات التي تربط فيما بين الحكومات

ذا ما تعرضت حوارات  وعات غاية في على المستوى العالمي لمعالجة موض المعنيينوا 
 . التخصص، فسوف يكون تركيز الحوارات عندئذ على التطبيق بدرجة أكبر

هي اتفاقية مشتركة  (CCCUUU)اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية حول التغير المناخي 
لى ارتفاع حرارة األبين الدول األعضاء في األمم المتحدة وتهدف إلى إبطاء وتيرة  رض وا 

وهنا تجدر اإلشارة إلى أن . لتحول المناخيالناتجة عن ا تقليص التبعات السلبية
والبروتوكوالت اإلضافية الملحقة بها، مثل اتفاقية كيوتو، تتم معالجتها على  قياتاالتفا

أمانة  يتم إنشاءو. المستوى العالمي بحضور زعماء الدول ورؤساء الحكومات ذوي الصلة
تقدم الدعم والمساندة الالزمين  ليها مهامّ يسند إأو البروتوكول المعني  لإلتفاقيةعامة 

 . التفاوض في إطار االتفاقية محللتطبيق اإلجراءات 

 ، مثل الوكاالتمختلفة علةفاجهات يتم تنفيذ اإلجراءات محل التفاوض المقدمة من قبل و
 . آخرين، على مختلف المستويات في دول التعاقد مصلحةوأصحاب  الوطنية 

www.unfccc.int 

 عابر للحدود/ إقليمي

 

العابرة للحدود في أي إقليم تتطلب أن يكون هناك تعاون مشترك بين  المعنيينحوارات 
هذه الحوارات يتم . المدني والمجتمعمن القطاع الخاص  الجهات الفاعلةالحكومات و

( السياسية)اغم بين االستراتيجيات تنفيذها على سبيل المثال بهدف تحقيق التوافق والتن
وفي إطار هذه العمليات . الرامية لتحقيق التنمية االقتصادية أو االجتماعية في أي إقليم

تكون الحكومات هي محرك الدفع  ات،ستشارلتقديم اإلالتي تكون في أغلب األحيان موجهة 
 .فيها األساسي

تسلط الضوء على سبل التنفيذ على المستوى اإلقليمي  لمعنيينلتوجد حوارات أخرى 

تحمل طابع النزاع، أما لفترة عشر سنوات درياتيكي كانت المنطقة المحيطة بالبحر األ
بتحقيق االستقرار السياسي والتبادل  متخّصصةسسات لمؤ المكثف  فإننا نرى الوجوداآلن 
منذ  توجيههاو تهاإدار TWRبرنامج التعاون األدرياتيكي العابر للحدود ويتولى . الثقافي
إيطاليا وسلوفينيا )ر األدرياتيكي حكومات الدول الواقعة على البحمن ِقَبل  2007عام 

من (. أداة الدعم والنمو األولي=  TWR( )وكرواتيا والبوسنة والهرسك ومونتنجرو وألبانيا
ا إلى العمليات  خالل هذا البرنامج يتم تكثيف العالقات متعددة األطراف، باإلضافة أيض 

كما أن هذا . مةالمستداالعامة  والتبادل الثقافي والتنمية القيودالمحلية للتجارة المحررة من 
شبكة الصحة والحيوية في منطقة "البرنامج على سبيل المثال يقوم بدعم مبادرة 

http://www.unfccc.int/
http://www.unfccc.int/
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المشترك لإلجراءات الخاصة بموضوع محدد، مثال  تطوير سالسل القيمة المضافة أو 
في هذه العمليات ال يكون محرك الدفع و. المنطقة/ في اإلقليم البيئةتحسين برامج حماية 

 .األساسي بالضرورة متمثال  في القطاع العام

 . لتحقيق السياحة المستدامة والدعم الصحي المبادرة التي تسعى هي، و"األدرياتيكي

www.adriaticipacbc.org 

http://www.adriaticipacbc.org/
http://www.adriaticipacbc.org/
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في إجمالي منطقة الشرق األوسط الصحي دف شبكة المياه األلمانية العربية إلى تحسين كفاءة البنية التحتية للمياه والصرف ته
تاحة إمكانية إقامة تعاون مثمر وبن اء بين ( الشرق األوسط وشمال إفريقيا) تم إطالق نشاط الشبكة . في هذا المجال الجهات الفاعلةوا 

سبل التعاون بين االقتصادين األلماني والعربي  بهدف دعم( ZTB)ت إليها الوكالة األلمانية للتعاون الدولي والتي دع 2010في عام 
قامة منشآت  الصحي في مجاالت مياه الشرب ومياه الصرف  تزويدليشمل شركات  حالّياً نطاق العضوية  ويمتدّ . المياه نقل وتوزيعوا 
موي األلماني والغرف التجارية العربية واأللمانية وروابط المؤسسات والجمعيات االقتصادية المياه األلمانية والعربية والتعاون التن

  .والمعاهد البحثية والشركات الهندسية واالستشارية وشركات تقنية المياه

على المستوى 
 الوطني

العديد من الموضوعات  المعنيينحوارات  تشمليمكن أن 
ات إدارة هذه تتولى الحكومو. الوطنيعلى المستوى 

أو  الوطنيةتطوير االستراتيجيات  بهدف وتوجيهها الحوارات
تطبيقها أو مراجعة السياسات القائمة أو تنفيذ معايير 

 تحت إشراف المعنيينما تم إطالق حوارات  فإذا. جديدة
وزارة حكومية، فإنها ستكون في أغلب األحوال في أي 

تسوية عملية أي  إطار رسمي للغاية، وعندئذ ستكون
 .داخلية تتخذها الحكومة بالغة األهمية

ا أن تقوم منظمات غير حكومية بتحفيز  كما يمكن أيض 
 . الوطنيعلى المستوى  المعنيينإقامة حوارات 

. وصوال  إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة الوقود األحفوريالطاقة من  يل استخدامتعد ألمانيا من الدول الرائدة في مجال تحو
 المنظمةقد تم إنشاء و. على األقل% 50لتصل إلى  2030بالطاقة الكهربائية حتى عام  التزويدالمتوقع ان ترتفع نسبتها في  ومن

التيار  تزويدتسعى إلى ووهي منظمة أوروبية ال تهدف للربح  ،التطبيق الضروري بهدف دعم (SEFEW) األوروبية للطاقة الذكية
مصادر الطاقة المتجددة، وذلك  علىاد مطلق أ على الفحم وبشكل يحقق االعتماد في أغلب األحوال الكهربائي في أوروبا دون االعتم

المختلفين الذين يمكنهم عبور المرحلة االنتقالية لتحقيق االقتصاد غير المعتمد  الفاعلينمع اآلراء وفي إطار تبادل . 2050حتى عام 
 SEFEW منظمة، فإن (المتعددة المعنيينالبحثية ومراكز األوقاف ومبادرات  االقتصاد االخاص والمعاهد)على الفحم في أوروبا 

. المعنيينمختلف على وجه الخصوص إليجاد حلول يمكن أن يتم تطويرها من خالل التعاون المشترك بين  جهودهاتكرس 
www.sefep.eu 

http://www.sefep.eu/
http://www.sefep.eu/
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على المستوى 
 المحلي

 تغييرإلى تنفيذ  والتي توّجهاخل أي بلد، د المعنيينحوارات 
معين، يمكن أن تقام في إقليم محدد، طالما أن المشكلة 

 .المنطقةهذه تخص  المطلوب معالجتها

 المعنيينإلى ذلك يمكن أن يتم تطبيق حوارات  وباإلضافة
مقاطعة أو أحد  يةأ على المستوى المحلي، مثال  في إطار

شكلة مقتصرة على مكان أحياء المدينة، طالما أن الم
 .بعينه

 والبلداتوتقوم المدن . للمناطق الحضريةهي برنامج تعامل سياسي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة  21األجندة المحلية 
 .المتعددين المعنيينفي إطار مشاورات بها تها المحلية الخاصة اأجند بتطويراأللمانية 

لى عملية األجندة إ برنامج يستندو. 21في برلين بإقرار األجندة المحلية  2006عام األلماني  وقد سبق أن قام مجلس النواب
. المدني والمواطنين والشركات واألوساط السياسية والعلمية المجموعات المهتّمة من المجتمعمشاورات ومناقشات تمتد لسنوات مع 

عى لتحقيق أهداف التعامل في مجاالت مشاركة المواطنين والمناخ والبيئة وفق ا لنموذج إرشادي مشترك وهي تس 21تعمل أجندة برلين 
 . واالقتصاد والمرور والعمل والتعليم

/www.stadtentwicklung.berlin.de/agenda21 

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/agenda21/
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/agenda21/
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 المعنيينأشكال حوارات  3-2

 :المعنيينين أساسيين من حوارات يمكن التمييز بين شكل

  وهنا يكون التركيز على دمج وجهات النظر واالهتمامات الخاصة : لتشاور بهدف ا المعنيينحوارات 

 . المتنوعين لمعنيينبا

  أصحابوهنا يكون التركيز على التعاون بين مختلف : والتطبيق العملي لتعاونا بهدف المعنيينحوارات 

 . ف مشترك بين الجميعبهدف تحقيق هد المصلحة 

إن . االستشارية المعنيينحوارات في  كهاإشراويقوم الفاعلون في هذا اإلطار باستغالل ما لديهم من خبرات ورؤى ومعرفة سابقة و
البادئة  المعنيين اتمجموعإن . المعنيينحوارات  نسقييقع في العادة ضمن مسئوليات ماستغالل آخر للتوصيات والمعارف أي 

 5.بشفافية و دقةلها النتائج والتوصيات واستغال المشاركة فيعن  ةولالمسؤتكون هي ( مثال  الشركات أو القطاع العام)ز بالتحفي

عقد حلقات  هيتم في إطار  المعنيينلذوي الشأن و  تنسيقيمنتدى توجد منظمة ألمانية للتجارة والسياحة تقوم سنوي ا بتنظيم : مثال
 ،المدني والدوائر االقتصادية والسياسية والوسائط المتعددة وبين خبراء االستدامة المجتمعمن  لفاعلةالجهات انقاش بين الشركات و
ويتم في إطار الحوارات الصغيرة نسبي ا التي تقام حول  .باإلستدامةالمتعلقة  األمور اإلقتصاديةحول  المعنيينوتجميع آراء مختلف 
 . قديمها للشركات ذات الصلةبعض التوصيات وت مناقشة موضوعات االستدامة

بشكل  الجهات الفاعلة التي تتعاونشترك فيه تالذي و لتطبيق ا إلى لهادفإلى تحقيق التعاون ا التعاونية المعنيينحوارات تهدف 
ك هي شري( المدني المجتمعالقطاع العام أو الشركات أو ) نسيقيةالت المعنيين إن مجموعة. ولية مشتركةؤ مس والتي تتحم لفعال 

 .ولذلك فإن مسألة البحث عن توافق اآلراء تأتي في المقدمة. تعاوني ولها نفس الثقل

حراز النجاحلتطبيق، يرتفع مستوى االستعداد للتعاون المشترك وتحم  لالسعي  وكل ما ازداد  . ل المسئولية فيما يتعلق بتحقيق النتائج وا 

فقد اتحدت الشركات ( ETRE)في الدول النامية والصناعية الجديدة  التغذيةللمبادرة األلمانية لالقتصاد الزراعي و بالنسبة : مثال
والروابط األلمانية من القطاعين الزراعي والتغذية مع شركاء لها من القطاع العام بهدف االشتراك في تأمين سبل التغذية في 

تطوير  حيث يتم  . لحدود الشركات ةومتجاوز  على مشروعات طويلة المدى ETREتعمل مبادرة . الدول النامية والصناعية الجديدة
ويمكن تحقيق ذلك من خالل . إلتمام األعمال األساسية للشركات في الدول النامية والصناعية الجديدة وتطبيقها مةمستدانماذج 

وشركاء آخرين ( ZTB)لي قيام الشركاء بالتنفيذ المشترك باالستعانة باألمانة العامة للمشروعات لدى الوكالة األلمانية للتعاون الدو 
 . ألي اقتصاد محلي سواء زراعي أو خاص بالتغذية مؤسسيالهيكل ال بدعمالذين يقومون و من االقتصاد المحلي والعالمي، 

 

 

 

                                                      

5
 .الكثير من عناصر هذا الفصل ترجع إلى الكتاب المذكور. B 2011، وآخرونكونيكيل،  
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 المعنييناألشكال المختلفة لحوارات 

 

 إلى التعاون فيما بينهم المعنيين اتمن مشاور : 2 رقم شكل

 

التي يمكن أن تتشابه سماتها، إال  المعنيينرية والتعاونية فإنه توجد أشكال مختلفة من حوارات االستشا المعنيينحوارات  نطاقفي 
 .أنه يمكن التفرقة فيما بينها كما يلي

 لمرة واحدة المعنيين اتمشاور االستشارية المعنيينحوارات 

 المعنيينمتوالية مشاورات 

 ذوي الشكل المؤسسي المعنيين اتمشاور

 (اآلراء تبادل) عنيينالمقاعدة 

 المعنيينمبادرة  
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 التعاونية المعنيينحوارات 
 المعنيينقاعدة 

 المعنيينشراكة 

 .وتوضيحها من خالل أمثلة عملية المعنيينبعد ذلك فإنه يتم عرض السمات والخصائص المختلفة ألشكال حوارات 

 االستشارية  المعنيين  حوارات 3-2-1

 واحدةلمرة  المعنيين اتمشاور 

 إلى ثالثة أيامواحد من يوم   الفترة الزمنية

 المختلفة المعنيينبين آراء  المشاوراتمؤتمر / ورشة العمل/ الحدث الخصائص

االهتمام بإقامة  درجةالستيعاب موضوع بعينه ورفع  الوعي رفع مستوى تجميع اآلراء و بهدفلمرة واحدة  اتجلسات المشاور  قدتع
 معنيينلل اتوباإلضافة إلى ذلك يمكن أن يكون الهدف من جلسات المشاور . وتبادل الخبرات المتنوعة عالقة تعاون مستقبلية

 . متمثال  في الحصول على منتج سياسي أو خطط أو أبحاث أو ردود أفعال

ا أوهنا يكمن التحدي في تنظيم إقامة فعاليات ال يقتصر األمر فيها على نشر المعلومات فحسب، بل  ستماع إلى آراء االعلى يض 
. يمكن أن يؤدي إلى إقامة حوار بن اءهو وحده الذي االهتمام الحقيقي بوجهات النظر المتباينة  من الجدير بالذكر أنو . المشاركين

يمكن أن يتم تحقيقها على  المعنيينفي إطار جلسات استشارية لمرة واحدة بين اآلراء إلى أن الفعاليات الخاصة بتبادل  هنا ويشار
 . وحتى ثالثة أيامواحد عمل أو لقاءات تمتد ليوم  اتيل المثال في صورة مؤتمرات أو ورشسب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كة منتجة للسياراتشر حوار االستدامة ل: مثال عملي

 المعنيينتوجد شركة ألمانية إلنتاج السيارات تقوم سنوي ا بتنظيم حوار استدامة لمناقشة موضوعات االستدامة بين اإلدارة و 
ذلك تقوم الشركة بتقييم وتحليل  بعد. المجتمع المدني المهتمين مناألوساط السياسية والعلمية ومجموعات  كل المختلفين من

دارة يالتوصيات التي  الموردين أو  قوائمتم وضعها في مجموعات حول الموضوعات المختلفة، مثل مفاهيم الحركية الجديدة وا 
 . في نسيج العمل اإلجرائي المشاركةتأمين مواقع العمل أو إدارة المواهب لغرض 
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  المعنيينمتوالية مشاورات 

 لثالثة أيامواحد عدة مرات، مثال  من يوم  الفترة الزمنية

 الخصائص
ن تؤدي إلى ورش عمل من شأنها أ/ محادثات/ لقاءاتفي صورة  لمعنيينلالفعاليات االستشارية 

 تحقيق نتيجة خاصة مميزة

دورية حوارية ، فإنه يمكن أن يتم تنفيذ فعاليات لمهتمةا القطاعاتطويلة نسبي ا بين مختلف  اتبالنسبة للخطط التي تتطلب مشاور 
من ة للمشاركين واألفكار التحفيزي ةالفعل المرغوب ودردويتم استيعاب . عامينعبر فترة زمنية تصل إلى عام أو  معنيينللمنتظمة 

لفترة طويلة  التي تستمر  مثل هذه العمليات االستشارية . ، في عملية التطبيقالمعنيينحوارات  نسقي، أي مةولالمسؤالجهات  قبل
أغراض تحسين التطوير السياسي وتطبيق اإلجراءات التنظيمية وصياغة االستراتيجيات أو تجميع ردود األفعال بشكل  نسبي ا تخدم

 . متكرر

وبذلك فإن . الرشيدة تطبيق الحكوماتالمشاركين إلى عنصر هام وأساسي في  معنيينللالجلسات االستشارية الدورية قد تحولت ل
ا ق مستوى عال من الجودة عند اتخاذ القرارات السياسية فحسب، بل إنه يت  ياألمر ال يقتصر على ضمان تحق سع ليشمل أيض 
كذلك فإنها تؤكد على أنها تستند إلى أكبر قدر ممكن من . والمراسيم والخطط في القطاع العاماللوائح والتعليمات وتنفيذ القوانين 

 . التوافق في اآلراء

لتعبير عن شكوكهم وتسخير ما لديهم من معرفة فنية ل و ذوي الشأن عبر الحوارات الممنهجة مصالحممثلي الل يتسع المجالو 
براز نواحي النقص والقصور إلى أن الجلسات االستشارية الدورية تهدف في أغلب األحوال إلى هنا ر اإلشارة تجدو . وخبرات وا 

تجاه موضوع بعينه أو تطبيق إجراءات متعلقة بالتنظيم السياسي أو التخطيط  وطنيةتحقيق نتائج معينة، مثل تطوير استراتيجية 
 .للتنمية اإلقليمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األلمانية CSRلتطوير استراتيجية  CSRمنتدى : مثال عملي

الخاصة بحكومة ( Corporate Social Responsibility – CSR)االستراتيجية القومية للمسئولية االجتماعية للشركات 
تم تطوير . المؤسسية والمجتمعية القيم و توافقها مع CSRالتنمية االستراتيجية  أغراض االتحادية تهدف إلى عرض ااألماني

( BMAS)الذي تدعو إلقامته الوزارة االتحادية للعمل والنشاط االجتماعي  CSRمنتدى  من خالل عقد CSRاستراتيجية 
يتم . الفاعلون ذوو الصلة من األوساط االقتصادية والنقابات المهنية والمنظمات غير الحكومية والسياسية والذي يشارك فيه

. وتعمل على التواصل فيما بينهملية التنمية عمبالصلة  ذوي، التي تخاطب مختلف "CSRبخطة عمل "التطبيق باالستعانة 
القائمة  CSRفي قبول الحكومة األلمانية واألوساط االقتصادية والمجتمع المدني لمبادرات  CSRخطة عمل  تتمث ل أهمية

ي نطاق ف CSRم دعفيز القومية والعالمية لحالت بأفكار تتعل قوباإلضافة إلى ذلك فإن الخطة . واالستمرار في دفعها لألمام
 .مةاالتنمية المستد

http://www.csr-in-deutschland.de 
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 المؤسسي اإلطارذوي  المعنيين اتمشاور 

 دورات التخطيط العامة حسبباستمرار،  فترة الزمنيةال

 لوائح وتعليمات التنفيذ  تشملهالمن القطاع العام، والتمهيد  المنسقين المعنيين اتمشاور الخصائص

، يمكن أن تعمل على ةمسؤولحكومية واللجان اإلقليمية التي التزمت بإدارة حكومية أو تنظيمية ال شبهالحكومات والمنظمات 
إلى اإلطار  المعنيين اتوفي هذه الحالة فإنه يتم نقل حوار . في دورات التنفيذ والتخطيط الدورية المنتظمة المعنيينمشاورات  راكإش

وبهذه الطريقة فإنه يمكن أن يتم إنشاء بنى وهياكل . داريةاإل ضمن اللوائح اتالمشاور  دراجالمؤسسي، بالشكل الذي يتيح إمكانية إ
 إشراك بين القطاعين العام والخاص، ضمان ا لتوفر مناخ داعم لالقتصاد أو لعقد اتفاقيات قانونية خاصة بسبل طويلة المدى، مثال  

 . المختلفين في خطة التنمية والتطوير المعنيين

وعات مجم تلبية لمطالبذات اإلطار المؤسسي إما من خالل الدستور أو تحفيز إطالقها  المعنيينمشاورات ويمكن أن يتم تثبيت 
 . من القطاع العام لجهات الفاعلةلالرؤى ووجهات النظر المختلفة  إشراكالتي تطلب و ، (العالمية)ة أو حليالم ضغطال

 المعنيينيمكن أن يفقد و . ذات اإلطار المؤسسي بشكل مستمر وفق ا للوائح والمناهج المحددة رسمي ا المعنيينمشاورات تجري 
داهتمامالمشاركون بالتدريج  يتمثل و. باعتبارها أمرا  روتينياًّ ضمن فعاليات المؤسسة، المشاوراتتلك لة راكهم للضرورة الملح  هم وا 

 المعنيينضرورة وجدوى مشاورات يبي ن وتخصيص موضع محدد  المعنيينالتحدي في وضع هيكل فعال لهذا الشكل من حوارات 
 .ذات الطابع المؤسسي في قمة بنود أجندة صن اع القرار

 

 

 

 

 

 

 (اآلراء تبادل) المعنيينقاعدة 

 باستمرار، الفترة قائمة طالما أن هناك جدوى من وراء التبادل الفترة الزمنية

 الخصائص
تاحة اإلمكانية إلقامة  مشاورات دورية منتظمة وتبادل للخبرات وتطوير التوصيات المشتركة وا 

 الشبكات وتمثيل االهتمامات المشتركة

 21تحديد الخطط في مشروع شتوتجارت : مثال عملي

يمكن لتسعى منظومة تحديد الخطط في مشروعات البناء والتشييد إلى المشاركة المبكرة للمواطنين ومختلف الجهات المعنية 
في إطار . تراضات المحتملة وتقصي حقيقتها وتقييمها بشكل فني متخصصاالع،  و على على المتطلبات مبكرا   التعرف

الخاص بإعادة تنظيم تقاطعات السكك الحديدية في مدينة شتوتجارت فقد تم في  21مشروع البناء الكبير شتوتجارت 
لتقاطع والنواحي تقييم مختلف النواحي، مثل تشغيل قطار السكك الحديدية وشروط التوصيل وا 2001منظومة تحديد الخطط 

 . بعضالبعضها ل بالنسبةمختلف أنماط الخطط  قياسبات البيئية، باإلضافة إلى الجيولوجية والمتطل

http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/ 
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، أو عندما يكون هناك المعنيينمن  ا، إذا ما كان هناك طلب قائم يهم كثير  اآلراء في قاعدة واحدة لتبادلويتحدون  المعنيينمع تجي
يقوم الفاعلون من . در معين، وذلك على خلفية وجود هدف محد  ياهتمام بتعلم سبل تبادل الخبرات أو تكريس الجهود إلدخال تغي

يث إنه يكون من الممكن في هذا اإلطار إجراء التبادل مع أصحاب القطاع الخاص بشكل مكثف باختيار هذه الصيغة، ح
مثل هذه القواعد كثير ا ما يتم تحديدها في أجندة . لخضوع اللتزامات كبيرةلآخرين، دون أن يضطر القطاع الخاص ذاته  مصلحة

 . موجهة لتحقيق التنمية والتطويرتكون سياسية أو 

ر هوية خاصة بها وتتخذ الطابع المؤسسي، مثال  باعتبارها رابطة لتطوير سالسل القيمة يمكن أن تقوم بتطوي معنيينللأي قاعدة 
في  المعنيين، التي يقوم "كالطاوالت المستديرة"، مثال  أكثر ديموقراطيةلتبادل يمكن أن تكون ذات بنية كذلك فإن قواعد ا. المضافة

 . بعضالبعضهم من معين، وتبادل الخبرات والتعلم ا يقومون به من أنشطة في موضوع عم   إطارها بإعداد تقارير

وفي كثير من الحاالت فإن هذه القواعد . المدني المجتمعيمكن أن يتم إطالق قواعد التبادل من قبل القطاع العام أو الخاص أو 
، مثل الحكومة أو معنيينللتقوم بإصدار توصيات معينة خاصة بسبل وكيفيات التعامل، وتوجهها إلى مجموعات أخرى  معنيينلل

 . القطاع الخاص

يتمثل التحدي هنا في و. المعالجة قيدأهمية التعاطي مع الموضوع  تطرح ة، طالما أن هناك ضرورة ملحةتظل قواعد التبادل قائم
ما تكون  وكثير ا. وبةطلاإلبقاء على مرجعية التبادل والعمل على أن يصبح وجود القاعدة سبيال  يؤدي إلى إحداث التأثيرات الم

 .التأثيرات واضحة بالنسبة للخارجين عن إطار العالقة بشكل مبكر نسبي ا

 

 

 

 

 

 المستديرة للقواعد السلوكية طاولةال: مثال عملي

على مستوى ألمانيا أطلقته الوزارة االتحادية للتعاون  حةمصلالمستديرة للقواعد السلوكية هي منتدى متعدد ألصحاب ال طاولةال
وفي إطار هذا المنتدى تشارك العديد من المؤسسات وممثلي النقابات والمنظمات غير الحكومية وجهات (. BMZ)الدولي 

القائمة عند تنفيذ  األوقاف والمنظمات الحكومية ووكاالت التنمية والتطوير لتبادل الخبرات حول الموضوعات اآلنية والتحديات
 . الموردين العالمية قوائمفي ( الدولي)معايير العمل والنشاط االجتماعي 

ي تعمل خبرات التعلم المقدمة فو. يقوم األعضاء المشاركون بتنفيذ مشروعات ابتكارية مشتركة في إطار الموضوعات المختارة
 مناقشة وعلى سبيل المثال، (سياسية)رة إلى منتديات أخرى المستدي طاولةعلى تحويل ال تلكإطار قاعدة التبادل المشترك 

 .األلمانية CSRالعملية الخاصة بتطوير استراتيجية 

www.coc-runder-tisch.de 
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 التعاونية المعنيينحوارات   3-2-2

 المعنيينمبادرات 

 المعنيين، مباحثات دورية منتظمة بين حلوللى إ لوصولمستمرة، إلى أن يتم ا الفترة الزمنية

 الخصائص
السياسات المشتركة أو  كتطويرغلب على المشكالت المعقدة، مبادرة عابرة لحدود القطاعات للت

تكون في أغلب الحاالت ذات )أو لتحقيق األهداف المشتركة المتفق عليها  أو كليهما المتطلبات
 (أو إقليمية أو عالمية وطنيةطبيعة 

بيق االستراتيجيات المشتركة أو تغلب على المشكالت المتشابكة وتطوير وتطللبشكل عابر للقطاعات  المعنيينتعمل مبادرات 
بعض . تحقيق هدف مشترك في إطار فترة زمنية محددةل للمبادرة المعنيين ينضم  . طرق التصرف أو معايير االستدامة

 المعنيينمن مختلف مجموعات  الجهات الفاعلةوفي هذه الحالة فإن . المشروعات والبرامج يتم تكوينها من البداية باعتبارها مبادرة
هذا النوع من المبادرات ينشأ في . التنفيذ المشترك وتطبيق األنشطة المشتركة ومراقبة النتائج النهائية بهدفدون ويجتمعون ح  يت

 . المدني والمجتمعمن القطاعين الخاص  الجهات الفاعلةأغلب الحاالت بين القطاعين العام والخاص أو بين 

، تلك التي تتطور في اتجاه التطبيق المعنيين بين ذوي الصلة من األولية شاوراتالممن عمليات  المعنيينيمكن أن تنشأ مبادرات 
ا لوضع هيكل محدد للتعاون المشترك ىوير   المعنيينتتمثل خصائص هذا النوع من حوارات . فيها المشاركون ضرورة أكثر إلحاح 

عن النجاح والفشل على حد  المسؤوليةم ل وتحجماعي مشترك،  جهد من خاللر المستمر يإلحداث التغي ةالمشترك رغبةفي ال
ا أن. سواء قرار، وفي العادة يكون األمر متعلق ا بقرارات اتخاذ التكون متناسبة مع طريقة  نيينللمع ةمبادرة متعددأي  ومن ذلك أيض 

 . توافق اآلراء، والمراقبة والتقييم

 المعنيينأو اإلقليمية أو العالمية، وبزيادة مشاركة  الوطنيةت ، كما هو الحال مع التوجهاتالمبادرة وتداخل ت عناصرتشابك كلماو 
ا التخاذ آليات توجيه بإجماع اآلراءالفيها، تصبح  مثل هذه المبادرات تكون لها، باعتبارها بنية توجيهية، في . ضرورة أكثر إلحاح 

، المعنيينوالتطبيق واإلعداد لفعاليات  عن شئون التواصل ةمسؤوله وأمانة عامة للمشروعات تكون هياغلب األحوال لجنة توجي
ا  تواصل مستمر و لى إدارة رشيدة للعمليات و وهي تحتاج إ. عن تنفيذ األنشطة المختلفة مسؤولةتكون وفي أغلب األحوال أيض 

 من تحقيقللغاية،  ا، التي يكون تشكيلها في أغلب األحوال متشابك  المعنيينمجموعة  لكي تتمك نونتائج تطبيقية واضحة،  فعال
 .الهدف المشترك

 

 

 

 

 

 

 مجلس اإلشراف على الغابات: مثال عملي

ستديم من هو مبادرة متعددة أصحاب الشأن تهدف إلى تعزيز اقتصاد الغابات الم( FSC)مجلس اإلشراف على الغابات 
تشهد هيئة اتخاذ القرار بالمبادرة تمثيال  لمختلف اصحاب . واعتمادها( FSC-Siegel)خالل تطبيق معايير االستدامة 

يتم باستمرار تطوير استخدام وقابلية استخدام معيار . الشأن من المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص بنسبة متساوية
FSC-Siegel عمل المتخصصة في إطار المشاورة مع مجموعات أصحاب الشأن المحليين في مختلف مجموعات ال

 www.fsc.org .في مختلف البلدان( مثال  المنظمات التي ال تهدف للربح والمؤسسات والنقابات)
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 (إدارة التنفيذ) المعنيينقاعدة 

 المعنيينللمهام المشتركة ولعقد مشاورات دورية بين  استمّرت الضرورةباستمرار، طالما  الفترة الزمنية

 الخصائص
التغلب عليه  الجهات الفاعلةيتعذر على أحد  ،التوجيه المشترك لعملية تنفيذ اي تحد متشابك

 ردهبمف

. جهودها على تنفيذ اإلجراءات التي تخدم الصالح العام، تلك التي يتعذر على القطاع العام بمفرده اتخاذها المعنيينتركز قواعد 
دارة إجراءات التنفيذ و على فترات دورية منتظمة،  هذهكعبر قاعدة  األعضاء يتقابل  يقومون فيما بينهم بتنسيق عملية التخطيط وا 

يمكن  عنيينللم في أغلب األحوال فإن هذه القاعدةو . ح المشترك وبمواءمة استراتيجيات التطبيق إذا لزم األمربما يخدم الصال
 . على المدى الطويل توجيهية كهيئةاستخدامها 

ات التي تتألف عادة من مجموعات اهتمام األحواض المائيةالموجهة للتنفيذ تعد لجان إدارة مناطق  المعنيينوكمثال على قواعد 
وتتمثل مهمتها في تنسيق تدخالت الحكومة وما تقدمه المنظمات المانحة وما تتخذه . ذات صلة ةمحليسلطات مختلفة ومن 

 . من أنشطة بهدف تحقيق اإلدارة المثلى للمياه السلطات المحلية

أي  ل مهمتها في استكمال ما حققتهوتتمث. اتمشاور  نتيجةأو  معنيينللموجهة للتنفيذ من مبادرة  المعنيينلقاعدة  نشأيمكن أن ت
 . من نتائج أو اإلبقاء عليها لمعنيينلمبادرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شراكة مستقبل المياه: مثال عملي

األحواض اطر في مجال استغالل هي خطوة مستقبلية عبر القطاعات تهدف لتقليل حجم المخ( WFP)شراكة مستقبل المياه 
وهنا تجدر اإلشارة إلى أن المؤسسات ومنظمات البيئة ذات النشاط الدولي والمنظمات المانحة العالمية تتعاون بشكل . المائية

ا على المستويين اإلقليمي والمحلي مع  السلطات استراتيجي وعلى نحو تنسيقي على المستوى الدولي، كما أنها تتعاون أيض 
والهدف من وراء كل هذه الجهود المشتركة يتمثل في تكوين هيكل القتصاد المياه . عند تنفيذ إجراءات تخدم أغراضهاة حليالم

 . واالهتمام شأنال ذوية لكل امبقيمة مضافة مستد األحواض المائيةفي مناطق 
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 المعنيينشراكات 

 عمل الفحص الدورية شمؤقتة، وفق ا التفاقية المشروع وور الفترة الزمنية

 فيذمشروع تنفيذ عبر القطاعات لتحقيق األهداف المتفق عليها، اإلدارة المشتركة للتن الخصائص

 

لتنفيذ جراءات اإ بها األهمية القصوى عقد مشروعات تعاون محددة زمني ا، تكونل  كون مدخال مناسبايمكن أن ت لمعنيينا ةشراك إن
إدارة مشتركة للمشروعات خالل وجود  نم تها من إتاحتها مناخا مناسبا لحل المشكالتالعالقات أهمي تستمد مثل تلك. المشترك

هذا األمر في أغلب األحوال عقد مناقشات ويتطلب . آخرين في إطار استغالل المهارات المختلفة المتاحة معنيينذوي شأن و مع 
 . مامن نوع تتسم بالوضوح الشديد والتزام تعاقدي 

، نهمالقائمة بيفي عالقات الشراكة تتم بشكل دوري و متكرر   المشاركين المعنيينإدارة الميزانيات الكبيرة بين وبالنظر إلى أن  
مثل . طرق مماثلة للمراقبة واإلشراف والتقييم يحتم وجودو  كخطوة إبتدائية أساسية ، مهنية محترفة للمشروعات توفر إدارة حتمي مما

عداد تقارير دورية منتظمة عن مستوى و تكون واقعة تحت ضغ تلك عالقات الشراكة ط تحقيق األهداف والخطط المتفق عليها وا 
عن تنفيذ نواح  مسؤوالً  يجعله إليفاء بدوره المتفق عليه، ول بالقدر نفسه شريك ا يلقي المسؤوليه على كلمم. التقدم في التطبيق
 .معينة من المشروع

يتمثل تحدي عالقات الشراكة و. معنيينللة كيمكن أن تقوم أمانة عامة للمشروعات بتوفير الدعم الالزم لعالقات الشراكة المتشاب
. التي يتم إحرازهافيما يتعلق بسرعة ووضوح النجاحات  ، عات، التي تكون في أغلب األحوال غير متماثلة في إدارة التوق لمعنيينل

 عالمنتمين لثقافات تنظيمية شديدة التباين واالختالف، كما هو الحال مثال  م المعنيينفي أغلب األحوال يكون من الواجب على 
ون التنموي أو القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية، أن يتعاونوا فيما بينهم من القطاع العام أو قطاع التعاالقادمين هؤالء 

 . التفهم المشترك للقواعد الداخلية وطريقة عمل الشركاء ابشكل وثيق وأن يبدو 

 المشاوراتعمليات  إشراكالضروري ، فإنه قد يكون منداخلةتقوم بتنفيذ مشروعات مت المعنيينأن عالقات الشراكة بين إلى ونظر ا 
 الوعي زيادة مستوىما من شأنه  و، وهمعنيينللعالقة الشراكة  الذين لم يشاركوا بشكل مباشر في ذوي الصلة المعنيينمع 

 .واإلدراك ألي تغير يحدث أو يتيح إمكانية االستجابة لعملية مواءمة االستراتيجيات
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من حيث  ان حيث التوجه والغرض والبنية، ومع ذلك يمكن أن يكمل بعضها بعض  ، مالمعنيينة لحوارات تعد دتختلف األشكال الم
السعي للتغيير الذي يتطلب تبادل الخبرات والتعاون المشترك بين مجموعات االهتمامات، يمكن أن يتخذ أشكاال  متنوعة من ن أ

. التي يمكن أن تتطور لتصبح مشروع ا تعاوني ا المشاوراتوفي أغلب األحوال تكون نقطة االنطالق متمثلة في . المعنيينحوارات 
يجب أن تكون هناك مناقشات توضيحية تقوم بتنظيم ما يساهم به فإنه من البداية متعلق ا بالتنفيذ المشترك، ر إذا كان األمو
 . على حدة منها اعلون المشاركون، كلفال

هدف متفق عليه فيما بينهم من خالل إنجازات محددة وحتى إذا ما تعاون كل المشاركين بشكل وثيق واجتمعوا على معالجة 
ا مع فاعلين  المشاورات، استغالل عمليات يةعملية التنفيذالفيمكنهم عندئذ، باعتبارهم جزء ا من  غير مشاركين بشكل آخرين أيض 

 . مباشر

 الذي يتناسب مع الغرض المعني؟ المعنيينما هو شكل حوار 

تقدم قائمة . الذي يتناسب مع الطلب المعني المعنيينة حوار فإنه ينصح بتوضيح ماهي   نالمعنييقبل البدء في إطالق حوار 
من خالل يتضح و. طروحومدى تتناسبها مع الموقف الم المعنيينالفحص التالية توجيه ا فيما يتعلق باألشكال المختلفة لحوارات 

 . بعضالعضها بعلى  المعنييناألشكال المختلفة لحوارات  مدى استنادنظرة سريعة 

 ات السيارات في الصين عالقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتدريب فنيي ميكاترونيك: مثال عملي

عالقة شراكة بين القطاعين العام والخاص تجمع بين العديد من المؤسسات ( GIZ)أطلقت الوكالة األلمانية للتعاون الدولي 
المصلحة من المعنيين و ذوي  شراكة أصحاب من هدفاليتمثل . الرائدة في صناعة السيارات األلمانية ووزارة التعليم الصينية

عداد الموارد الالزمة لتأهيل فنيي ميكاترونيكات السيارات في الصينفي  الشأن،  .التطوير المشترك للمناهج وا 

توجد مذكرة تفاهم مصممة ألربع سنوات بين شركاء المشروع، وقد ساهمت في إعداد القاعدة الرئيسية لتكوين دائرة توجيه 
ن في إطار ورشة عمل استهاللية بإرساء إدارة مشتركة المشاركو المعنيون وبالمثل فقد قام . صينية ألمانية للشراكة

للمشروعات وتشكيل أمانة عامة للمشروعات من شأنها أن تدعم بوجه عام سبل التواصل والتنظيم، باإلضافة إلى التحضير 
 . ونألمان وصيني ونممثل يترادف بهاحلقة خبراء  لألمور التفصيلية من خاللالمتخصص 



43 

 

 مناقشاتشكل  على المعنيينحوار 

رات
شاو

الم
 

 لمرة واحدة المعنيين ناقشات )مشاورات(م 

 :ينصح بها عندما وظيفة المحتوى الخصائص

تكون الفعالية لمرة واحدة 
 تصب في صالح تبادل

 اآلراء

من يوم إلى ثالثة أيام في )
/ مؤتمر/ شكل ورشة عمل

 (مقابلة

 ةمدخالت سياسي• 

 تجميع ردود األفعال• 

 التخطيط/ مدخالت األبحاث• 

 تبادل الخبرات• 

لغرض التخطيط لخطوة مستقبلية أو  لمعنيينالمجموعة محددة أو مختلفة أي  يتعين لمرة واحدة أن يتم تجميع مدخالت أو ردود أفعال• 
 .لبحث خاص بدراسة ما وما إلى ذلك

ثارة االهتما•   .تجاه موضوع ما محدد الجهات الفاعلة لمختلفم يتعين أن يتم رفع الوعي وا 

 .في باديء األمر أن يتم التخطيط لعقد تعاون آخر أكثر عمق ايتعين فإنه ال  المشاوراتمن خالل هذه • 

 نظرة عامة

 المشاوراتمعان النظر فيما إذا كان من الواجب أن يتم عقد هذا الشكل من المشاورات كمتوالية متسلسلة من حلقات أنها مفيدة للخطوة المستقبلية، فسوف يمكن عندئذ إ المعنيينلمرة واحدة بين  ورتشا جلسة يةأ إذا ما أثبتت نتائج
ا أن يتم بشكل متكرر تجميع ردود األفعال ومساهمات مجموعات . بصفة دورية منتظمة عبر فترة زمنية معينة معنيينلل اآلنية، وتعميق العالقة المثمرة ( المستمرة)اء حول التطورات وآراء الخبر  المعنيينومن خالل ذلك فإنه يمكن أيض 

لمفيد عندئذ مواصفة أو قانون، وأصبح من الواجب لتحقيق ذلك أن يتم إجراء حوار موجه للحكومة عبر فترة زمنية طويلة نسبي ا، فيمكن أن يكون من اأي  لمعرفة أرائهم مثال  حول تطوير المعنيين اتإذا ما تمت مشاور. البن اءة معها
ذا لزم األمر فقد تتخذ الشكل المؤسسي في وقت الحقالمعنيينبين  بصفة دورية منتظمةتعقد  اتشكل مشاور علىالتعاون  إجراءأن يتم   .، وا 
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رات
شاو

الم
 

 المعنيين اتمتوالية مشاور 

 :ينصح بها عندما وظيفة المحتوى الخصائص

لعدة مرات  المعنيين اتمشاور
التوصيات  مجلد منتظمبشكل 
 الالزمة

/ مؤتمرات/ ورش عمل متعددة)
لقاءات تمتد ألكثر من يوم وثالثة 

 (أيام

 تقييم االستراتيجيات، / تطوير• 

 عمليات التطوير السياسي• 

 تنفيذ األحكام والضوابط• 

 تقييم الخطة• 

 تجميع ردود األفعال بشكل منتظم• 

 لمعنيينالمجموعة محددة أو مختلفة أي  اهمات أو ردود أفعاليتعين لمرة واحدة أن يتم بشكل متكرر تجميع مس• 
 .لغرض التخطيط للتغيير في خالل فترة زمنية محددة

 .في إطار معالجة التخطيط وما إلى ذلك المعنيينمدخالت  إشراكيتعين أن يتم • 

تقدم الخطط وتقديم رد فعل  المتكررة، إمكانية تقييم مستوى المشاورات، من خالل جلسات لمعنييناليتعين أن تتاح • 
 .جديد

 نظرة عامة

ذا لزم في المشتركة  المعنيينمجموعات  ترغبفي إطارها بمشاورة بعضهم البعض، و نمو التي يقو المعنيينإذا ما أثبتت الخطوة المستقبلية نجاحها في تنفيذ متوالية مشاورات  تبادل الخبرات بشكل دائم فيما بينها حول هذا الموضوع، وا 
أو عقد عالقة شراكة بين أصحاب الشأن لغرض  المعنيينحول هذا الموضوع أو إطالق مبادرة ل( التبادل المعرفي) المعنيين، فيمكن أن تكون الخطوة التالية عندئذ هي إنشاء قاعدة لالمصلحةألمر بمشاركة المزيد من أصحاب اا

 .تنفيذ أهداف معينة ومحددة

 

رات
شاو

الم
 

 ذوي الشكل المؤسسي المعنيين اتورمشا 
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 :ينصح بها عندما وظيفة المحتوى الخصائص

في العادة تكون هناك عملية 
ال  مسؤو يكون القطاع العام اتمشاور
، تلك التي تكون مثبتة في عنها

اللوائح اإلدارية، بهدف تحقيق التطوير 
السياسي أو القانوني بنتائج محددة 

ورقة السياسات والقوانين وما إلى )
 (ذلك

 الخطط في إطار مؤسسي/ تقييم االستراتيجيات• 

 مشاركة األطراف المعنية لتقدير النتائج مثال  • 

 وفق ا للوائح التنظيمية المعنيينتمثيل • 

تطوير الخطوة المستقبلية السياسية وما إلى ذلك، كما يتعين أن يتم لهذا الغرض تجميع ( استمرار)يتعين أن يتم • 
 .وعين بصفة دورية منتظمة في إطار تنظيمي ثابتالمتن المعنيينمدخالت 

ا خطوة مستقبلية للقطاع الخاص)تنفيذ الخطوة المستقبلية المخططة للقطاع العام •  التي تكون ( قد تكون هناك أيض 
 .العامة الخدماتلها تأثيرات على 

 نظرة عامة

أو عالقات شراكة  المعنيينبشكل جيد نتائج من شأنها أن تؤدي إلى ظهور أشكال أخرى للحوار والتعاون في مجاالت موضوعات معينة، مثل مبادرات  ذات الطابع المؤسسي والتي تعمل المعنيينمشاورات  أن ينشأ عنيمكن  
 .المعنيين

 

رات
شاو

الم
 

 (اآلراء تبادل) المعنيينقاعدة  

 :ينصح بها عندما وظيفة المحتوى الخصائص
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ألفراد تجمع دوري منتظم، يكون واضح ل
خارج نطاق اإلطار المعني، لمختلف 

 لتبادل الخبرات ووجهات النظر المعنيين

بشكل مستمر، طالما أن عملية التبادل )
 (ذات صلة باألمر

 وضوح القاعدة لألفراد خارج نطاق اإلطار المعني• 

 للمنظمات الكبيرة نسبي ا المعنيينتمثيل • 

رات في أغلب األحوال تكون مدفوعة بفعل التطو • 
 السياسية أو االقتصادية

 .آخرين حول موضوع معين أصحاب مصلحةالبحث عن إمكانية التبادل المستمر مع • 

ضافة تعليقات عليها•   .في هذا السياق يتم تقديم توصيات حول التطورات اآلنية وا 

 .لمشروعاتا تنفيذل المبدئية في حين إنعدام الرغبة•

 نظرة عامة

ذا ما اتضح باالستناد إلى ذلك إمكانية تعميق سبل التعاون مع . حول موضوع محدداآلراء إذا كان من الضروري مشاركة فاعلين وخبراء مختلفين بشكل دوري في عملية تبادل ( اآلراء لتبادل) عنيينلملينصح بإقامة قاعدة   المعنيينوا 
 .لمعنيينللعلى مبادرة  تفاقاإلالوصول إلى حلول محددة للمشكالت القائمة، فيمكن عندئذ  بهدفالمشاركين 
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 شكل تعاون على المعنيينحوار 

ون
تعا
ال

 

 المعنيينمبادرة  

 :ينصح بها عندما وظيفة المحتوى الخصائص

مبادرة ذات بنية توجيهية خاصة بالتطوير 
وتطبيق الحلول للمشاكل  المشترك المؤقت

أو المعايير أو  متعددة األطراف و المتداخلة
اسية أو األهداف التنفيذية المتفق البرامج السي

محدد زمني ا )عليها لغرض تحسين موقف ما 
 (سبناأل الحلإلى أن يتم العثور على 

 :المسئولية المشتركة عن

 التنفيذ والتوجيه 

 التحول والنتائج 

 والتقييم المراقبة 

 اتخاذ القرار 

  تكون البنية التوجيهية  الغالبفي
 متفق عليها

 .أو مواصفة عابرة للحدود أو مبادرة تغييروتنفيذها فرضية جديدة  يتعين أن يتم تطوير• 

 .لفترة زمنية محدودة تحقيق ا لهذا الغرض فإنه يتعين أن يتم إطالق نظام تعاون خاص بذلك• 

 (.للمشروع مةاألمانة العا)يمكن، بل ويتعين أن يتم إرساء البنى الشخصية والتنظيمية الضرورية لذلك • 

 .ولية المشتركة للتنفيذ قائمةالمسؤون يتعين أن تك• 

 نظرة عامة

في  المتشابكة المعنيين لمبادرات تكون . حدها بشكل مثاليلومن تنفيذ التغيير  المعنيينولم تتمكن أي من مجموعات  ،المتعددين ضرورية لتنفيذ الطلب المعني لمعنيينالإذا ما كانت المهارة والخبرة  لمعنيينالينصح باتخاذ مبادرة 
ا أمانة عامة للمشروع لها دور داعم المعنيينالعادة بنيتها التوجيهية الخاصة بها، والتي يكون فيها كل  ا المعنيينيمكن أن تلعب مشاورات و. ذوي الصلة ممثلين، ولها أيض   في إطار مبادرة غير المشاركين بشكل مباشر دور ا هام 
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ا أن تنشأ عالقات شراكة و. المعنيين  .تكون مقتصرة على أهداف معينةمن واقع مبادرات  لمعنييناليمكن أيض 

 

 

ون
تعا
ال

 

 (إدارة التنفيذ) المعنيينقاعدة  

 :ينصح بها عندما وظيفة المحتوى الخصائص

 إلدارة المشتركة للتنفيذا

بشكل مستمر، طالما أنها تتطلب )
 (المهمة المشتركة

 التنسيق والتنفيذ المشترك للمهام في القطاع• 
 العام

على المهام، التي تم تحديدها من خالل التوصيات المشتركة، على المدى الطويل  اإلشرافيتعين أن يتم االشتراك في • 
 (.مثال  تحسين الخدمات)بالنظر إلى التنفيذ 

 . المعنيينعالقة تعاون بين مختلف أي  يتعين أن يتم بشكل مستمر إرساء• 

 نظرة عامة

يتم في إطار تنفيذ الخطوات المستقبلية و. والتزامهم المعنيين مشاركةتحديد مدى  ويتم في هذا اإلطار. بشكل مستمر إذا ما كان من الواجب أن يتم التنفيذ المشترك للمهام المحددة في القطاع العام لمعنيينالينصح بإقامة قاعدة 
محدودة ) لمعنيينالوباإلضافة إلى ذلك فإنه يمكن أن يتم البدء في التعامل مع حقول المشكالت الخاصة باعتبارها مبادرة . لحكم الخاصة بعالقة التعاونالمشتركة توزيع االهتمامات واالختصاصات، كما يتم إقامة بنى اإلدارة وا

 . لمعنيينالأو في إطار عالقة شراكة ( زمني ا
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ون
تعا
ال

 

 المعنيينشراكة  

 :ينصح بها عندما وظيفة المحتوى الخصائص

المشروعات العابرة لنطاق إدارة 
بالنسبة للمشروعات  المعنيين
دة زمني ا وموضوعي ا ذات المحد

 األهداف المتفق عليها

دة زمني ا، بحسب االتفاق في محد)
 (المشروع

 التخطيط

 تنفيذ المشتركال 

 ممارسة األنشطة 

 متابعة النتائج 

 لننتائجالمسئولية عن ا 

 اتخاذ القرار 

 اإلدارة َنظم 

 .م تنفيذ األهداف المشتركة والمرتبطة بالمشروع بمسئولية مشتركةيتعين أن يت• 

 .المشاركين في المشروع بمسئوليات ثابتة المعنيينيتعين أن يتم وضع صياغة معينة للتعاون المحدود زمني ا بين • 

 . بنى وهياكل شخصية وتنظيمية للتنفيذ إنشاءوتحقيق ا لهذا الغرض فإنه يتعين • 

 .تتم المراقبة المشتركة والتقييم الجماعي للنتائج الصادرةمن المقرر أن • 

 نظرة عامة

لعادة محددة في ليات تكون في االمسؤوو المعنييناألهداف التطبيقية ومساهمات . المحتوى دمحدتطبيقية متفق عليها حول موضوع يسعى لتحقيق أهداف  المعنيين، إذا ما كان هناك عدد محدود من المعنيين بين شراكةينصح بإقامة 
 مهم وجودهم ركين بشكل مباشر، غير أنغير مشا و معنيون أصحاب مصلحةفإنه يمكن أن يتم عقد مشاورات مع  المعنيينفي إطار عالقات الشراكة بين . مذكرة تفاهم واحدة على األقل، وفي أغلب األحوال تكون مثبتة في عقود

 .لها بنى خاصة بإدارة المشروعات وبنى توجيهية متفق عليها المعنيين بين اكةالشرقات لذا فعال. لعملية تحقيق الهدف
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 ؟ المعنيينأنماط هي   ما  3-2-3

 :إلى ثالث مجموعات مجتمعية كبيرة المعنيينيمكن تقسيم 

 القطاع العام 

 القطاع الخاص 

 المدني  المجتمع 

فيمكن أن تكون المنظمات المانحة منتمية . اتموعالمجهذه  ضمن المعنيينال يمكن مع ذلك أن يتم بشكل واضح تصنيف كل 
المدني  المجتمع مؤسساتعلمية ضمن ويمكن أن يتم إدراج المؤسسات ال .المدني المجتمعكل اهي أحد للحكومة أو مندرجة ضمن

 إستيضاح او كذ ،المحفزة للتفاعل دوافعالنه أن يساعد في فهم وعلى الرغم من ذلك فإن هذا التقسيم من شأ. أو القطاع العام
 .المعنيينمن الدخول بحماس في حوارات  الجهات الفاعلة رد دقف تامو 

 كبرىعلى سبيل المثال فإن ،تكمن فروق واختالفات أساسية يتعين أن تتم مراعاتها معنيينلل الثالث المجموعاتوفي إطار هذه 
صغر حجم ا، كما أن المنظمات غير الحكومية تلك التي تجذب الشركات األ تختلف عن و توجهاتالشركات العالمية لها مصالح 

فإن المؤسسات  و بالتالي. المحلية تختلف رؤيتها لموضوعات بعينها عن رؤية المنظمات غير الحكومية ذات النشاط العالمي
 . عضالببعضها مع ال تكون دائم ا متوافقة  اإلقليميةأو  الوطنيةوالمعاهد الحكومية 

لمعرفة األفراد الذين يتمتعون بأهمية  معنيينللمسبق جب إجراء تحليل تو ، يالمعنيينال من حوارات يمكن االستفادة بشكل فعلكي و
بهدف الدفع بعجلة إحداث التغييرات لألمام، وتحديد أصحاب القوى والتأثير على مجريات العمليات، داخل كل كيان، خاصة 

ا لمعرفة أقل  أكثر المهتمين بإحهم ن وم   ومعرفة من لديه الخبرة المتميزة  .هم تأثير اداث التغيير، وربما أيض 

في الدخول في حوار أو  المعنيينأسباب عديدة تتعلق برغبة بعض  توجد من الطبيعي أن التقسيم األولي فإنه وفيما يتعلق بهذا
متفق إطالق مبادرة بهدف المضي قدم ا في  المعنيينحوارات ب إلستعانةابفكرة  و. الحوارات جدوى تلكمن  إتخاذ موقف متشكك

تلك  واستيعاب المعنيينمن األساسي عندئذ أن يتم فهم الفروق بين مختلف ف لذاأو تنفيذ مشروع ما أو إدخال تغيير، مسبقا   عليها
مة عن الفقرات التالية نظرة عاتقدم . تجمعهمباآللية الديناميكية التي يمكن أن  لمامواإل، احترام توجهاتهم واهتماماتهم مع  الفروق ،

 .الثالث المعنييناالهتمامات واألفكار وعوامل التحفيز التي تحرك مجموعات 



51 

 

 المصلحة العامة المشتركة كنقطة انطالق إلقامة عالقة تعاون عابرة للقطاعات :3 رقم شكل

 القطاع العام

ا اع العام يتوجه بالدرجة األولى وفق  ومن هذا المنطلق فإن نظام القيم بالنسبة للقط. يعمل القطاع العام لخدمة المصلحة العامة
الخدمات التي تصب في  قديموت الموارد المشتركةيتم تنظيم عملية الحصول على  ئلهذه المباد ا  لمقتضى القانون والنظام، فوفق

، قوانين وضع مسودة التشمل   ساسية للعمل في منظمات القطاع العاماألعناصر الوهنا تجدر اإلشارة إلى أن . صالح المواطنين
 .  وااللتزام بالدورات الداخلية ،وتنفيذها، واللوائح التنظيمية 

بيروقراطية تستند في قوامها إلى العمليات والعادات والبنى والدورات  وجهات نظر و أساليبلب األحوال فإنه يتم اتباع وفي أغ
وهو ما ينعكس  منفتحة على االبتكارات والتغييرات، غير داعمة والو محافظة  نمطيةة معينة وتكون النتيجة هي ظهور بيئ. القائمة
ا  دارية وتدريجية هرمية اتخاذ القرار في القطاع العام، ُطرق علىأيض  وبكونها  ،حيث إنها تكون في أغلب األحوال بطيئة وا 

هو ما يمكن أن يجعل من ، و (الديمقراطية مثال  )السياسية  ألنماطوفق ا لوهنا تتم عملية اتخاذ القرار . متصلبة وصعبة التنفيذ
 . على المستويين الداخلي والخارجي المعنيين إشراكالضروري 

في  هالمحلي، لديعلى مستوى األقاليم أو المستوى أو  الوطنيالقطاع العام، بكل ما يضمه من مؤسسات مختلفة على المستوى 
كون يوعلى الرغم من ذلك فإنه يمكن أن . الخدمات مقديعند إدارة وت حدةو مية مرجعو  ةافع متماثلو األساس اهتمامات مشتركة ود

 . المستويات المختلفة علىهناك تباين في االهتمامات بين مختلف الوحدات الحكومية او اإلدارية 

هذا ومن . اإلقليميةمنظور على مستوى المراكز الألشياء بمنظور مختلف عن النظر لفإنه قد يتم  السلطات المحليةوعلى مستوى 
ليس بالضرورة أن تكون دائم ا هي نفسها  السلطات المحلية أو األقاليمعلى مستوى  ما، ل أهميةشكق فإن األمور التي تالمنطل

 . يوطنعلى المستوى ال
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ا عند التعامل مع موضوعات معينة أو عند الشروع في تنفيذ التغييرات ومن منظور . ويمكن أن تظهر الفروق واالختالفات أيض 
ا واحد ا يدخل في نطاق الوزارات القطاع ية أو الوحدات اإلدارية فإن التعاون والحوار في بعض األحيان يعنيان مع ا مزيج 

، وال سيما عندما يتم توزيع المصادر والموارد ومن الممكن. وليتهاؤ مس وفي هذا اإلطار فإن . أن تكون االهتمامات مختلفة فعال 
أن تتم  المعنيينبالنسبة لبعض حوارات  من الضروري ولذلك فإنه. حتدمةالوزارات المتخصصة يمكن أن تدخل في منافسة م

من  المعنيينعدد أكبر من  إشراكالمواءمة بين أطراف الحوار من الناحية اإلدارية أو الحكومية، قبل أن يصبح من الممكن 
 . تمع المدنيالمج إشراكالقطاع الخاص أو ا

ذلك وب لنظم القائمة.اسياسة العامة و لإللتزام بالبهدف إنشاء قاعدة أكثر اتساع ا  عنيينالميلتزم القطاع العام بالدخول في حوارات 
ومن . الموارد المشتركة استغاللالرامية إلى تحسين الخدمات المقدمة أو  اتالسياس لتطويرمن عمليات الحوار  يمكن اإلستفادة

 . بالعمليات السياسية لثقةوا أن تزيد من مستوى الشفافية والمصداقية ناجحةال المشاوراتشأن 

التي يطلقها أو يدعمها القطاع العام إلى التنمية السياسية أو تنفيذ القرارات السياسية بشكل  المعنيينيمكن أن تؤدي حوارات و
لى جانب. عليه تفقم أو  مخاطر  ها تنطوي كذلك علىفإن ، المعنيينالتي توفرها حوارات  المتعددة سابقة الذكر، ااهمزاي وا 

مفي إختيار األفراد المشا ما تم على سبيل المثال التهاونيمكن أن يخسر القطاع العام تأثيره إذا إذ  ، تحديات  ركين بالحوار، كض 
 بأن  ا  انطباع يخلف ممابالشفافية  المعنيينمن  المشاركيناختيار  ال يتسمأو عندما ، مجموعات متطرفة ضمن العمليات الحوارية 

 .على الدوائر السياسية ، أو على األقل غير مرغوب به،سلبي تأثير  ذات اص طاع الخبعض مؤسسات الق

 

 

 

 

 

 

 القطاع الخاص 

 عادة ما يكون االهتمام األساسي فإنهنا من  ، ويالتجار  التبادل االستفادة من فرصو يسعى القطاع الخاص إلى تحقيق النمو 
تلك  تقوم، عندما أو المعنيينمشاركة في حوارات  قطاع خاص مؤسساتعندما تكون هناك لذا  . رباحاألمنصب ا على تحقيق 

وتحليالت  األداء بإطالقها، فإنها دائم ا ما تضع المنفعة التجارية نصب عينيها، حيث إنها تكون مرتبطة بمؤشرات المؤسسات
 . مثل كل من الكفاءة واألهداف االستراتيجية أهمية خاصة التخاذ قراراتهاتو. البورصة

وفي الوقت ذاته يتعين على القطاع الخاص أن يكون إبداعي ا . المعنيينعليها أن تحسب تكلفة حوارات  تحتمي النهاية فإنه يوف
من القطاع  الفاعلة بالجهاتوهو ما من شأنه أن يؤدي  للوقت يتطلب الدليل على المنفعة واالستفادة،استثمار فكل . وخالق ا

الوضع ذلك سريع وقصير المدى، ومثل ول في وضع اتخاذ القرار بشأن تحقيق استثمار الخاص في أغلب األحوال إلى الدخ
 .  محدودة المعنيينتكون فرص نجاحه في حوارات 

 العابر للقطاعات مع القطاع العام مثال عملي على التعاون

أطلقت وزارة البيئة األلمانية باالشتراك مع وزارة االقتصاد األلمانية قاعدة مصادر الطاقة المتجددة بهدف التطوير المشترك 
كلفة مصادر الطاقة المتجددة واستغاللها بت دعمللسبل واإلمكانيات الخاصة بتوسيع نطاق النظام الكلي الشامل الرامي إلى 

الجانب من األوساط االقتصادية والسياسية والمجتمع المدني، سواء في  المعنيين دد منويشارك في هذه القاعدة ع. معقولة
 .لقاعدة أو في دوائر العمل الخاصة بهال يتوجيهال
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ة التجارية، ففي منصب ا على تحقيق المنفع اللقرارات يكون تفكيره امن القطاع الخاص عند اتخاذه الجهات الفاعلةأن إلى ونظر ا 
من التفهم للعمليات البطيئة والطويلة نسبي ا، األمر الذي يعد معتاد ا في مبادرات  الوافيقدر ال الديه فرال يتوابعض األحيان 

 تتعل ممن القطاع الخاص في أغلب األحوال أن  الجهات الفاعلةولذا يتعين على . ع المدني أو القطاع العامجتممالمن  المعنيين
 . بالبطء  نسبيا   التي تتسم المتريثة ذ القرارى وثقافة اتخاأوال  كيفية التعامل مع نماذج القيم األخر 

. لتطوير المؤسسات فعالة يتزايد إلى حد كبير باعتباره أداة المعنيينوعلى الرغم من ذلك فإن اهتمام القطاع الخاص بحوارات 
 :وعندئذ فإنه يمكن االتفاق على وجود توجهين

 بهدفأو عالقة الشراكة بينهم  المعنيينمبادرة  فيالتعاون أو  المعنيينفي حوارات  المشاركة 
ا كما يواجهه    . نيآخر  أصحاب مصلحةالتوصل إلى حل ألي تحد قائم تواجهه المؤسسة أيض 

  الذين المعنيينلمرة واحدة أو عدة مرات فيما بين  شاورت في صورة المعنيينإطالق حوارات 
تحسين بهدف في نطاقات موضوعات معينة أو   كهاإشراة وتحفيز المؤسس بهدفتعتبرهم المؤسسة ذوي صلة باألمر 

 . سمعتها

تراتيجية الشاملة س، إال إذا تم إدخالها في االحقق النجاح المرجو منهاقطاع الخاص لن تالتي يطلقها ال المعنيينحوارات غير أن  
 . للمؤسسة( مثال  استراتيجية االستدامة)

، لدخول إلى أسواق جديدة أو لالتجاري أو  هللتأثير بشكل إيجابي على محيط لمعنيينايلتزم القطاع الخاص بالدخول في حوارات 
يكون اهتمام الشركات متعددة الجنسيات و. من خالل االستعداد للحوار طيبةكتساب سمعة الأو  ،تقليل مخاطر االستثمارل

على مركز الريادة في نطاق المسئولية االجتماعية ، في أغلب األحوال موجه ا بالرغبة في الحصول المعنيينبالمشاركة في حوارات 
 . تحقيق االستدامةلأو ( CSR)للشركات 

المتعلقة بالمؤسسات  المعنيينبإطالق حوارات  ،أو إدارة المخاطر طيبةال عةألسباب تتعلق بالسميمكن أن يقوم القطاع الخاص، 
ا  أهمية كبيرة  يشكليمكن أن  الحواراتمن  نمطمثل هذا ال. الءتحسين العالقات مع العم المث من تحقيق أهدافه ، ليتمك نأيض 

الحصول على ردود أفعال العمالء أو تبادل الخبرات حول االستراتيجيات االجتماعية أو البيئية أو  لتتمك ن منألية مؤسسة 
مضافة يمكن أن تكون سبب ا طول سلسة القيمة العلى  الجهات الفاعلةعالقة التعاون بين مختلف . ير اإلبداعي للمنتجاتو التط

ن من األمر الذي يساهم في تطوير السوق على المدى القصير والطويل ويحس   أو إطالقها، المعنيينآخر لالشتراك في حوارات 
 .واإللتزام بالمعايير إدارة المخاطر

 

 مثال عملي على التعاون العابر للقطاعات مع القطاع الخاص
عن تحميص  تجمع بين الجهات المسؤولة،، معنيينللهي عالقة شراكة  عي على مستوى العالمتعزيز جودة العمل االجتماعملية 

م، وبين قطاع التعاون التنموي، وهي تهدف إلى .م.ذ.القهوة األلمانية وشركة تشيبو المتخصصة في إنتاج المواد االستهالكية، ش
هذه العالقة من شأنها . لموردة في بنجالديش وتايالند والصينتحسين مستوى قبول وسبل تنفيذ المعايير االجتماعية في الشركات ا

بطول سلسلة القيمة المضافة، مع إجراءات  ةالمختلف الجهات الفاعلةبين  منفتح و فعالامة حوار أن تجمع اإلجراءات الخاصة بإق
 .العمل تنفيذ معايير العمل والمواصفات االجتماعية في موقع بهدف التمك ن منالتأهيل ذات الصلة، 

socialquality.com-www.we 

 

http://www.we-socialquality.com/
http://www.we-socialquality.com/
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ركات الفردية، بين شبين الروابط المؤسسية وال: القطاع الخاص في المختلفة الجهات الفاعلةه توجد فروق كبيرة بين فإن ،ومع ذلك
نحو ت القطاع الخاص أو مؤسسات القطاع العام أو تلك الموجهة الشركات في الدول الصناعية أو في الدول النامية، بين مؤسسا

فبينما . تلك التي تجذب الشركات الصغيرة والمتوسطة عن تختلفلها مصالح  الكبرى الشركات تجدر اإلشارة إلى أنو . لبورصةا
الشركات الصغيرة والمتوسطة، وال  الميزة يقل توفرها في أغلب تلكاألحوال بالتنظيم الفائق، فإن تتسم الشركات الكبيرة في أغلب 

 . سيما في الدول النامية

فإن التحدث بلسان الجماعة يكون بالنسبة لها في أغلب األحوال أكثر صعوبة، مثال  عندما يتعلق األمر بإقامة حوارات بين  اولذ
في أغلب  القطاع يضم  من أن هذا  وعلى الرغم. الرسمير غي القطاعتوجد المؤسسات األقل تنظيم ا في . القطاعين العام والخاص
 .، إال أن عملية تنظيمه أو تقديم طلباته بشكل مشترك ليست ممكنةالمعنييناألحوال أهم مجموعات 

المؤسسات  ما لم تكنو  جسيمةأحداث  ةأي ، ما لم يتبع ذلك وقوعمستدام بشكل في القطاع الخاص  المعنيينيمكن إقامة حوارات 
تستهلك وقتا  طويال  ، األمر الذي  المعنيينفإن حوارات وباإلضافة إلى ذلك . هاتقديم أقوال دون تنفيذ بكونها تقتصر على معني ة

 .االقتصادية جدوى ايه اإلدارة العليا على أنه ليس ذقد تنظر إل

 تمع المدنيالمج إشراك

ية التي ال تهدف دولية أو الوطنمنظمات الاختالف ا وتباين ا، مثل ال أكثر المجموعاتالمدني  المجتمعمنظمات ايندرج تحت غطاء 
مثل . وما إلى ذلك السلطات المحليةعات النسائية والممثليات الشعبية األهلية وروابط الفالحين والباحثين ومنظمات لمجموللربح وا

المجتمع منظمات ن ال يمكن االستغناء ع و. المجتمعوالثقافات الفرعية في ا المتنو عةالمنظمات تمثل مختلف االهتمامات  تلك
دعيمها، على سبيل المثال في القضايا التي تتعلق بالبيئة وتحقيق العدالة االجتماعية واالقتصادية حماية العدالة و  من أجلالمدني 

 .المجتمعفي ا كهاإشراعات األقل تمثيال  والمجمو ها أن تدعم مشاركة نكما أن هذه المنظمات من شأ. المجتمعأو اإلقصاء من 

المدني يمكن أن تكون لديهم اهتمامات متعددة، إال إنهم في أغلب األحوال يتحدون في  المجتمعمن  المعنيينالرغم من أن وعلى 
عات الضعيفة المهمشة أو خدمة قضايا البيئة أو أنهم يقومون المجمووهم يكرسون أنفسهم من أجل مساعدة ا. التوجه القوي للقيم

المدني تعبر عما تالحظه من  لمجتمعوباإلضافة إلى ذلك فإن منظمات ا. مواضع عجز قائمة يتابعون أيةالمهارات أو  بتكوين
للمؤسسات أو قصور  ةؤولغير المس ياتقصور سلوكي في كل ما يصدر عن القطاع العام أو الخاص، على سبيل المثال السلوك

التدريب لرفع أو تقديم عروض  يةأو التعليم لتوعويةا األمر الذي يحدث في أغلب األحوال باالستعانة بالحمالت القطاع السياسي،
 .الكفاءة

 هناك فروقات واختالفات كبيرة  حيث أن ،دوافعال تحت نفس المدني بنفس األهداف أو المجتمعكل منظمات فال تعمل  ومع ذلك
غير ذلك الخاص بمنظمات ه، عليتسلط الضوء  فمنظمات البيئة لديها منظور. مع وجود اهتمامات ربما تكون متناقضةفيما بينها 

ية التي ال تهدف للربح تكون لديها اهتمامات وبرامج اخرى غير تلك الخاصة بالمنظمات الوطنكما أن المنظمات . حقوق اإلنسان
ي ي تكون قاعدتها التمويلية فدولومن ناحية أخرى فإن المنظمات التي ال تهدف للربح ذات النشاط ال. ية التي ال تهدف للربحدولال

متناقضة، بالقطاع  قد تكونويمكن أن تربطها عالقة، . تكون مرتبطة بداعميها بذلكأغلب األحيان في الدول الصناعية وهي 
 .العام

 دعمأما المنظمات التي ال تهدف للربح في الدول النامية فهي في أغلب األحوال تركز على اتخاذ اإلجراءات التنموية وعلى 
وفي هذا اإلطار فهي تفضل التعاون مع القطاع العام في البلد المعني، وربما . تدريب لرفع الكفاءةالأو برامج  المجموعاتبعض 

ا مع القطاع الخاص المساعي الحكومية موقف المنتقد وال تؤيد  منية ال تهدف للربح تقف وطنومع ذلك فهناك منظمات . أيض 
 لك الحوار.؛ لتشككها من جدوى ذ إقامة أي حوار بن اء مع القطاع العام
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فهي تمثل في أغلب  اللعمل على المستوى المحلي، ولذ تكرس نفسها السلطات المحليةالمنظمات الموجودة في نطاق تنمية أما 
 ةح يمكنها أن تكون هي ذاتها الجهية التي ال تهدف للربدولوالمنظمات ال. األحوال مصالح واهتمامات منطقة جغرافية خاصة

التي ال تهدف للربح في إطار األصغر حجم ا ات التنموية، ومن ثم تقوم بدور المانح للمنظمات المحلية المساندة التخاذ اإلجراء
 .تحقيق التعاون التنموي

المحدودة فإن عمليات  ردالمشاركة والموا نظريةالمدني و  المجتمعجانس النسبي القائم بين منظمات عدم التوباالستناد إلى حقيقة 
تحليلية عند إصدار قرارات  إفتراضاتالمباشرة أو بكونها موجهة ب أغلب األحوال بالبطء أو بالديمقراطيةاتخاذ القرار تتسم في 

وهنا تجدر اإلشارة إلى أن العنصر األساسي في عملية اتخاذ القرار يتمثل في الوفاء بقيم . مستندة إلى نتائج بحثية معينة
 .ومبادئها المجموعة

 

 

 

 

 

 

 

في القطاعين العام  الجهات الفاعلةالتأثير على  لتتمك ن من المعنيينالمدني نشاطها لتسخيره في حوارات  المجتمعمنظمات تكرس 
أو  والمحليوعدم المساواة على المستويين العالمي  في حاالت عدم العدالةوالخاص، وذلك بهدف إحداث التغييرات الالزمة 

إمكانيات إضافية لمناقشة موضوعاتها ولتحقيق قدر  المعنيينحوارات  عات تتيح لهاالمجمو هذه . مستهدفةمجموعة  وضعلتحسين 
 يينعلى المستو ( التنمية االجتماعية وحماية البيئة وحقوق اإلنسان وما إلى ذلك)أعلى من الكفاءة والفعالية عند تنفيذ األهداف 

 (.أو العالمي) المحلي

المدني، وال سيما بالنسبة للمنظمات  المجتمعا على منظمات خطر   المعنيينومع ذلك فيمكن أن تشكل المشاركة في حوارات 
التعاون والحوار مع الشركات أو  في مجاالت في مجال الحمالت والدعم والتأييدوالتي تتخص ص ية التي ال تهدف للربح، دولال

هذا يمكن أن يعني و وار ما، عندما تصبح جزء ا من ح ميناعالقبول لدى األعضاء والد تفقد هذه المنظماتيمكن أن   ، إذالدول
.هذا األمر إضعاف العمل الناجح للمنظمات التي ال تهدف للربح إلى حد كبيرويمكن ل. وسحب الدعم المالي ثقةفقدان ال

 مثال عملي على التعاون العابر للقطاعات مع المجتمع المدني

في إطار عالقات شراكة استراتيجية متنوعة مع شركات ( WWF)العالمي للطبيعة تتعاون منظمة البيئة العالمية الصندوق 
تعاون العابرة للقطاعات في للعالقات لهذه الوتتمثل النواة األساسية . Danoneأو دانون  Edekaعديدة، مثل إيديكا 

. تقليل معدل استهالك المواد الخامالبيئي للشركات، مثال  من خالل اتخاذ إجراءات توفير الطاقة والمياه أو  الوضعتحسين 
 الداعمة شراءالوباإلضافة إلى ذلك فإن الهدف المشترك لها جميع ا يتمثل في حث المستهلكين على اتخاذ قرارات 

 .لإلستدامة

www.wwf.de 
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 المختلفة المعنيينتوجيه اهتمامات مجموعات : عرض عام

 المعنيينالمخاطر المحتملة لحوارات  المعنيينت تحفيز الدخول في حوارا بنية القرار والتنظيم طريقة التفكير المعنيينمجموعة 

 القطاع العام

وتأمين سبل الوصول للموارد  قانون لاإللتزام بامراقبة 
 وتوفير الخدمات

  التحرك وفق ا لمتطلبات القانون 
 المشروعيةتزان، إلمات، اتوفر المعلو 
 تطوير وتفعيل القوانين واألنظمة 
 الخدمات تقديم 
 الرعاية العامة 

 بيروقراطي، تدريجي هرمي، بطيء ،
 سياسي

  مةالهاالداخلية  المشاوراتعمليات 
 االمتثال للقانون 
  القائمةالعادات والدورات والبنى 
 ليست ابتكارية بالضرورة 
 لبروتوكول اإللتزام با 

  ا لتشمل القواعد إمكانية إنشاء قاعدة أكثر اتساع 
 العامة والسلوكيات التطوعية

  والخدمات العامة  تعليماتالكفاءة أعلى عند تنفيذ
او عند إدارة الموارد العامة أو مشروعات البنية 

 التحتية الكبيرة 
  التعليماتإنشاء قاعدة أكثر اتساع ا الستيعاب 

 والقيود الضرورية

 :خطر فقدان السمعة، عند
  التحدث مع مجموعات شديدة

 التطرف
  تقديم الدعم المفرط لبعض

 شركات القطاع الخاص
 د حوارات سحب مهمة عق

 من اإلدارة المعنيين

 القطاع الخاص

 النمو وتوسيع نطاق اإلمكانات التجارية
  رباح والمنفعة التجاريةاألالتركيز على تحقيق 
  بتوجيه من استراتيجية الشركة 
 بمؤشرات اإلنجاز وتحليالت  اإلرتباط

 البورصة
  الكفاءة والخطط االستراتيجية في مركز

 الصدارة

  كل سريع على مدى بشاتخاذ القرارات
 وّ قصير وبدون تر

  بنية تشاركية أو هرمية ارتباط ا ببنية
 المنظمة

 المنفعة التجارية أمر يعتد به 
 إبداعي 
  عات المجمواختالفات عديدة بين

الشركات / اتحادات الشركات)الفرعية 
/ المفردة والشركات في الدول النامية

الدول الصناعية وشركات القطاع 
 (إلى ذلك العام وما/ الخاص

 

 توجيه االهتمام للنطاق التجاري المربح 
 السمعة الجيدة 
 التوافق 
 إدارة العالقات مع العمالء 
 تنمية السوق على المدى القصير والطويل 
 إدارة المخاطر 

 تعذر إمكانية إنتاج المنفعة التجارية 
  عدم المصداقية إذا ما لم تكن هناك أفعال

 الحقة للبيانات المعلنة
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 لمدنيا المجتمع

 التنميةوضمان تحقيق الحقوق االجتماعية والبيئية، 
  التي تهم المجتمعوالموضوعات  للمظالماالستجابة 

 بكامله
 األخالقي والقيمي التوجه 
  عات المهمشة المجمومنفذ للتعبير والتحدث بلسان

 أو عن الموضوعات البيئية
  استعراض مواقف القصور السلوكي لقطاعات

 أخرى، المراقبة
  للتوعية وغيرها الحمالتعمل 

  عدم حالة إلى بطيء، تشاركي، نظر ا
 نس وقلة المواردالتجا

 البحث باعتباره : على المستوى التحليلي
 عنصر ا أساسي ا التخاذ القرارات

 الوفاء لقيم كل منظمة 
 اإلخالص في التعامل مع الداعمين 

 ممارسة التأثير  ،باإلضافة إلى الحمالت
 ومةعلى القطاع الخاص والحك

 إمكانية إضافية لمناقشة موضوعاتها 
  فعالية وكفاءة أعلى عند تنفيذ األهداف

التنمية االجتماعية وحماية البيئة )المعنية 
 (وحقوق اإلنسان وما إلى ذلك

  خطر فقدان السمعة الطيبة فيما بين
عند التحدث مع الجهات الداعمين، 

 المعادية
  الثقةفقدان  
 اخليةالداعات النز 
 الت وأفكار الدعم والتأييدضياع الحم 
 فقدان الدعم المالي 
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 الفصل الرابع    

 المعنيينحوارات  تنفيذ -4

بين مختلف األطراف الفاعلة في عملية الحوار.  عبةملية التعاون المتشأساسًا على كيفية تشكيل ع المعنيينيعتمد نجاح حوارات 
هداف التي تتّبعها. ومن المهم لتنفيذ النتائج معرفة العناصر األساسية مراحل مختلفة تبعا للمطالب واأل المعنيينوتقطع حوارات 

 الحوار والتعاون، وأخذ هذه العناصر بعين االعتبار عند تخطيط وتنفيذ مشروع التغيير. لكّل مرحلة من مراحل

. وُيستخدم هذا لبات المرتبطة به، ويشرح المتط المعنيينبتطوير نموذج يصف المراحل المثالية لحوار  معهد الريادة الجماعيةقام 
، ومع ذلك فإنه ال المعنيينكدليل إرشادي توجيهي لتصميم وتنفيذ حوار  (MUDنموذج التغيير الحواري )النموذج المعروف باسم 

ة باألحرى كمساعد للتعرف على اآللية الديناميكي يوجد ينبغي أن ُيفهم على أنه نقطة انطالق متصّلبة ال يمكن تعديلها. بل
المحّركة لعمليات الحوار وتوجيهها، ألن أي عملية تطبيق للنموذج موّجهة لتحقيق النتائج تتطلب مواءمة طريقة التصّرف مع 

 اإلحتياجات اآلنّية للحوار بما يخدم الهدف الذي يرمي لتحقيق المتطّلبات.

ج التغيير الحواري. وُتلخص األسئلة اإلرشادية على أساس نموذ المعنيينفيما يلي وصف للمراحل األربعة الالزمة إلجراء حوار 
التي صيغت لكل مرحلة من المراحل النواحي التي تمّثل أهمية لتخطيط هذه المراحل. ويوجد في نهاية هذا الفصل أيضا قوائم 

حلة، والتعبير عن ،  يمكن من خاللها تقييم األداء الخاص بتنفيذ كل  مر الرابعةإلى  فحص للمراحل المختلفة من المرحلة األولى
 الحالة الراهنة لعملية الحوار.

 

 المعنيين'' نموذج التغيير الحواري'' والمراحل األربع لحوار  4-1

. وقد تم تطوير هذا النموذج على المعنيينالتخطيط الهيكلي الذي يركز على النتائج والتنفيذ لحوار  نموذج التغيير الحوارييتيح 
)العالمية( وعمليات  المعنيينفي التعامل مع العديد من حوارات  معهد الريادة الجماعيةخبرات  مدى عدة سنوات، اعتمادا  على

ات مت هذه الخبرات إمكانية تطبيق النموذج عملياًّ على أربع مراحل بهدف مراعاة السالتعاون المشتركة بين القطاعات. وقد أثبت
ا ما تم ت مراعاة العناصر األساسية التي يستند إليها هيكل كل مرحلة. إذ المعنيينوتنجح حوارات  .الخاصة الممي زة لكل مرحلة

 وبالتالي فإن كل مرحلة تتضمن ثالثة  من هذه العناصر، والتي تعتبر حاسمة للتخطيط والتنفيذ الذي يرتكز على النتائج. 

 وتتضح المراحل الفردية عن طريق التفسير الموضوعي باستخدام أمثلة عملية. 
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 المعنيينة عامة للمراحل األربع لحوار نظر 

 اإلستكشاف والمشاركة األولىالمرحلة 
 تشكيلواهتماماتهم و  المعنيينعتمد فحص ومعرفة وفهم مجال عمل تو 

 المجموعة األساسية للحوار.

 اإلنشاء وا ضفاء الطابع الرسمي المرحلة الثانية 
م حوار رسم وتوضيح األهداف المشتركة والموارد المتاحة وتنظي

 .المعنيين

 التنفيذ والتقييم المرحلة الثالثة
قامة التواصل وهياكل التعل م المطلوبة،  تنفيذ األهداف المتفق عليها، وا 

 باإلضافة إلى رصد وتقييم عملية التنفيذ. 

 المرحلة الرابعة
التطوير والتوسع وا ضفاء الطابع 

 المؤسسي
وتطبيقه في اء بالمستوى بأساليب مختلفة لالرتق المعنيينمواصلة حوار 

 مواقع أخرى ومأسسته.
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 والمشاركة: اإلستكشاف األولى المرحلة 4-1-1

طالق الطاقة والدافع نحو تغيير معين، وذلك من خالل المشاركة  تدور المرحلة األولى من نموذج التغيير الحواري حول جمع وا 
فهم المصالح المهّمة لألطراف الفاعلة وكذلك تأثيرات هذه األطراف على  في تشجيع عملية الحوار والتعاون المشترك. ومن المهم

من المهم كذلك فهم السياق الجهات في مثل هذه العملية.  تلكن خالل ذلك الحصول على مشاركة مسار الحوار، ويمكن م
لممكن أن تؤثر على مسار إحراز التقدم ، واإللمام بالعوامل الداخلية والخارجية التي من االمعنيينالمحّدد الذي سيجري فيه حوار 

 في العملية. 

 على األطراف الفاعلة الهامة وتتمث ل فيما يلي: تستند األهداف الرئيسية في المرحلة األولى

 تأسيس بنية التجاوب وصياغة الحوار 
 فهم السياق 
 بناء "إطار" مناسب للتغيير 

(، والسياق المعنيين صنيفة )تاألطراف الفاعلة ذات الصل فنيديقومون بتهذه المرحلة األولى ولذلك فإن المبادرين بالعملية في 
لمبادرات القائمة، واألطراف الفاعلة لإجراء التغيير )المنشود( في إطاره، وهو ما يتضمن وضع معايير  من خالله الذي يمكن

مع األطراف الفاعلة  ، (عملية المشاركة الذات غير الرسمية ) األولية المشاركة )المنظمات واألفراد(. وتعتبر عمليات التواصل
للحوار ولعملية  النجاح، وكذلك لفهم المعوقات المحتملة نقاطهامة لفهم نقاط القوة، و  ةالرأي خطو  الرئيسية المختارة وأصحاب

بحيث تتكون من يجب على إحدى المجموعات األساسية الصغيرة، إذا لزم األمر أن تكون عابرة للقطاعات لذا فالتغيير المنشود. 
مجموعة أفراد متحمسين فيما يعرف باسم "اإلطار"، وتتول ى عقد اجتماعات بصفة متكررة بهدف تبادل األفكار، واالتفاق على 

 المزيد من الخطوات المشتركة، والحصول على مساهمات الخبراء المهتمين.

 : ما هو اإلطار؟عريفت
 

عين. من أجل تحقيق مطلب م المعنيينمر والتي ترغب في المشاركة في حوار يقصد به مجموعة األطراف الفاعلة المهتمة باأل
 مثالية، فإنه يتم في إطار هذه المجموعة تمثيل جميع المجموعات المشاركة المهمة إلنجاح الحوار. ناحية  ومن
 

كزي الكتساب فاعلين مهم ين ، فإن هذا اإلطار يعد  العنصر المر المعنيينوفيما يتعلق ببدء وهيكلة ومواصلة تطوير حوارات 
 ومهتم ين بإحداث تغيير. وهنا، إذا جاز التعبير، يتم  جمع "طاقة" التغيير. 

 
شراك  األخرين بطريقة منهجية. عادة  المعنيينوتقوم األطراف الفاعلة ضمن هذا اإلطار باإلعداد لعملية الحوار والتعاون معا، وا 

لي( صغير نشاء اإلطار الموس ع لتطوير وتنفيذ حوار بإ، باعتباره مجموعة أساسية فاعلة، يقومالذي ، و مبدئيأ ما يتم بناء إطار )أو 
 .المعنيين

 

 

ذ الحوار إنشاء إدارة على التخطيط الدقيق للتنفيذ في المرحلة األولى. ومن الضروري لمواصلة تنفي المعنيينيتوقف نجاح حوار 
 عالقا
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 لتزم بالدفع ُقُدما  بعملية الحوار.مجموعة أساسية مستقرة، ت تشكيل، و منظمة ت 

 

  المرحلة األولى: اإلستكشاف والمشاركة

للمرة األولى، وتستمر الفترة لتصل إلى سنة  المعنيينيستغرق األمر شهرين على األقل للتشاور مع  المدة
 ، مع التركيز على التنفيذ المشترك للحوار.المعنيينلحوار 

 الرئيسيين. المعنيينين الثقة ب إرساء  النتائج المتوقعة

 الحصول على استجابة صريحة لعمليات المبادرة أو للتغييرات الحوارية 

 إكساب صبغة المصداقية على العملية بهدف اإلنتقال للتنفيذ 

 المعنيينمن  تحديد  المشاركين 

 استكشاف السياق وعوامل التأثير الخارجية 

 اغة الحوارالتأسيس لتجاوب المشاركين وصي العناصر األساسية

 فهم السياق

 إنشاء "إطار" جيد للتغيير

الصعوبات 
واألخطاء األكثر 

في المرحلة  اً شيوع
 األولى

  الرئيسيين، مثل عدم كفاية المشاركة في تصميم مشروع  معنيينللانعدام المسئولية الشخصية
 التغيير/المبادرة.

  تحليل السياقعدم اكتمال. 

 في الموضوعات أو مجاالت العمل المتأثرة. إهمال األطراف الفاعلة الهامة 

  التسرع في إضفاء الطابع الرسمي على االتفاقات دون التزام حقيقي من قبل الشركاء
 (.بال أفعال"ل اقو أيظل االلتزام بالعملية "مجرد )و  المعنيين

  عدم إدراك األطراف الفاعلة والمؤسسات المشاركة للمتطلبات الخاصة أو للثقافات
 المختلفين. المعنيينية( وهياكل صنع القرار للمجموعات المختلفة من )التنظيم

 نة لإلطار، وهذا يع لتنفيذ  حمسةني عدم وجود مجموعة أساسية متنقص الطاقات المكو 
 العملية ومتابعتها. 

 تحقيق النجاح 

 في 
 المرحلة األولى

  الرئيسيين المهمين؟ المعنيينهل قمنا بتحديد 

  الرئيسيين؟ المعنيينة كافية للتغيير لدى هل حققنا استجاب

  هل نحن على بي نة من العوامل التي قد تؤثر على مشاريعنا؟

  ؟كافيا  لسياق لفهمنا كان هل 

  هل قمنا ببحث أفضل أمثلة الممارسة التي يمكن أن نتعلم منها؟
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 التأسيس لتجاوب المشاركين وصياغة الحوار

المشاركة توضيح مجاالت  االهتمام وااللتزام وعهم،بإظهار تبادل اآلراء م ، الهدف من المعنيين بين حواراليوضح المبادرون ب
لألطراف الفاعلة في مجال العمل المالئم. ومن خالل تبادل األراء  تتبلور فكرة الحوار. ففي معظم المحادثات الثنائية  الممكنة

األولى يقوم المبادرون بتوضيح خيارات األطراف الفاعلة الهامة بشأن التغييرات وطريقة تنفيذها، واختبار التجاوب معها. وبهذه 
 وتطويرها تبعا لردود الفعل. المعنيينات المحتملة لتنفيذ مطالب الطريقة يمكن استكشاف الخيار 

نهم. وينبغي على مة مع الشركاء المحتمل تعاو يير الرسمية هو إقامة عالقات مستدولعل  أهم ما يتمخ ض عن غالبية المناقشات غ
 الفعالة في المجموعة األساسية مام بالمشاركةالمرحلة قدر اإلمكان إشراُك األطراف الفاعلة التي قد يكون لها اهت تلكالمبادرين في 

تحقيق مطالبهم. وبزيادة عدد األطراف الفاعلة المشاركة بجد ية في تطوير فكرة التنفيذ يرتفع من أجل  ،عملية التفكير المشتركل
 مستوى االهتمام واالستعداد لتحمل المسؤولية في كل من عملية الحوار والتنفيذ.

ثمة شرط لذا ف من أجل هدف مشترك.  للعمل األكبر هو جذب المؤسسات ومختلف األطراف الفاعلة وغالبا ما يكون التحدي
رئيسي لنجاح التعاون المستقبلي، أال وهو تطوير شبكة من األطراف الفاعلة الراغبة في التغيير. ومن الُمجدي هنا اكتساُب 

 والمتعاونين في مراحل الحوار.  المعنيينعمين لمطالب االدأولئك  األشخاص المهم ين، وال سيما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  هل ندرك العقبات المحتملة التي تقف أمام تنفيذ المشروع؟

  ل نحن على علم بماهي ة وكمي ة وعدد الموارد المطلوبة؟ه

  هل لدينا إطار قوي بما فيه الكفاية؟

 تجاوب وصياغة الحوار الأسئلة هامة لبناء 

 هتمام بالتغيير؟من الذي يشترك في اال ▪

 علة الرئيسية التي يمكن أن تدعم مطالبنا؟ما هي األطراف الفا ▪

 ما الذي يجعل مطالبنا جذابة لمختلف األطراف الفاعلة؟ ▪

 أين تتوفر "الطاقة" أو إرادة التغيير؟ ▪

 مع من يجب أن نتحدث؟ ▪

 لمن يجب علينا أن نستمع؟ ▪

 من الذي يمكن أن يسهم في توضيح الهدف وخيارات التنفيذ؟ ▪
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 فهم السياق

 في المرحلة األولى، وعلى نفس القدر من األهمية فإنه يجب فهم السياق العام المتعلق بالمطالب. وهذا يسهم

لمسب بة للوضع ماط السلوك ا. وبهذا يمكن تحديد هياكل وأنالمعنيينإلختالفات بين و العمل على ا في التحليالت المبكرة للوضع  
 ، والتي تؤد ي إلى عرقلة الوصول إلى التغيير المنشود أو تشجيعه. قائمال

إحدى المقارنات المعيارية لتقييم الخبرات المكتسبة في حاالت مماثلة لقطاعات أو بلدان  توظيفي مجال تحليل السياق يمكن وف
التحليالت الموضوعية للموقف ذات فائدة بهذا أو مجاالت أخرى. وفي بعض الحاالت تكون الدراسات المتخصصة أو 

 الخصوص. 

ذوي الصلة على المشاركة الفعالة في الحوارات، بما يتناسب مع تخصص كل منهم، يمكن للمبادرين أو  المعنيينولضمان مقدرة 
وسيلة امج معلوماتية باعتبارها كفاءة للمشاركين أو إعداد بر لقيام بعقد دورات تدريبية لرفع ا المعنيينالقائمين على تنفيذ حوارات 

. ويمكن أن يتم تصنيف هذه اإلجراءات بحسب الموضوعات المتخصصة أو بحسب عالقات التعاون في إطار لتنمية القدرات
 . المعنيينحوار 

 ساسيةألمن ضمن األمور ا المعنيينوُيعد  إصدار أي تقييم لهذه المنظومة وتحديد مدى إلمام األطراف الهامة الفاعلة بسلوك 
ذا تطلب األمر فإنه ينبغي توسيع نطاق معارفهم من خالل إشراكهم في عملي ة التعاون والحوار.  ذا نتج للتخطيط لهذا اإلجراء. وا  وا 

 األمر. ذلكل التي يمكن من خاللها معالجة أّن بعضهم غير منظمين على نحو كاف فينبغي التفكير في السب المعنيينعن تحليل 

حيث أن تخطيط  حليل السياق باستمرار أثناء عملية التغيير. وفي العمليات المعقدة ال تنتهي هذه المرحلة،يجب أن يتواصل ت
، وتحتاج إلى مساحة المعنيينباألحرى عمليات تعل م مستمرة بمشاركة  لذا هيال يتم  بطريقة خطية،  لمعنيينلالحوارات المعقدة 

 لمنشودة.واسعة من العمل والمواءمة إلحداث التنمية ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اقأسئلة هامة لفهم السي

 الذين يجب علينا إشراكهم؟ مصلحةمن هم أصحاب ال ▪

 ما الذي نحتاج إلى معرفته عن الوضع الحالي واألحداث المستقبلية؟ ▪

 من هم الشركاء الذين نحتاجهم لتنفيذ مطالبنا؟ ▪

 من الذي يؤثر على مطالبنا ومن الذي يمكن أن نؤثر عليه؟ ▪

 نتبناها؟ ما هي أفضل نماذج الممارسات التي يمكن أن ▪

 ما هي الدراسات التي يجب تقديمها؟ ▪

 ما هي العوامل األخرى التي تؤثر على مطالبنا؟ ▪

 مع من يجب أن نتحدث الستكمال فهمنا للنظام العام؟ ▪

 ماذا نعرف عن الخبرات التي بذلت في حاالت مماثلة؟ ▪

 ات المحتملة التي سوف نواجهها؟الخالفما هي  ▪
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 إنشاء "إطار"جيد للتغيير

وينظرون إليها على أنها عناصر أساسية  ،إدارية إضافيههمون التعاون والحوار كقيمة إلى أفراد يف المعنيينتحتاج حوارات 
ة الراغبة في للتغيير. ومن خالل إنشاء "إطار" جيد للتغيير فإنه يمكن تشكيل مجموعة أساسية من األطراف المهتم ة الفاعل

من أجل تحقيق هدف محد د. وبالتالي فإن عملية إنشاء هذا اإلطار يمكن اعتبارها العنصر الرئيسي  المعنيينفي حوار  االشتراك
  .المعنيينإلشراك األطراف الفاعلة المهتمة وذوي الصلة في حوار 

. وهو يتألف المعنيينتنفيذ العمليات المتقدمة لحوار طالق والشروع في نإلويعمل هذا اإلطار األولي باعتباره مجموعة أساسية ل
من اثنين إلى ستة أفراد متخصصين يمثلون األطراف الفاعلة المشاركة. وتنظم المجموعة األساسية عملية التواصل  نظريا  من 

ساسية التعاون بسهولة ، وتشارك في المضي ُقدما بالعملية. ومن المفيد أن يستطيع أعضاء المجموعة األالمعنيينوالتعاون بين 
على أنها نوع من "مراكز  بشكل نظريوعة األساسية تعمل المجميتمكنوا من الثقة ببعضهم البعض. وبصورة غير رسمية وأن 

 . المعنيينأن يحظى بثقة مختلف ، إلجراء العمل على أفضل ما يكون يتوج ب  الطاقة" للنهوض بالمطالب. و

لميدان العمل، بما في ذلك  داخلةخذ في االعتبار الطبيعة المتة اليقظة للمطالب القائمة وتأتقوم المجموعة األساسية بالمتابع
الصراعات المحتملة. وهي ُتعنى بشكل ُيعتمد عليه باإلطار والبنية وكذلك بالعملية الثابتة التي تتطلب درجة معينة من االنفتاح 

 على الرغم من زيادة التركيز على هدف معين مشترك.

، وتمثل صفوة األطراف الفاعلة في تغيير النظام ، وتساند ا  أولي اً إطار   تحت كونها العملفي  ذاتهاالمجموعة األساسية بتوطيد  متقو 
لعمل على القضية عن كثب كالمجموعة ل ما إحتياجكون على استعداد للمشاركة، دون" أكبر يإطارالتغيير المنشود، واإلعداد لبناء "

 األساسية. 

. ومع ذلك، فيجب أن نراعي إشراك أكبر عدد ممكن من تفاعلنفس القدر من االهتمام وال المشاركون دائم ا علىال يكون 
 االهتمامات.ال لمطالب و ا تهم همالمهتمين الحقيقيين، وليس فقط مجرد إنشاء نظام من "المندوبين" الذين ال 

 

 "أسئلة هامة إلنشاء "اإلطار

 نحتاجها لبدء الحوار؟من هي األطراف الفاعلة التي  ▪

 من هي األطراف الفاعلة التي تمثل النظام األكبر؟ ▪

 نقوم باختياره؟ األّول الذي ر غّ مصالجتماع ما هو اإلو  ، ما هو نوع التقارب ▪

 من المسؤول عن رفع مستوى االلتزام والملكية لألطراف الفاعلة؟ ▪

 ول؟ما هي المواضيع التي يجب تناولها خالل االجتماع األ ▪

 ؟المعنيينما الذي من شأنه أن يحرك األطراف الفاعلة لإلهتمام بمطالب حوار  ▪
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 في المجتمعات الريفية والحضرية ذات الدخل المتدّني  مثال عملي من األردن: تحسين سالمة مصادر المياه

 لمرحلة األولى: اإلستكشاف والمشاركةا -في حوض نهر اليرموك 

إلى تدهور المصادر والوصول إلى الحالة الراهنة. ويعتبر هذا المشروع تكرارًا  هرمية المنعزلةدارة  الثالثة عقود من اإل أّدت
للمشروع السابق في المناطق المرتفعة في حوض األزرق. ولقد حّقق هذا المشروع الجديد ألّول مرة النجاح في استعمال طريقة 

 .بانتهاج مسار من األسفل إلى األعلى المعنيينحوار 

 المعنييناإلقتصادي وتحليل  -ُأجريت في المرحلة األولى من المشروع دراسات أساسية لتقييم وضع المياه والوضع اإلجتماعي
. وأجريت بعد ذلك اجتماعات رسمية  مع الجهات المسؤولة للحصول على المعنيينمن  ذوي الشأنوتحديد  بهدف فهم السياق

النفوذ تحديد المزارعين ذوي النفوذ في المجتمع. وجرت زيارات غير رسمية لمنطقة  ة شبكةت الحوار. كما تم بواسطدعمها لفعاليا
المشروع واجتماعات مع قادة المجتمع ومستخدمي المياه لبدء تكوين شبكة العالقات وبناء الّثقة. وقد ساعد المزارعون على رسم 

 .المعنيينتلك اهتمامات خاصة من القضايا العامة للسياق، وتحليل الجهات الفاعلة، وتحديد من يم

، في ورشة عمل بدعم حكومي عالي المستوى، والذي تّم المعنيينالمرحلة اإلستكشافية إطالق فعاليات حوار  تلك جرى في نهاية
ق العمل هاّمة لخل اعات الرسمية وغير الرسمية وورشبق ذكرها. كانت كافة هذه اإلجتماتأمينه من خالل الزيارات الرسمية الس

للوصول إلى تحسين إدارة المياه في  المعنيينالوعي بالوضع المترّدي للمياه الجوفية، وفي خلق الجّو المناسب للتعاون بين 
 حوض اليرموك.

في  تحديد التحّديات الرئيسية فيلى  المشاكل الرئيسية، وساعدت لقد ألقت اإلجتماعات المنتظمة مع المزارعين الضوء ع
م الثقة بين السلطات الحكومية والمزارعين، والتي تتمّثل في عدم تمّكن الحكومة من تفعيل األنظمة اعدإن ةحالالحوض، ك

والتعليمات السارية المفعول من جهة، وفي اتهام المزارعين للحكومة بعدم العناية بأمور المياه التي تخّصهم مثل مطلب تقصير 
افة لذلك فإن ثالثة من المزارعين الكبار ذوي النفوذ، من مالكي اآلبار، كانوا بين دورات التزويد المائي. وباإلض الزمنية الفترات

كة، وكانوا  يعملون كسفراء مترّددين في التعاون مع المشروع، إاّل أن غالبية المزارعين في المجتمع كانت لديهم الرغبة في المشار 
 التعاون. فكرةل

فاعلة دم التفاهم سائدًا نتيجة التاريخ الطويل من عدم التعاون بين الجهات الإن عملية بناء الثقة بطيئة بطبيعتها؛ وما يزال ع
من األعلى لألسفل. ولهذا ترّكزت الجهود في المرحلة األولى من المشروع على صياغة  هرمية أحادية اإلتجاهالناتج عن اإلدارة ال

زالة الحواجز. من الممكن  ّيين، منعالقات مبنّية على الثقة بين المزارعين المحلّيين والمسؤولين الحكوم  حدوثخالل الشفافية وا 
من  و الذيالمرحلة،  تلكياكل رسمية أو التزامات في انتقادات، لو جرى تجاوز ذلك إلى إنشاء ه توقعات غير صحيحة و

 عملية اإلستكشاف. أن يعيق الممكن أيضاً 

حليين والجهات الرسمية، وتوليد الشعور بالُملكّية لكّل من العملية الثقة بين المزارعين الم زرع على األهمية ترتكزلسبب ولهذا ا 
 نفسها والقّوة الدافعة من ورائها،  بين أولئك المساهمين مباشرة في المشروع.
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ضفاء الطابع الرسمي 4-1-2  المرحلة الثانية : اإلنشاء وا 

ترك ز على توطيد التعاون  المرحلة الثانية إيجابي، فإن   مة وتجاوب  ئادفي األساس إلى بناء عالقات  األولىبينما تهدف المرحلة 
قامة نظام مستقر للتعاون من أجل  الرسمي في منظومة أكبر. وتهدف إلى إيجاد هيكل رسمي مالئم لتشجيع التغيير في الحوار وا 

 التنفيذ. 

في حوارات  وم األطراف الفاعلة المشاركةتقحيث ، الوضوحو  بالشفافية أن تتسم معنيينللالحوارات التشاورية  على األهداف في
  تطلبيمكن أن ي مما. هاتحديد وموارد في وضع األهداف، وتوضيح األدوار، واستكشاف من يقوم بجلب ال تعاونبال  معنيينلا

ة إلى رسمي دعم االهتمام بالمطالب في عملية. ويجري الرغبة بمعلومات أكثرلتوقيع على عقد أو إبداء ، مثل اات معينةعقد اتفاق
توزيع العمل، والنموذج المناسب  تخصالحوارات المعقدة  تلك في اطرح نفسهت التي تسؤاالالت فإن. إضافة إلى ذلك، حد ما

 لعملية صنع القرار، وعن الموارد، فضال عن تصميم إجراءات التواصل الداخلي والخارجي.

 الية:ويتم  التركيز في المرحلة الثانية على الخطوات الثالثة الت

 شرح األهداف والموارد 

  العمل معا  من أجل تصميم المستقبل 

 قامة الهياكل  تعزيز االتفاقات وا 

عمليات التشاور على صورة ف من مشروع التغيير. ويمكن أن يتم ذلك في اهدواأل واياعلى النتعتمد نتيجة المرحلة الثانية 
ن وتنفيذ األنشطة. وقد عتبر النتيجة اتفاق ا رسميًّا لمزيد من التعاو المشاركين، وفي المبادرات والشراكات ت معنيينللتوصيات 
 في التوصل إلى اتفاق. المعنيينالمرحلة مد ة طويلة تتباين تبعا  لرغبة  تلكتستغرق 

ضفاء الطابع الرسمي   المرحلة الثانية : اإلنشاء وا 

، وتعقد العمل( من ورشحتى عدة أشهر )عقد سلسلة تستمر المد ة من يوم )ورشة عمل( و  المدة
 .المعنيينالعمل/والمؤتمرات مع جميع  ورش و خاللها االجتماعات/

من شأنه توضيح التزام األطراف  نوكل م المعنيينتعتمد على الشكل والغرض من حوار  النتائج المتوقعة
 الفاعلة، وعلى البنية المالئمة لتحقيق بقية خطوات العملية والتي تتمثل فيما يلي: 

  المعنيينصيات وتوضيحات حول تطبيق حوارات تو 

 اتفاقيات التعاون 

 خطط المشروع أو األنشطة 

 االتفاقيات المتعلقة بإجراءات التنفيذ 

 )هياكل الرقابة الرسمية )مثل اللجان وفرق الخبراء 

 توضيح األهداف والموارد العناصر األساسية

 العمل معا من أجل تصميم المستقبل 
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 توضيح األهداف والموارد

اؤه من قبل المجموعة األساسية في المرحلة والذي تم  إنش المعنيينتوطيد االهتمام وااللتزام من قبل المرحلة الثانية يجب في 
واالستفادة من طاقة التغيير المتزايدة. ولهذا يجب توضيح الجهات صاحبة  نتفاعرسمي. واألمر هنا يتعلق باإل األولى بشكل غير

في ذلك، وما المصلحة المشاركة بنشاط في تعزيز التعاون، وما الذي يتعين أن يتم تحقيقه معا، ومن هم األفراد المساهمون 
 بشكل غير رسمي في المرحلة األولى.  المعنيينالشكل المحدد لهذا اإلطار، اعتمادًا على ما تم مناقشته بالفعل من أهداف حوار 

المشاركين، والتي قد يتم تعديلها ومن ثم  المعنيين، بعرض األهداف على جميع في المرحلة الثانية تقوم المجموعة األساسية
زاء معهم. ومن المهم عندئذ أن يتم استاالتفاق عليها  الخلفية، فإنه يتعين على المجموعة األساسية  تلكيعاب المصالح المختلفة. وا 

المشاركين على األقل إرساء خطة مبدئية وكذلك تحديد شكل التعاون القائم. وعلى المجموعة  المعنيينأن تقرر مع جميع 
 . المعنيينحوارات ب حدثت قدالتي   والريبة لئال يكون هناك مجال للشكهام كتابة. الماألساسية مراعاة أن يتم االتفاق على توزيع 

قامة الهياكلتعزيز االتفاق  ات وا 

الصعوبات واألخطاء األكثر 
 شيوعا في المرحلة الثانية 

 إلخ دون أن  ،التوقيع السابق ألوانه لالتفاقيات، والمعاهدات، وخرائط الطريق
ا )الذي يتعين إثباته( بالتنفيذ.  المعنيينيبدي الشركاء   التزام ا صريح 

 تالي، فإنه ال يكون هنالك تحليل المشكلة أو الوضع بصورة غير مشتركة، وبال
 أساس/ تأمين لوجود تفاهم مشترك لإلستمرار في التخطيط للعملية.

  عدم اعتماد تصميم العملية على عمليات التقارب المشتركة، وهيمنة طرف
 واحد عليها. 

  تحتل المسائل التقنية والقانونية والهيكلية مركز الصدارة، دون اإلهتمام بمسائل
دارة العالقات، وبناء الثقة(بناء التعاون والح  وار )إدارة العمليات، وا 

  عدم مراعاة القواعد واألنظمة واإلجراءات القائمة بالقدر الكافي، والتي يجب
 مراعاتها وااللتزام بها من قبل األطراف الفاعلة المشاركة.

 التحقق من النجاح في 

 المرحلة الثانية 

  العملية؟فهم مشترك ألهداف  المعنيينهل لدى جميع 

  بشكل كاف؟ المعنيينهل قمنا بالتفكير في الرؤى ووجهات النظر لمختلف 

  ذوي الصلة؟ المعنيينهل قمنا بتحليل الوضع الراهن جنبا  إلى جنب مع غيرنا من 

الهامة لنا، والذي يفضل فيه تحديد  المعنيينهل قمنا باختيار نموذج الجتماعات 
عن العملية لجميع األطراف المشتركة )مثال  من خالل  الهوية وقبول المسؤولية

 البرنامج، وعدد المشاركين، والسياق الذي يتم فيه االجتماع(؟

 

  هل حصلنا على ما يكفي من الدعم عالي المستوى لهذه العملية؟

عداد نتائج العملية السابقة في شكل نموذج اتفاق معقول؟   هل قمنا بجمع وا 

  لى األدوار والمسؤوليات لمواصلة التنفيذ؟هل اتفقنا ع

  هل اتفقنا على خطة تنفيذ واقعية ومتابعة لإلجتماعات؟ 

  هل قمنا بتوثيق النتائج واالتفاقيات والخطط بشفافية؟ 
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التي تضمن المجموعُة األساسية من خاللها أن يظل الهدف من التعاون  ،من المهم لتحقيق النجاح أن يتم تحديد الكيفيةلذا ف
 ة.حاضرا  لدى جميع المشاركين، وأن يتم النظر إليه على أنه قيمة مضاف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العمل معًا من أجل تصميم المستقبل

هو العمل معا من أجل تصميم المستقبل، حيث يتم تحديد رؤية التغيير المنشود، ودعمها من قبل الهدف من المرحلة الثانية 
مح بالتغييرات الجميع. وغالب ا ما يتضح أنه ال يمكن للمرء أن يظل متشبث ا بعناد بالخطة األصلية، بل يتوج ب عليه أن يس

المشاركين. وتقوم المجموعة األساسية بتبني األفكار وترجمتها إلى  المعنيينالموضوعية أو اإلجرائية الناشئة عن الحوار بين 
 .و ُمرض على نحو كاف المعنيينمقترحات قابلة للتطبيق. وعليها أن تتأكد من أنه قد تم االستماع لكل  

جب أن يتم تشخيص الوضع الذي يمكن أن يتغير والتغييرات المطلوبة جنبا  إلى جنب مع وحتى يمكن تطوير الملكية فإنه ي 
. وعلى هذا األساس، فإنه يمكن صياغة فكرة ما للشكل المستقبلي لمجال العمل. وقد يكون من المفيد في بعض األحيان المعنيين

المشاركين، أو إدراج النتائج التي  المعنيينفة لجميع دمج إسهامات الخبراء في مواضيع محددة، لتحقيق نفس المستوى من المعر 
لتحليل الوضع، ووضع المعايير، أو نتائج الدراسة. وعرض نتائج تحليل السياق، ويمكن لهذه  األولىتم  استخالصها في المرحلة 

جموعة األساسية بالعمل على األمور تشجيع االهتمام ودعم التغيير المنشود. ومن الممكن أيضا في المرحلة الثانية أن تقوم الم
تنمية القدرات عن طريق إقامة ورشة عمل ليوم كامل أو لنصف يوم حول المواضيع الهامة، أو التنفيذ المرتكز على النتائج لحوار 

 .المعنيين

يها جميع في المرحلة الثانية من خالل فعاليات عامة موس عة في بعض األحيان، والتي يتواجد ف المعنيينويتم  إجراء حوار 
ذي من . ومن المهم أن يتم التركيز في تخطيط مثل هذا النوع الفعاليات على المضمون والتنظيم، والستهدفون بالحوارالم المعنيين

يوم أو يومين ويحقق نتائج ملموسة وسريعة نسبيا. وهذا يتطلب إنشاء ُبنية  للتواصل تلب ي  خاللالممكن أن يجري عادة في 
 الحاضرين وتتناسب مع الهدف الخاص الذي يجتمعون من أجله.  المعنييناحتياجات 

 

 

 موارد واألهدافأسئلة هامة لتوضيح ال

 ما هي األطراف الفاعلة التي يجب إدراجها في الحوار ▪

 ما هي األطراف الفاعلة التي تمثل النظام اآلخر؟ ▪

 ؟بّجدية ُتعاملهم وأهدافهم يشعرون بأن آرائالمعنيين  ف يمكننا التأكد من أنكي ▪

 هتمامات؟ما الذي من شأنه أن يشجع أصحاب الشأن على المشاركة في المطالب واال ▪

 ؟ ارات المطروحةالمشو صدق األطراف الفاعلة بكيف يمكن أن تشعر  ▪

 كيف يمكننا التواصل حول ما نريد أن نحققه من الحوار؟ ▪

 ب أطراًفا فاعلة مختلفة؟ذما هي الموارد التي يمكن أن تج ▪
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نشاء الهياكل  تعزيز االتفاقيات وا 

المشاركين بإبرام اتفاقيات مفهومة وشفافة للجميع، وبالتالي تؤدي إلى اكتساب المصداقية. واألهّم من  المعنيينمن المهم أن يقوم 
الفردية  المعنيينتدور حول رسم معالم العمل المشترك، وتوضيح األدوار أو مساهمة هذا فإنه من الممكن على سبيل المثال أن 

المشاركين )التواصل الداخلي( ومع  المعنيينفي عملية الحوار. وباإلضافة إلى ذلك، يصبح شكل وانتظام التواصل فيما بين 
 عليه.  ور)التواصل الخارجي( أمرًا متفقَ الجمه

. كما يجري في المعنيينالهتمام بالتعاون هو مجرد وسيلة إلضفاء الطابع الرسمي على إجراء حوار التوقيع على ما يعب ر عن ا
حاالت أخرى المشاركة في اإلعداد للمشروع أو في خطط التنفيذ. وفي األوضاع التي تكثر فيها الخالفات فإنه يمكن تقرير عقد 

 . معنيينللعقد اتفاق في كل اجتماع عمل على اجتماع تواُصل واحد فقط. ومع ذلك فمن المهم  ال

وقد يكون من المفيد في المرحلة الثانية إضفاء الطابع الرسمي على المجموعة األساسية، ومنح أعضائها تفويًضا من قبل 
لجان  المعقدة. ومن الممكن أيتم ذلك من خالل المعنيين. وغالبًا أيضًا ما يتم إنشاء هياكل تنظيمية في حاالت حوارات المعنيين

بعض الجوانب الموضوعية  تابعأو مجموعات العمل التي ت المعنيينالتوجيه أو عقد اإلجتماعات المنتظمة لمختلف ممثلي 
. ومن المهم في هذه المرحلة أن تقوم المجموعة األساسية لمعنيين، والتي تقدم نتائج أعمالها في فعاليات أكبر لمشروع المطروح لل

 المشاركين. المعنيينارات بشفافية، وأن توفرها لجميع بتوثيق االتفاقيات والقر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أسئلة هامة لتوضيح الموارد واألهداف

 ما هي األطراف الفاعلة من المجموعة األساسية التي يجب إدراجها في الحوار؟▪

 ما هي األطراف الفاعلة التي تمثل النظام األخر؟▪

 بأن آرائهم وأهدافهم تؤخذ على محمل الجد؟كيف يمكننا التأكد من أن أصحاب الشأن يشعرون  ▪

 ما الذي من شأنه أن يشجع أصحاب الشأن على المشاركة في المطالب واإلهتمامات؟▪

 كيف يمكن أن تشعر األطراف الفاعلة بالمشورة الصادقة؟▪

 كيف يمكننا التواصل حول ما نريد أن نحققه من الحوار؟▪

 اف فاعلة مختلفة؟ما هي الموارد التي يمكن أن تستقطب أطر▪

 أسئلة هامة لتصميم المستقبل معا

  ؟األولىهل منحنا أنفسنا وقتا كافيا للمرحلة 

 صياغة المستقبل؟بالملتزمين الذين ال يزالون يرغبون في المشاركة  مصلحةل هناك ما يكفي من أصحاب اله 

  أي نوع من تصميم و هل نعرف ما يكفي من وجهات النظر والخبرات المختلفة للمشاركة في المزيد من تطوير العملية؟
 العملية يعتبر أكثر إفادة؟

 عةبطريقة تجعلها  بالحوار الخاصة فعالياتالكننا إجراء كيف يم  تزام األطراف المشاركة؟الل مشج 
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مثال عملي من األردن: تحسين سالمة مصادر المياه في المجتمعات الريفية والحضرية ذات الدخل المتدّني في حوض نهر 
ضفاء الطابع الرسمي -اليرموك   المرحلة الثانية: البناء وا 

ضفاء الطابع الرسمي على التزام المعنيينلثانية من المشروع نحو تعزيز نظام تعاون بين كان اإلتجاه في المرحلة ا  المعنيين، وا 
الالزمة للتنفيذ. والهدف من  اإلطار تحديد األهداف بطريقة تشاركّية، كما تم تحديد األدوار والمصادر ذلكبالتغيير. وجرى في 

دارة مستدامة لمصادر المياه في حوض اليرموك وخفض الضّخ الجائر من المبادرة المشتركة هو إيجاد خطة عمل لخلق إ تلك
في المرحلة الثانية من المشروع يتمحور حول تحديد المراحل والخطوات  المعنيينالمياه الجوفية. وكان تصميم عملية حوار 

 ستعمل في فعاليات الحوار.الواجب اتباعها للحوار حول قضايا المياه على كافة المستويات، ولتحديد األدوات التي ست

ضمان تدفق المعلومات بقامت لجان المياه السطحية والجوفية بشكل مشترك بتشكيل اللجنة المركزية لحوض نهر اليرموك، و 
 تلكة لتوضيح األهداف المشتركة في والتوصيات صعودًا إلى منتدى المياه في المناطق المرتفعة. وكانت إحدى النتائج الملموس

تتمّثل في اإلتفاق على عقد اجتماعات المجموعات الفرعّية للحوض كل ثالثة أسابيع، وعقد اجتماعات اللجنة المركزية المرحلة، 
الجمع بين المسارين في  ،لمشروعا التي ساهمت في تطور من السمات الممّيزةو ية أسابيع تقريبًا. للحوض كل ستة إلى ثمان

اإلتجاهين يضمن إنشاء خطة العمل، حيث تتدفق ذي  النظام ذاكعلى. وكان سفل ومن األسفل لألاإلتجاه من األعلى لأل
المعلومات والتوصيات صعودًا في مسار من األسفل لألعلى، في حين تتجه التغذية الراجعة حول القرارت هبوطًا في مسار من 

 األعلى لألسفل.

 

نشاء الهياكل    أسئلة هامة لتدعيم االتفاقيات وا 

 ما الذي يدعم أصحاب المصلحة المشاركين في التعرف على مسارهم المشترك؟ ▪

ما هي األشكال المناسبة من االتفاقيات )مذكرة التفاهم، خطة المشروع أو التنفيذ، البيان الصحفي، الصور، والمشاريع(،  ▪
 كل الذي يضمن المصداقية والثقة في تحقيق المزيد من عمليات التعاون؟وما هو الش

 هل نستطيع أن نضع خطة عمل يتم تأييدها من قبل جميع أصحاب المصلحة المشاركين؟ ▪

 ما هي المعالم الواقعية؟ ▪

 هل اتضحت أدوار الجهات الفاعلة ومن يتحمل المسؤولية أثناء تنفيذ االهتمامات والمطالب؟  ▪

 ل اتفقنا على استراتيجية التواصل على الصعيدين الداخلي والخارجي؟ه ▪

 هل تم توثيق التخطيط بشكل واضح لجميع أصحاب المصلحة؟ ▪

 هل قمنا بعقد اجتماعات للمتابعة، ولمن يمكن االعتماد عليه في العملية؟ ▪
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 الطابع الرسميحلة البناء وا ضفاء مر : 5شكل رقم 

 المرحلة الثالثة: التنفيذ والتقييم 4-1-3

في  نو المعنيحتى يمكن تنفيذ المطالب المرتكزة على النتائج فمن المهم أن يتم التخطيط الذي يشترك في تطويره وتحديد معالمه 
النظر ُمتاحا ، إال  أن  راء ووجهاتالخاص بتبادل اآل المعنيين رراقبة سير التنفيذ. وقد يكون حواإطار حوارهم ، وأن تتم كذلك م

 . يمثل عائقا يتوجب التغلب عليه اهتمام أو أن االهتمام غير كاف لتنفيذ أي تغيير منشود إنعدام

. ولكن حتى مفي مرحلة التنفيذ والتقيي األهداف  أهم أحد ،في المرحلة الثانية بلورته المحافظة على اإلهتمام بالهدف الذي تم مثلت
ا إذا لزم األمر. م، يجب أن يكون هناك مجال إلعادة النظر بصفة دورية بالمطلب األصلي وطريقة التصرف ومواءمتهمع التنفيذ

وغالبا ما يتبين فقط أثناء عملية التنفيذ أن هناك بعضا  من جوانب السياق التي لم تؤخذ في الحسبان بما فيه الكفاية، أو أن 
مما يساعد في هذا الصدد أن تتم  إعادة النظر في طريقة المعالجة ملية الجارية حتى اآلن. ا في العالرئيسيين لم يشاركو  نو المعني

(، والتي جرى من خاللها على سبيل المثال االنتهاء من تحليل السياق أو واإلشراكالمستمد ة من المرحلة األولى )االستكشاف 
 جدد في العملية. و ذوي شأن اك أصحاب مصلحةأو إشر  المعنيينتنمية القدرات بهدف تحقيق التعاون في حوارات 

عام والخاص والمجتمع مدى اختالف هياكل صنع القرار بين القطاعين ال ،شكل بأكثر من في المرحلة الثالثة يتضحما وغالب ا 
سية العمل كثير من الصبر ومراعاة اآلخرين. ويتعين على المجموعة األسااليجب على جميع المشاركين التحل ي ب لذاالمدني. و 

 على المضي قدم ا في تنفيذ النهج المخطط له بصورة مشتركة. 
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 يجب مراعاة الخطوات الثالث التالية بشكل خاص:

 فعالضمان الشفافية والتواصل ال 
  بالنجاحات تقديرتحقيق النتائج و 
 وضع آليات للتعلم المشترك 

و األزمات تختلف حسب .واهية أزمة في أحيان ليست بال ُيشكل قدعملية في هذه المرحلة، والذي غالب ا ما يظهر مدى تشابك ال
قد يكونوا ، الذين نو المعنيعندئذ يقوم المفاجئ من قبل غير المشاركين،  تتمثل األعراض في االنتقادأنواع المعنيين المشاركين. 

أو تبدأ مبادرات أخرى مضادة  ، بالتعبير عن مصالحهم، ومن ثم فإنه قد تظهر أخبار صحفية سلبيةذلك الحينمتحفظين حتى 
المشاركين أو مجموعات  المعنيينحتى يمكن أن يصل األمر إلى تهديد  مناقشات مفتوحة ال جدوى منها،  في الظهور أو تجرى

 باالنسحاب من العملية.  المعنيين

فق في اآلراء. وبزيادة عدد كما يمكن أن تؤدي المصالح السياسية إلى التأخير في إعداد الهدف أو تعقيد التوصل إلى التوا
العالقات المستقرة المستندة إلى الثقة في مرحلة االستكشاف والمشاركة، وفي المرحلة الثانية الخاصة بإضفاء الطابع الرسمي على 

 كثر.فرص التغلب على األزمات أ ، تصبحالمعنيينحوار 
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  المرحلة الثالثة: التنفيذ والتقييم

أشهر إلى سنوات، تبع ا لموضوع عملية التغيير، وتتميز بعقد لقاءات منتظمة مع جميع عدة  المدة
 . المعنيين

 ونطاق التنفيذ: المعنيينتشكيل اإلرتباط وتحديد هدف حوار  النتائج المتوقعة

 قصص النجاح 

  نجازاتاإلتحقيق 

 تقارير عن حالة تنفيذ المشروع 

 العالقات العامة والتغطية اإلعالمية 

 اء أنظمة المراقبةإنش 

 ضمان الشفافية والتواصل الجيد العناصر األساسية

 تحقيق النتائج واالحتفال بالنجاحات

 وضع آليات للتعلم المشترك

الصعوبات واألخطاء 
األكثر شيوًعا في 
 المرحلة الثالثة

 التنفيذ غير المنسق بسبب غياب وجود إدارة مالئمة للعملية 

  أثناء التنفيذ المعنيينبين الشركاء أو عدم كفاية االتصاالت 

  خطط التنفيذ طموحة بشكل زائد عن الحد وال تسمح بالتركيز على النجاحات الصغيرة
 التي يمكن تحقيقها

 غياب الشفافية في عملية التواصل وعملية صنع القرار 

  االهتمام غير الكافي بمسألة المحافظة على التزام المجموعة األساسية 

  كاء المشتركين في الدوافعفقدان الشر 

التحقق من النجاح 
 في 

 المرحلة الثالثة

هل قمنا بتحديد المجاالت التي نستطيع فيها تحقيق نتائج ونجاحات بشكل سريع؟
  

 

   هل نحن نتماشى مع خطة التنفيذ الخاصة بنا؟

  على قواعد للتواصل الداخلي والخارجي؟ المعنيينهل اتفقنا مع جميع 

  قمنا بوضع إجراءات يمكننا من خاللها مواصلة تطوير إدارة العالقات وبناء الثقة؟هل 

  هل نستطيع إظهار أولى النجاحات ونعرف كيف نحتفل بها على نحو مالئم؟

  التقدم الذي تم إحرازه  وقياس جودة العملية الخاصة بنا؟ تعييرلهل لدينا نظام 
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 ضمان الشفافية والتواصل الجيد

 ، تتكون تلكالمعنيينبالنسبة لحوارات  بالغة بأهمية ،أثناء التنفيذ ،روعالعناصر الهيكلية والتوجيهية المعروفة من إدارة المشتحظى 
العمل فضال عن خطط النشاط. ويعتبر التقييم المنتظم للنهج أمر ا  شالخطط التنفيذية ومحاضر الفعاليات وور من العناصر

 نتائج ك على الوضع في كل مرة أو علىذل المشاركين في العملية. ويعتمد مدى تكرار حدوث المعنيينمحوري ا لإلبقاء على جميع 
 . المعنيين بين حوارال

عم التنظيمي من قبل أمانة ، فإن األمر يتطلب في معظم األحوال الدبين المعنيين و ذوي الشأن معقد األمر بحوار تعلق إذاو 
أو قد  ،المختلفة المعنيينات من ممثلين لمجموع كونتن أنيمكن أن يظهر ذلك في صورة هيئة تحظى بثقة الجميع أو و عامة، 

 تتخذ شكل تفويض يمنح لهيئة خارجية أخرى. 

، أمر ا أساسي ا في المرحة المعنيينشفاف ا بالنسبة لجميع  واضحا و في التنفيذ حرزاُلمالمستمر، الذي يجعل التقدم ويعد  التواصل 
أو من خالل تقارير  المعنيينقارير شاملة عن اجتماعات الثالثة، ويتم ذلك على سبيل المثال من خالل رسالة إخبارية أو إعداد ت

 .و الوصول إليه منتظمة حول التقدم الذي يتم إحرازه

يجب أن يظل .سابق مناقشته و إرسائهرى العملية على النحو المن األهمية بمكان االلتزام بأشكال التواصل المتفق عليها وأن تج 
 لتواصل الشفاف الجدير بالثقة أثر بالغ في تحقيق االستقرارفال ؛ لذا ي أنظمة هشةه المعنيينإن  حوارات  واضحا طوال الوقت،

 .المنشود

تحقيق نتائج. وربما ُتغفل تكون واقعة تحت ضغط  أنها ساسية، حيثتمثل مرحلة التنفيذ والتقييم تحدًيا كبيًرا بالنسبة للمجموعة األ
ألخطاء" بضيق صدر. كّلما ل" لفت نظرها على تجيبة للتصحيح أو أنها بارها محاولالمجموعة األساسية بعض االنتقادات باعت

 توفي عالقتها بالنظام الكلي، كّلما زاد ،المجموعة األساسية أفضل من حيث التفكير مًعا في الدور الخاص بها اونكان تع
بطاء صمودها أمام التعقيدات التي تواجهها بهدوء وثبات، وعندئذ يمكنها إدخال االنتق مكانيةا ادات المفيدة بصورة شفافة وا 

المشاركون طرح األسئلة المتعلقة  نو المعنيالعمليات بعض شيء، إذا كانت هناك حاجة إلى التوضيح. ويمكن أيًضا أن يعيد 
 بالمشاركة بشكل صريح.

 شمل سلسلة من ورشذي يمن خالل التخطيط الواضح للعملية، األمر ال ،في المرحلة الثالثة  محدد أن يتم توفير هيكل من المهم
جتماع العمل والفعاليات و  ومجموعات العمل من أجل االستمرار في تعزيز التعاون الحقيقي. وعالوة على ذلك  ،مجموعات الخبراءا 

ا للجميع ما الذي يجري ومتى ومن يقوم باإلبالغ ولمن وما الذي يتم اإلبالغ عنه.   يجب التواصل بشفافية بحيث يكون واضح 

 

 

 

  بناء قدرات / تأهيل المشاركين في العملية؟ نولي اهتمام ا للحاجة إلى هل 

  ؟المعنيينهل قمنا، عند الضرورة، بإشراك مجموعة إضافية من 

  هل قمنا بوضع نظام الجتماعات المراجعة مع جميع األطراف الفاعلة؟
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 تحقيق نتائج واالحتفال بالنجاحات

ا. وتبدو أول ى النجاحات  المعنيينمن المهم في المرحلة الثالثة إظهار نجاحات حوار  التي تكون واضحة لألطراف الخارجية أيض 
ز أوال  على النتائج التركي فإن  الخلفية، تلكفيذ التغيير المنشود. وفي ضوء هنا وكأنها "نماذج أولية" للنجاحات المستقبلية عند تن

الح تحقيق نتائج . لكن ال ينبغي إهمال الهدف األكبر لصال يضر (بالمكاسب السريعةما يسمى أو  التي يمكن تحقيقها بسهولة )
 أنه يمكن في المواقف الصعبة اإلشارة إلى هذه النجاحات المشتركة من خالل النتائج التي تحققت بالفعل. غير قصيرة األمد. 

ا  بالنجاحات في المرحلة ءلمشاركون االحتفايستطيع ا دعاية جيدة لذلك. وكل ما زاد نشر  إطالقالثالثة، وينبغي عليهم أيض 
 ميع المشاركين االستمرار في ذلك.المشاركين للفكرة وللنتائج التي يتم إحرازها بصورة إيجابية، كل ما كان من األسهل على ج

 هعلى موضوعات التواصل وكيفية تحقيق المعنيينفي حوار  مبدئيا ، ينبغي االتفاقالثقة  انعدام أو وقوع النزاعات للحيلولة دون
فيما يتعلق بالنتائج. وينبغي إبرام اتفاقات حول التواصل مع أطراف خارجية، على سبيل المثال مع وسائل اإلعالم، بيد  (التواصل)

 .قة بعدير محقجنب التواصل بشأن النتائج الغأنه ينبغي على الجميع ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 أسئلة إرشادية مهمة لتحقيق النتائج واالحتفال بالنجاحات:

 ؟بسهولة و يسرا تحقيق نجاحات ما هي المجاالت التي يمكننا فيه ▪

 ؟لنجاحات للخارج على أفضل وجه كيف يمكننا نشر أولى ا ▪

 كيف يمكننا دعم التعلم من النجاحات؟ ▪

 التعاون وما هي طريقة اإلبالغ المناسبة؟ مجال في  الذي يتم إحرازهجب علينا إبالغه بالتقدم من الذي ي ▪

 التواصل جودة أسئلة إرشادية مهمة لضمان الشفافية و 

 بصفة منتظمة؟  لمعنيينفير معلومات لننا ضمان تو كيف يمك ▪

 ما هي مؤشراتنا للتواصل الداخلي الجيد؟ ▪

 كيف يمكننا الحفاظ على الثقة؟ ▪

 الدعم اإلضافي الذي نحتاجه لتنفيذ الهدف المشترك بنجاح؟هو ما  ▪

 إلجراءات التي تعزز الثقة المتبادلة وتقوي عالقات العمل الجيدة؟ هي اما  ▪

 لى وضع إجراءات إضافية لتنمية القدرات؟هل نحن بحاجة إ ▪
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 إعداد آليات التعّلم المشترك

االتفاق بشكل مشترك على أنظمة  المعنيينجب على جميع المشاركين في حوار وتو ظم ردود الفعل.إلى نُ  المعنيينتحتاج حوارات 
، نظر ا إلى أن المعنيين يستطيع جميع المشاركين فهُمها واستيعاُبها. ويجب، إذا لزم األمر، مواءمُة هذه األنظمة مع متطلبات حوار

ألنظمة ردود الفعل. وقد يكون من المفيد  -يصل أحيانا إلى التضاد – غالب ا ما يكون لديها فهم مختلف جد ا المعنيينمجموعات 
التعبير عن أنفسهم  نو المعني. ومن األهمية بمكان أن يستطيع جميع المعنيينتنسيق معايير لردود الفعل باالشتراك مع جميع 

ا إلى أدوات للمراقبة. المعنيينعالوة على ذلك فإن حوارات ية. بحر   تحتاج أيض 

 

 

 

 

 

 

 

 

مثال عملي من األردن: تحسين سالمة مصادر المياه في المجتمعات الريفية والحضرية ذات الدخل المتدّني في حوض نهر 
 المرحلة الثالثة: التطبيق والتقييم -اليرموك 

( مكونة من ممثلين من كّل NZRإنشاء هيكل التخاذ القرار على شكل لجنة لحوض النهر )كان أحد أهداف هذه المرحلة  
لمياه الجوفية في حوض اليرموك، ومن ثّم دمج هذه اللجنة لتتكامل مع منتدى لالضّخ الجائر  معدل ضيخفبهدف ت  المعنيين

لمياه بشكل جموعات ذات اإلهتمام بتحليل مشاكل االمياه للمناطق المرتفعة. قامت اللجان المكّونة من ممثلين عن مختلف الم
مشتركة لتحسين إدارة المياه. وباإلضافة لذلك، فقد جرى تحديد المواقع التي يمكن العمل من خاللها  ىً تشاركّي، وبتطوير رؤ 

ت التي تم إجراؤها في وفيما يلي بيان للفعاليا إلدارة مستدامة للمياه من أجل البدء في تطوير خطة استراتيجية إلدارة المياه.
 المرحلة الثالثة:

 عمل لعرض خطة استراتيجية لحوض اليرموك جرى تطويرها بطريقة تشاركّية. إقامة ورش 
 للتمويل، وتنفيذ مبادرات ريادّية   إجراء اجتماع للجهات المانحة مع مجموعة أساسية من المشاركين للبحث عن فرص                   

 ُتظهر حاالت النجاح.
 .إنشاء آلّية للتعّلم 
  المعنيينتوثيق الدروس المستفادة من النهج الذي تّم اتّباعه في حوار. 

قام المشاركون بتحديد قواعد المشاركة، وبتطوير نظام للتحّقق، وبرنامج لتطوير القدرات، يكفلها نظام تدّفق المعلومات بكال 
شراك المزارعين ذوي المضمان احترام وتكاهي  حاسمةال النقاطاإلتجاهين. وهذه   اآلخرين على المدى الطويل. المعنيينو  شأنل وا 

كّل منها من ممثلين عن الحكومة والجهات المانحة والمزارعين ووزارة  مجموعات، تكّون ةالمرحلة تشكيل أربع تلكفي  وقد جرى

  :لتعلم المشتركاآليات  إلعدادرشادية مهمة ستأسئلة إ

 كيف يمكننا التأكد من أننا نسير على الطريق الصحيح؟ ▪

 ؟المعنيينل فعكيف يمكننا دمج ردود  ▪

 ؟يشعرون بأن إسهاماتهم تؤخذ على محمل الجدّ  المعنيينيع مكننا التأكد من أن جمكيف ي ▪

 ما هو النظام الداخلي للمراقبة والتقييم؟ ▪

 كيف يمكننا ضمان أن نتعلم بشكل مشترك من التجارب والخبرات؟ ▪

 على أفضل وجه ممكن؟ ذي يتم إحرازهكيف يمكننا قياس التقدم ال ▪
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اإليجابية والهدوء التام في هذه المجموعات على ذوي الّصلة. وقد ساد جّو من  المعنيينًا الئقًا من جالمياه والري، مّما شّكل مزي
 . وجهات النظر  إختالف الرغم من

 تّعلقد األسئلة المطروحة للنقاش العمل، وعلى سبيل المثال فإن أح طقش تتعّلق باألمور القانونية وخطكانت المواضيع التي تنا
مجموعة تعالج الموضوع المطروح للنقاش من وجهة نظر كيفية تنظيم استخراج المياه الجوفية لتحقيق اإلستدامة. وكانت كل ب

مختلفة عن األخرى. ففي حين كانت المجموعة األولى تراجع التشريعات القائمة وتستخلص توصيات لجعلها مالئمة لإلحتياجات 
ة الممكنة لتحقيق الراهنة، كانت المجموعة الثانية تنظر في أهمية التوعية والتدريب، ومجموعة ثالثة تناقش الحوافز المالي

 األهداف.

لقد أثبتت الحوارات أنها أساسّية، فعلى الرغم من عدم اإلتفاق في وجهات النظر بين المتحاورين، فقد تبّين لهم أن هذا ليس نهاية 
تم  وقدشتركة. م المطاف، وبالرغم من وجود أربع إلى خمس وجهات نظر مختلفة داخل المجموعة، فقد كانت هنالك دائمًا أرضّية

 على كافة األعضاء، وعرضها في اإلجتماعات التالية. عهاتوزيمن ثم توثيق اإلجتماعات، و 

 

 

 

  

 : مرحلة التطبيق والتقييم6شكل رقم 
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 المرحلة الرابعة: التطوير أو التوّسع أو إضفاء الطابع المؤسسي 4-1-4

سهامات مجموعات  ات، يجب كذلك احترام مشاركاف  و  شكلب تّم إحرازهاالتي دير النجاحات ينبغي تقالمرجوة،  ائجتحقق النت عند وا 
بنجاح بعد المرحلة الثالثة، ومع ذلك فيكون من المفيد في  المعنيينتنتهي الكثير من حوارات إلى حد كبير. المختلفة  المعنيين

آخر أو وضع هدف جديد أو إضفاء الطابع المؤسسي على بعض األحيان مواصلة تطوير الحوار أو االرتقاء به إلى مستوى 
 . المعنيينشكل حوار 

 نإ ة  صاأصحاب مصلحة جدد، خمعنيون و  في أغلب األحوال أن يتم إشراك  ،جبتو ، يالمعنيينعند االستمرار في تطوير حوار 
ل، مدى التي لم تشارك من قبو اعلة، يجب أن تعرف األطراف الفلذا ف لة األخرى تضطلع بمهمة التنفيذ. كانت األطراف الفاع

عندئذ تكون هياكل الرقابة القائمة بحاجة إلى المزيد من الشرعية والمصداقية. وبالتالي فإنه يكون من إلحاح المسألة وأهميتها. 
 ة. المفيد أن تظل المجموعة األساسية باقية في المرحلة الرابعة وتنقل العملية إلى الهيكل المستقبلي بصورة تدريجي

 من المهم في المرحلة الرابعة مراعاة الخطوات التالية: 

 استقطاب داعمين جدد 
 إنشاء هياكل إدارية 
 إنشاء هياكل للرقابة والتعلم 

 إن التحدي األكبر في المرحلة الرابعة هو الحفاظ على الروح األصلية للتغيير ونقلها إلى إطار الحوار الجديد. 

 

  التوّسع أو إضفاء الطابع المؤسسيو المرحلة الرابعة: التطوير 

 غير محدودة، ارتباط ا بالموضوع والغرض وهيكل التنفيذ المدة

 والمجال/النطاق المعني: المعنيينارتباط ا بشكل وغرض حوار  النتائج المتوقعة

  المعنيينتوسيع نطاق الهدف ومشاركة 

 إضفاء الطابع المؤسسي على شكل حوار ناجح 

  ات المكتسبة في عمليات حوار أخرىاالستفادة من الخبر 

 استقطاب داعمين جدد العناصر األساسية

 إنشاء هياكل إدارية

 إنشاء هياكل للرقابة والتعّلم

الصعوبات واألخطاء 
األكثر شيوًعا في 
 المرحلة الرابعة

 لمواصلة التطوير أو التوسع أو إضفاء الطابع المؤسسي )يلزم  طارعدم كفاية بنية اإل
 جديد!(  إطارء إنشا

  جدد معنيين والحماس لدمج االشتراكعدم كفاية عملية 

 االهتمام غير الكافي بضرورة إنشاء هياكل إدارية محترفة وذات طابع مؤسسي 
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 استقطاب داعمين جدد

ا أن يتم إضفاء المزيد من الطابع الرسم المعنيينإذا كان من الضروري أن يكون حوار  ي فعاال  على نطاق واسع، أو أصبح لزام 
 ، فسوف تظهر بالضرورة تحديات أخرى جديدة.المعنيينعلى التنفيذ أو إضفاء المزيد من الطابع المؤسسي على التعاون بين 

دائما  أن تواكب عملية التنفيذ طويلة المدى بنفس الكفاءة والمهارة.  ال تستطيع،  المعنيينالمجموعة التي حققت أولى نتائج حوار ف
ن، بعد تحقيق نجاحات والدعاية لها بشكل جيد وفعال، انطباع بأن الموضوع قد ُحسم وانتهى. وبالرغم وقد ينشأ في بعض األحيا

، إال أنه يكون هناك عجز في المعرفة أو في الموارد الالزمة ون إيجابية في بعض الحاالت من أن نتائج الحوار والتعاون تك
 المعنيينأن تتم مناقشة التحديات الجديدة بصورة مبك رة مع  حينذاكالمهم  النتائج اإليجابية. ومن للتنفيذ المستدام وتوسيع نطاق
 التواصل بشكل واضح.  يةواستمرار  ،المشاركين وتحديد مهام جديدة

لذا فإنه يجب في المرحلة الرابعة إنشاء ُأُطر جديدة أكبر في بعض الحاالت. ويمكن أيضا  استخدام تدابير من المراحل السابقة، 
ا   المتوقع أن يصبحوا مستجدين في المشاركة.  المعنيينمن المرحلة األولى، مرة أخرى وتطبيقها على وخصوص 

إن توسعة مجال النجاح الذي تم  إحرازه أو تكراره في مكان آخر أو إرساؤه بشكل مؤسسي  يتطل ب إنشاء شبكات من المهتمين 
نشاء هيللحوار والمتحمسين ذا كان اإل، وبناء الثقة بين المشاركين وا  السابق قوي ا بما فيه الكفاية، فإنه يمكنه  طاراكل للتواصل. وا 

 استقطاب مشاركين جدد ونشر األفكار وتعزيز التنفيذ. 

  في  المعنيينعدم كفاية االستثمارات من أجل ضمان دمج أهداف ومحتويات حوار
 المشاركين لمعنيينلالمؤسسات األصلية 

  ال  من حلول على مستوى المنظومةبد جزئيةقصص نجاح 

 عدم مواءمة االستراتيجيات مع الوضع الجديد بالقدر الكافي 

التحقق من النجاح في 
 المرحلة الرابعة

  هل قمنا بتحليل إمكانات توسيع نطاق / استنساخ العملية بشكل جيد وعميق؟

  مطلوب؟جدد بصورة كافية تحقيق ا للتعاون ال معنيينهل حافظنا على إشراك 

  هل حددنا الهيكل المناسب إلضفاء الطابع المؤسسي؟

  هل قمنا بتقييم الوضع الجديد؟

  هل يمكننا تقييم استراتيجياتنا وتعديلها عند اللزوم؟

  هل أنشأنا مجموعة أساسية جديدة تدعم العملية الجديدة من البداية وبكل إخالص؟

ا كافي ا إلقا   مة العالقات وبناء الثقة بشكل مستمر؟هل نولي اهتمام 

  هل أنشأنا هيكال  رقابي ا مناسب ا؟

  هل أنشأنا نظام ا للتقييم والتعلم المشترك؟
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ذا لم ي مرة أخرى كما هو الحال في المرحلة األولى لالستكشاف  اإلطارالنحو، فيتوج ب إعادة إنشاء  ذاكاألمر على  سروا 
في شكله المطو ر على النظام األصلي من القيم المشتركة والمناهج وأال يغفل عن  المعنيينوار والمشاركة. ويجب أن يعتمد ح

 األهداف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إنشاء هياكل إدارية

نتيجة تنفيذها بنجاح، أي تحويلها إلى هيكل رسمي، فإن الجوانب  المعنيينإضفاء الطابع المؤسسي على حوارات  عند ضرورة
 ن األولى والثانية تكون مهمة: التالية من المرحلتي

 التحليل الموس ع للسياق 
 عمليات مشاركة وحماسة جديدة 
 مواءمة االتفاقات 
 إنشاء هياكل إدارية 

عندئذ يصبح للحوار "بيئة" جديدة أوسع، أو هيكاًل تنفيذي ا محترفًا أو موارد مالية إضافية. وقد يعني هذا نشأة مؤسسة من رحم 
الحاالت يكون للهياكل اإلدارية المحترفة  تلك ت رسمية أو تنظيمية. وفي جميعاد نهج الحوار في عملياأو اعتم المعنيينحوار 

الهياكل  لتشكيل لذا ، وليتم العملية بدون عقبات وخالفات.  تلكفإنه في معظم األحوال ال تمر  قدر معلوم من األهمية. ومع ذلك
أمر بالغ األهمية مثله مثل  ، لهو المشاركين اآلخرين المهمين المعنييناسية أو بشكل بّناء، فإن االستمرارية في المجموعة األس

 إيجاد رؤية أكبر للتغيير.

 

 :أسئلة إرشادية مهمة الستقطاب داعمين جدد

 في مكان آخر؟ الذي تم انتهاجهنموذح الهل يمكننا تكرار  ▪

 إلضفاء المزيد من الطابع الرسمي أو المؤسسي على نحو مالئم؟ المعنيين إمكانيات حوار جميع هل قمنا بتقييم ▪

ر أصحاب جين لزيادة التطوير أو إلضفاء الطابع الرسمي أو المؤسسي على حوايمكنهم أن يكونوا مروّ  هل لدينا شركاء ▪
 ؟مصلحةال

 هم فيما يتعلق بالسياق الموسع / الهدف الموسع؟ شراكالجدد الذين يجب علينا إ المعنيونمن هم  ▪

عادة النظر فيها؟  ▪  ما هي االستراتيجيات التي يجب علينا مواءمتها وا 

 لطلب القائم؟با الملتزمينكيف يمكننا إنشاء مجموعة أكبر من المهتمين  ▪

 المشاركين أن يصبحوا سفراء للطلب القائم؟ عنيينتسنى للمكيف ي ▪

 ؟ الحماسدرجة الثقة و على كيف يمكننا الحفاظ على التوافق مع المسألة و  ▪
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 إنشاء هياكل للرقابة والتعّلم

أو الداعمون المزيد من األسئلة  نو المعنيتظهر تحديات جديدة: فيطرح  المعنيينمع إضفاء مزيد من الطابع الرسمي على حوار 
دواه.   اتهمثير حوار حول تأ المشاركين، كما يصر  الداعمون  معنيينللر المشاركين في الصفة التمثيلية يشك األفراد من غيوج 

اإلطار، فإنه يتم طلب تقييم من قبل جهات خارجية. كما يزداد وضوح حوار  ذلكأكبر على إثبات النتائج. وفي  السياسون بدرجة
ا. ، وهو ما يؤدي بالتبعية إلالمعنيين  ى زيادة سبل االنتقاد أيض 

، أي هياكل تعلم ومراقبة جديدة ومتوائمة مثل هيئة ) ذات تمثيل حكومي(  هياكل حوكمةولمواجهة هذه التحديات، يلزم توافر 
ب . ويجالمعنيينتكون أكثر اتسام ا بالطابع الرسمي أو لجنة إشراف مكونة بالتساوي بين الفئات المختلفة من  المعنيينلتمثيل 

يتعين إثبات التركيز على النتائج  و إضفاء الطابع الرسمي على عمليات صنع القرار وعلى التعامل مع االنتقادات الخارجية، كما
 بصفة منتظمة. 

. ومن يظهر خطر فقدان العملية للديناميكية المطلوبة فإن ،يإلى إضفاء الطابع الرسم كل عملية حوارية تهدفغير أنه عندما  
الخلفية،  تلك. في ضوء المعنيينقدرة على استمرار تنفيذ حوار مالضعيفة قد ينتج عنها عدم ال األساسية ى فإن البنيةناحية أخر 

ال يقل أهمية عن تعزيز الرؤية المستقبلية، إليجاد التوازن الصحيح  المعنيينفإن تواصل الحوار حول المغزى والهدف من حوار 
ق للمشاركة  يز الحرية الخال  والحماسة وبين البنية الكافية. ويجب على هياكل اإلشراف ذات الطابع المؤسسي مواصلة بين ح 

التفكير والتعل م، األمر الذي إذا نجح تنفيذه فسوف يكون من المرجح أن يظل الدافع موجود ا للتغلب على األزمات وعدم إسقاط 
 الهدف األصلي من الحسبان. 

يعتبر أحد أكبر التحديات في المرحلة الرابعة. وقد يكون من المفيد أن تكرر ،  لحفاظ عليهاإدخال "روح التغيير" بشكل دائم وا إن
 تستمّر في بناء الثقة والرغبة في التغيير على نحو متوائم. نالمجموعة األساسية المناهج التي تّم اعتمادها في المرحلة األولى، وأ

 

 

 

 

 

 مرشادية مهمة إلنشاء هياكل للرقابة والتعلّ ستأسئلة إ

 ؟المعنيينم التي يحتاجها حوار ما هي هياكل التعلّ  ▪

 ؟ المعنيينالذي تحتاجه عملية حوار  ما هو هيكل الرقابة ▪

 التعاون؟الخارجية التي نحتاجها لتحقيق مزيد من  اتما هي الخبر  ▪

 المزيد من تدابير تنمية القدرات؟ اعتمادكيف يمكننا  ▪

 هل قمنا باختبار استراتيجياتنا للمرحلة الرابعة ومواءمتها عند اللزوم؟ ▪

 هل قمنا بتقييم الدروس المستفادة من الحوار وأدرجناها في مرحلة التخطيط التالية؟ ▪

 :رشادية مهمة إلنشاء هياكل إداريةستأسئلة إ
 ؟ات المعنيينري المطلوب لمواصلة حوار الهيكل اإلداهو ما  ▪
 ؟اً ضروري اً إنشاء مؤسسة أمر يعتبر هل  ▪
 هو شكل المؤسسة الذي سيكون مفيًدا؟ ما ▪
 كيف يمكننا ضمان استمرار تحقق النتائج على المدى الطويل؟  ▪
 في الهياكل الموجودة بالفعل؟  المعنيينحوار  شراككيف يمكننا إ ▪
 ما هو التصميم الصحيح لمواصلة الحوار المشترك؟ ▪
 حفاظ على المستوى الحالي من االهتمام والحماسة؟هل استثمرنا بشكل كاٍف في إدارة العالقات بحيث يمكن ال ▪
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في  (المتدّني) المحدود مياه في المجتمعات الريفية والحضرية ذات الدخلمثال عملي من األردن: تحسين سالمة مصادر ال
 المرحلة الرابعة: تطوير التجربة وتطبيقها في مواقع أخرى ومأسستها -حوض نهر اليرموك 

 إعادة تطبيق نجاح المشروع السابق في المشروع ُيفترضر لمشروع حوض األزرق، و المشروع المقام في حوض اليرموك هو تكرا
الحالي. يتبّين من التجربة األردنية أن المزارعين ال يلتزمون بتطبيق القوانين واألنظمة على الرغم من وجودها. إن التحّدي 

 للحصول على تخصيص مستدام للمياه ليس فنيا ، ولكّنه يكمن في ٌبنية المجتمع  وفي نسيج البلد.

اليرموك على المستوى األوسط باجتماعات اللجان الفرعية للحوض التي يتشابه اإلعداد الجتماعات اللجنة المركزية لحوض نهر 
سبق شرحها في المرحلة الثالثة من المشروع، حبث يجتمع الممثلون عن المزارعين، واألمين العام، والممثلون عن الجهات 

لبعضهم البعض ويحاول كّل فريق  المانحة في نفس القاعة ويتبادلون اآلراء ووجهات النظر . المهّم في الموضوع أنهم يستمعون
 .و دوافعه و مخاوفه فهم اآلخرتمنهم أن ي

 ويتمّثل دور الوكالة األلمانية للتعاون الدولي في تسهيل إطالق المشروع وتحفيز اإلجراءات. 

عله منّصة النّية لج ُعقدتالذي  ، واه في المناطق المرتفعةمنتدى المي أعضاء نظر اتوجهكانت المجموعات الصغيرة تعكس 
 " لآلراء والمشاريع.سوقلمات أخرى، فهو يمّثل "دائمة للنقاش والمعلومات وليس جهازًا التخاذ القرارات وتوفير التمويل. بك

الهدف في المرحلة الرابعة من المشروع هو تقييم مستوى النجاح والرضى من خالل مناقشة النهج التشاركي في إدارة المياه مع و 
عداالمعنيين د التوصيات  حول النهج الذي جرى تطبيقه تبعًا لذلك. كما أن هذه الخطوة ستحّدد كذلك اإلعداد األكثر مالءمة ، وا 
 في قطاع  المياه في المستقبل بمساعدة منتدى المياه في المناطق المرتفعة. المعنيينعملية حوار  و تنظيم لمأسسة
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  ينالمعنيقائمة المراجعة الالزمة لتخطيط وتنفيذ حوار  4-2

ري. وهي تشمل جميع وفق ا للمراحل األربعة لنموذج التغيير الحوا المعنيينقائمة المراجعة التالية هي وسيلة مساعدة لتخطيط حوار 
بعد تنفيذ مرحلة أو أكثر إلعادة النظر في النهج  توظيفها كذلك يمكنبالنسبة للمراحل المختلفة.  آنفة الذكر ضروريةالجوانب ال

ى بأن يقوم المبادرون أو المنفذون أو المجموعة األساسية باستخدام قائمة المراجعة بصورة مشتركة حتى يمكنهم  المت بع. يوص 
 التفكير مع ا في الجوانب المختلفة ومناقشتها سوي ا.

 تشتمل قائمة المراجعة على خيارات اإلجابة التالية:

 

 

 

 

 وفًقا للمراحل األربعة لنموذج التغيير الحواري.  المعنيينقائمة المراجعة الخاصة بتخطيط وتنفيذ حوار 

 المرحلة األولى: االستكشاف والمشاركة

 6 5 4 3 2 1 بناء وسائل التفاعل وتشكيل الحوار 1-1

ووضع األساس إلقامة  المعنيينللتعرف على آراء / وجهات نظر جميع  كاف   وقتٌ  تم تخصيصهل 
 بناءة مع األطراف الفاعلة؟ اتعالق

      

هل استطعنا خالل المناقشات الرسمية وغير الرسمية مع األطراف الفاعلة ذات الصلة توصيل فكرة الطلب 
 والتحقق من تفاعل المشاركين؟

      

ة التي يفرضها الطلب هل استطعنا استقطا ب أطراف فاعلة ذات صلة لتغطية متطلبات الحاجة الملح 
شراكهم في صياغة الهدف؟  المعني وا 

      

ركة والنهج هل قمنا خالل المناقشات غير الرسمية ببناء مجال للتفاعل يتيح إمكانية تجسيد األهداف المشت
 القائمة؟ لتباسبالرغم من أوجه اإل

      

 6 5 4 3 2 1 سياقفهم ال 1-2

التي يمكنها أن تعطينا نظرة عن الوضع الحالي والتطورات التي  المعنيينهل استشرنا كافة مجموعات 
 يمكن توقعها في المستقبل؟

      

       هل تتوفر لدينا جميع المعلومات ذات الصلة )البحوث، التطورات الراهنة، األنشطة القائمة(؟

       الفاعلة والعوامل التي يمكن أن تؤثر على الطلب الخاص بنا؟ هل نحن على علم باألطراف

       وقمنا على هذا األساس بتخطيط عملية المشاركة؟ معنيينلل صنيفهل أجرينا ت

 ينطبق تمام ا  6
 ينطبق في الغالب 5
 ينطبق إلى حد ما 4
 ينطبق بدرجة أقل  3
 ال ينطبق إلى حدٍّ ما 2
 ال ينطبق 1
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       هل تعر فنا على النتائج والتجارب السابقة الخاصة بهذا الطلب أو طلب مشابه؟

الذين يجب  المعنييني يجب علينا إدخالها في العملية ومن هم ماهي ة المعرفة المتخصصة الت كشفناهل ت
 أن نوف ر لهم هذه المعرفة؟

      

       هل ناقشنا خالل تحليل الخالفات جميع الخالفات المحتملة التي قد تواجهنا؟

 6 5 4 3 2 1 " جيد للتغييرإطارإنشاء " 1-3

       اح الحوار باإلشتراك في المجموعة األساسية؟األساسيين المهمين لنج المعنيينهل استطعنا إقناع 

هل نحافظ على وجود توازن بين تطوير الهيكل واإلطار الالزمين لإلجراءات اإلضافية وبين انفتاح 
 العملية؟

      

       ؟ات عمل فعالةتمع بانتظام وتقيم عالق( تجطارهل نحن متأكدون من أن المجموعة األساسية )اإل

       ( مفوضة بما فيه الكفاية؟ طارعة األساسية )اإلهل المجمو 

       ؟المعنيين( معارف كافية بشأن تنفيذ حوارات طارهل تتوفر لدى المجموعة األساسية )اإل

       ؟معنيينللصالح المختلفة ( بفهم كاف  للمطارهل تتمتع المجموعة األساسية )اإل

الحوافز أو نقاط االنطالق التي تصب  في صالح المشاركة  ما يكفي من المعنيينهل وفرنا لمجموعات 
 الفعالة؟

      

 

ضفاء الطابع الرسمي  المرحلة الثانية: اإلنشاء وا 

 6 5 4 3 2 1 توضيح األهداف والموارد 2-1

والذي يزيد من ،  معنيينللقع، والبرنامج( لعقد أول اجتماع هل وجدنا إطار فعاليات مناسب )من حيث المو 
 للمسألة؟ ة االستعداد للمشاركة والحماسدرج

      

       ؟المعنيينهل نعرف دوافع وشروط مشاركة مختلف 

       المدعوين المسألة أو نظام التغيير بصورة كافية؟ نو المعنيهل يمثل 

مهمين بشكل شخصي قبل انعقاد الحدث من أجل المشاركة؟ هل صممنا عملية  معنيونهل استقطبنا 
 ة على أفضل وجه ممكن؟ المشارك

      

       الفعالية؟  6هل أخذنا في االعتبار جميع أبعاد التغيير عند إعداد

       هل تأكدنا من وجود دعم رفيع المستوى )على سبيل المثال االفتتاح(؟

      هل األهداف والمصالح المشتركة واضحة، بحيث يمكن تحديد/إضفاء الطابع الرسمي على التخطيط 

                                                      

6
 أنظر أبعاد التغيير في الفصل الخامس 
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 المشاركين؟ المعنييندئي وشكل التعاون وتوزيع األدوار بين المب

ى محمل الجد مما المشاركين بأن آراءهم ستؤخذ عل المعنيينهل يؤدي النهج الذي نتبعه إلى شعور 
 ؟ههم للحوار ويعزز سيحافظ على حماس

      

ء توافق في اآلراء وتعزيز النتائج هل قمنا بتعيين إدارة محترفة للجلسات تضمن توفير أجواء تفاعلية وبنا
 بصورة مشتركة؟  التي يتّم إحرازها

      

       ؟المعنيينهل تم توضيح الموارد التي يمكن أن يجلبها ويدمجها مختلف 

 6 5 4 3 2 1 التخطيط المشترك للمستقبل 2-2

معني، بحيث يمكنهم المشاركين بما يكفي من المعلومات حول الطلب ال المعنيينهل تم تزويد جميع 
 المشاركة في الحوار بشكل فعال؟

      

       هل قمنا بتخطيط الفعالية، بحيث يتم عمل تقييم مشترك للوضع الراهن باإلضافة إلى إدخال المعلومات؟

ن بأن كالمهم يؤخذ على محمل الجد وأن آراءهم توضع في ير المشاركشعيُ  بماهل تجرى الفعالية 
 االعتبار؟

      

       التجارب؟ قييمللتبادل غير الرسمي لآلراء وتهل توجد مساحة كافية 

هل هدف التغيير المطلوب بصورة مشتركة واضح لجميع المشاركين أو يمكن صياغته بصورة مشتركة من 
 جميع المشاركين؟

      

سبيل للمستقبل، على  المشاركون بالتصميم المشترك نو يالمعنهل تم تصميم العملية، بحيث يمكن أن يهتم 
 عمل؟ المثال في اجتماعات أو ورش

      

       هل تتوفر مساحة كافية للتعلم المشترك؟

، بحيث تتضح أواصر التعاون خالل فترة زمنية قصيرة وبحيث مسبقا هل عملية التعاون والتواصل مخططة
 يمكن تحقيق أولى النتائج؟

      

المشاركين  معنيينللن واضحة في صورة نجاحات بالنسبة لتعاو هل تم ضمان أن تصبح أولى نتائج ا
 واألطراف الفاعلة األخرى المهمة؟

      

نشاء الهياكل 2-3  6 5 4 3 2 1 تعزيز االتفاقات وا 

هل شكل االتفاق )مذكرة تفاهم، خطة مشروع، بيان صحفي، إلخ( مناسب للعملية ويشجع على توافق 
 مع الهدف المشترك؟ المعنيين

      

       ت، تحقق عاملي المصداقية والموثوقية؟ياشكل، الذي يتم به إبرام االتفاقهل يضمن ال

       ؟األهداف  ما مدى واقعية تلكو  ؟مةاهالهداف األهل تم االتفاق على 

       المشاركين؟ المعنيينهل تم توزيع األدوار والمسئوليات بين 

       ي؟هل تم االتفاق على جدول زمني واقع

       هل تراعي الخطة أهمية تحقيق نتائج سريعة وواضحة؟
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 المرحلة الثالثة: التنفيذ والتقييم

 6 5 4 3 2 1 ضمان الشفافية والتواصل الجيد 3-1

       هل تم تأسيس هيكل تواصل يتيح تدفق جيد للمعلومات داخلي ا؟

       ؟ لمعنيينابالنسبة لجميع  واضحةهل خطوات التنفيذ الرئيسية 

؟ في حالة وجود أمانة المعنيينهل تعمل المجموعة األساسية كوسيلة اتصال جيدة بمختلف مجموعات 
 ؟المعنيينجيد ا بمختلف مجموعات  تواصال  روع: هل تحقق هذه األمانة للمش

      

       إلى البيئة المحيطة؟ كذاالمشاركين و  المعنيينهل نتابع التقدم الذي تم إحرازه في التعاون وننقله إلى 

       المهمين؟ المعنيينهل ندعم استمرار المشاركة الفعالة من جانب 

       ؟ هل نعطي مساحة كافية لردود الفعل وندخلها في العملية بصورة بناءة

 6 5 4 3 2 1 بالنجاحات ءتحقيق نتائج واالحتفا 3-2

        ؟تحقيقال سريعةالنتائج  هل نرك ز على

       هل ننتهز فرصة التعلم من بعضنا البعض ومن النجاحات؟

ا باعتبارها كذلك؟ المعنيينهل حددنا نتائج حوار         كنجاحات واحتفلنا بها أيض 

       تفاهم؟للسوء  أي نتجنبنجاحات بحيث هل تم التوصل إلى اتفاق حول كيفية إبالغ الجمهور بال

       بالنجاحات بالشكل الصحيح؟ ىخر األن اديميال في المعنيينهل أبلغنا جميع 

       مين رفيعي المستوى في النجاحات بصورة كافية؟عاهل أشركنا د

قنوات التواصل بصورة إيجابية من أجل مواصلة التقدم  وظفالجمهور بطريقة مناسبة وهل تُ هل يتم إبالغ 
 في المسألة؟

      

 6 5 4 3 2 1 وضع آليات للتعلم المشترك 3-3

هل أعد ت المجموعة األساسية ثقافة للتفكير المشترك وهل تقوم مجتمعة بتقييم التقدم الذي تم إحرازه 
 بصفة منتظمة؟

      

       في العملية، بحيث يمكن أن ينشأ شعور بالمشاركة الحقيقية؟ المعنيينهل نقوم بإدخال ردود فعل 

       ؟بجدية  لُتعامبأن إسهاماتهم  المعنيينهل يشعر 

       ؟تها وجود العملية هل يوجد نظام داخلي لمراقبة وتقييم نتائج

       هل هناك نهج متفق عليه إلجراء تعديالت على اإلستراتيجية؟

       في حالة وجود هياكل إشراف: هل لهذه الهياكل تأثير كاف  على النهج واالستراتيجية؟
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 التوّسع أو إضفاء الطابع المؤسسي المرحلة الرابعة: التطوير و 

 6 5 4 3 2 1 استقطاب داعمين جدد 4-1

       هل يمكن نشر نتائج المشروع أو تكرار العملية في مكان آخر؟ 

ع أو التكرار ديلها، عند اللزوم، لمرحلة التوسهل فكرنا ملي ا في االستراتيجيات واإلجراءات السابقة وقمنا بتع
 مؤسسي؟أو إضفاء الطابع ال

      

       ؟ هل قمنا بتحديدهم ؟ جدد معنيين و ذوي شأن  هل نحتاج إلى 

       ؟ةر القائمأو توسعة اإلط ةجديد إطرهل وضعنا استراتيجية تتيح إنشاء 

، الذين يعملون كسفراء من أجل مواصلة وتوسعة العمل، و"دربناهم" تدريب ا كافي ا المعنيينهل حددنا 
 للزوم في المجموعة األساسية القائمة؟وشركناهم عند ا

      

       هل تم تحديد التحالفات التي تعتبر مهمة لتوسعة العمل؟

       المشاركين ؟ المعنيينهل يتم ضمان أن يظل االلتزام والملكية قائمة من قبل 

 6 5 4 3 2 1 إنشاء هياكل إدارية 4-2

       تمرار النتائج على المدى الطويل؟هل تم تأسيس هياكل يمكن من خاللها ضمان اس

       هل فهمنا مجال العمل الموسع بصورة كافية حتى يتسنى لنا التخطيط للخطوات المقبلة على نحو مالئم؟

       هل خصصنا وقت ا كافي ا لإلعداد لمرحلة إضفاء الطابع المؤسسي/ التكرار/ التوسع؟

       تاج إليه المبادرة أو المشروع أو البرنامج في المستقبل؟هل حددنا هيكال  / شكال  تنظيمي ا تح

، بحيث يمكنها تحمل صعوبات مرحلة التنفيذ مناسبموعة األساسية "الجديدة" بشكل هل تم تأسيس المج
 وموازنتها؟

      

 6 5 4 3 2 1 إنشاء هياكل للرقابة والتعلم 4-3

       في لمواصلة التنفيذ )دعم مالي، تنمية قدرات، إلخ(؟هل أوضحنا ما الذي قد يكون مطلوب ا بشكل إضا

دارية؟ ا من خالل إنشاء هياكل رقابية وا         هل يتم الحفاظ على التفكير المشترك والتعلم االستراتيجي أيض 

هل حددنا تصميم العملية الصحيح الالزم لمواصلة الحوار المشترك الذي يتيح القدر السليم من 
 أهيل الحرفي واالنفتاح الحتياجات النظام ومواصلة التطوير؟الهيكلة/الت

      

       المشاركين وللبيئة المحيطة على نحو مالئم؟ المعنيينهل جعلنا نجاحات التنفيذ واضحة بالنسبة ل

       هل تم إنشاء الهيكل الرقابي الجديد، بحيث يمكنه االستمرار على المدى الطويل؟
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 الفصل الخامس

 غييرالإدارة في شكل  المعنيينوارات ح .5

 

  ن  ي           

ال               

ن  ي 

ال      

  ن  ي 

  ا ش ا 

أن ي       فح   ا أف    

    ع   أش ا 

  ح   ا أف    ف ن العال 

   

   ح   ا أف    ف ن ال ا 

    العال 

ال     ع  ال  دي  ال   ي  

 

 النظرية الفردية للتغيير: 7شكل رقم 

ية ليس بصورة هيكل، التعاون. ولذلك يجب التعامل مع التنوع أطر  الحوار و عبر قنواتمنهجية التغيير  المعنيينتشكل حوارات 
وحدهم هم من يمكنهم تحقيق النجاحات في حوارات  ألن الناس هذاالتنوع. و  ذلك من إمكانات التنفيذية االستفادةب فقط، ولكن
 .المعنيين

)القطاع العام،  لنوايا والدوافع للقطاعات الثالثفإنه من المفيد اإللمام بالمنهجية الفردية في التغيير. وقد سبق بيان مختلف ا اولذ
 هذا الفصل لالختالفات بين األفراد.  وتم إيضاحها. واآلن سيتم تكريس الثالثالقطاع الخاص، والمجتمع المدني( في الفصل 

فنحن جميعا نقوم بتمحيص تجاربنا في الحياة بطريقة معينة. ونقوم باستخالص استنتاجات بشأن العالم من خالل تجاربنا، 
ونحسن من تصرفاتنا في المستقبل أو ننشئ هياكل مناسبة للعمل بالنسبة لنا. ونفترض في كثير من األحيان بشكل غريزي أن 

عن العالم، ولدينا  نا الخاصةإلجراءات المألوفة والمريحة بالنسبة لنا يجب أن تكون كذلك بالنسبة لألخرين. ولدينا وجهة نظر ا
غيير، والتي نظرية ضمنية لألشياء، ونعرف ما نريد تحقيقه أو تغييره. وعلى هذا األساس فإننا نقوم بتطوير نظريتنا الضمنية للت

االستراتيجيات وجهود معظم المبادرات و و تتبع   لممارسة تبعا  للنمط الذي نتعامل به بشكل ملموس.ل صةتنا الخاتنشأ منها نظري
عن كيفية  ما على الخطط والتوجهات. وفي كل األحوال يجب أن يكون لدى المشاركين تصورٌ باستنادها ،  مطالن اهذ التغيير

 إيجابية.  ا  نتائج أن يظهر للتدخل المحدود يمكنجه، أو عي والمنهجي على أفضل و إجراء التغيير الفردي واإلجتما
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نكون فاعلين يمكن لنظرياتنا في التغيير  المعنيينوفي أي مجموعات ، للمكان الذي نجد فيه "موطننا الروحي"  بالتالي فإنه وفقا   و
تعترض مسار  نشأ أحيانا عقباتت د، ولكن مع ذلك فقشادهلعل ذلك مما ال يدعو لإلنختلف اختالفا كبيرا. و  والممارسة أن ت

، وال المعنيين. وبالتالي، فمن مسؤولية كل جهة مشاركة في حوار المعنيينعمليات التغيير الناجحة التي تجري من خالل حوارات 
 . األنجح سيما المجموعة األساسية، إجراُء حوار حول كيفية إحداث التغيير

  ي     أن ت    

    ش    على ال   

  م ال على ن  ي  ت           وه  با ح   ل    خ   

 

 النظرية غير الخطية للتغيير: 8شكل رقم 

من أجل إدراك التنوع واحترامه. فتصبح التوجهات الخاصة واضحة، ومن خاللها  محوريا   فهم النظريات الخاصة بالتغييرُيعد  
عن التغيير مختلفة تماما. ويقوم الجدول  نظريات ضمنية تكون لهمذين من الممكن أن األخرين، وال المعنيينينمو التسامح تجاه 

)على سبيل المثال :المجموعة األساسية( في التفكير بشأن  المعنيينمن الممكن أن تساعد  التالي بسرد بعض األسئلة التي
 نظرياتهم الضمنية الخاصة عن التغيير.
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 مثال على نظرية تغيير ضمني خطية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  النظرية الخطية للتغيير:9شكل رقم 
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  :أسئلة للتأمل في النظريات الضمنية للتغيير

 ما هو الوضع الذي يحتاج إلى تغيير؟  شياءنظرية األ

 كيف حدث هذا الوضع؟ 

 ما الذي نحاول الوصول إليه؟ 

 كيف نفكر في تأثيرات التغيير؟ 

 ما هي نظريتنا عن األشياء؟ 

 كيف نفكر في حدوث التغيير؟  نظرية التغيير

 تغير الناس؟  ىر كيف ن 

 كيف نغير أنفسنا؟ 

  نظريتنا عن األشياء؟ ما هي 

 كيف نقوم عادة بفعل األشياء؟  ممارسةنظرية ال

 ؟المثلىطريقة الما الذي نعتقد أنه يعمل ب 

 ما هو النهج المهم بالنسبة لنا؟ 

  نظريتنا عن الممارسة؟ما هي 

 لماذا نفعل ذلك؟  النية

 ما هو الهدف األكبر من وراء ذلك؟ 

 كيف يتناسب قصدنا في السياق؟ 

 ها في التغيير؟ما هو البعد األكبر وراء الجهود التي نبذل 

 من المشارك؟  االهتمام بالنظام

 من أو ما الذي نريد أن نؤثر فيه؟ 

  القضية؟ ذاتكيف يرى اآلخرون 

 ما هو رأي األخرين عن األشياء؟ 

 ما هي نظرية التغيير لدى األخرين؟ 

 ما هي نظرية الممارسة لدى األخرين؟ 

 من أنا؟  اهتمامك بنفسك

  أراه، وما أقوم به، وعلى كيفية القيام به؟كيف تؤثر حياتي الداخلية على ما 

 ما هي نظريتي الشخصية عن التغيير؟ 
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 تغيير المختلفة للبعاد األ - المعنيينحوارات  5-1

من أجل التعامل بشكل بناء مع المناهج المختلفة، فقد أثبت النموذج التالي نفسه، والذي يقوم في األساس على نهج )كين فيلبر( 
 . المعنيينالنموذج األبعاد المختلفة للتغيير ويفتح إمكانيات جديدة لإلدارة الناجحة إلجراء حوارات . يوضح هذا 7المتكامل

من األحيان بشأن كيفية بداية التغيير، وبشأن نماذج التغيير الكامنة وراء اإلستراتيجيات  تختلف القناعات الفردية في كثير
ه. وقد يعتقد شروع  أو المباالمناسبة للتغيير. على سبيل المثال، في حالة الم أن البصيرة الداخلية هي  ، بقوة أحدهمدرة أو التوج 

 في مشروع يرمي إلى تغيير الهياكل والقواعد واللوائح. غيير، وبالرغم من ذلك يشارك على األرجح التي تؤدي إلى الت

ونعتقد أننا نعرف كيف  ،حد أو اثنين من أبعاد التغييرواُبعد واستنادا إلى نظريتنا الضمنية للتغيير، فإننا نميل إلى االقتصار على 
يمكن أن يتم دفع التغييرات على األرجح أو كيف يمكن للناس االستفادة منها بطريقة أفضل. ونحن نفترض أن اآلخرين يشاركوننا 

 لتغيير. ا لحدوث و األنسب طريقتنا في التفكير، وخالفا لذلك فإننا نحاول إقناعهم بأن  نظرتنا التي نميل إليها هي األهم  

. ويركز الجانب األيمن من وجهات نظر متناقضة الدناه تظهر على أنها تكاملية للنموذج أ ةمع ذلك فإن جميع األبعاد األربع
على المالحظة التجريبية، بينما يراعي الجانب األيسر في المقام األول التفسير الموضوعي. ويستهدف النصف العلوي  مربعال

فردية جانبا واحدا  فقط من الواقع. نظر  التغيير الجماعي. وتعكس كل وجهةر الفردي، بينما يستهدف النصف السفلي التغيي
 وتتساوى جميع المنظورات األربعة على جميع المستويات.

ل المشاركون في حوارات  تركيز اإلهتمام على  أبعادا  مختلفة جدا  للتغيير في كثير من األحيان. ونتيجة لذلك، يتم   المعنيينيفض 
 طبيقإلى ت ،المعنيينيحتاج المبادرون إلى إجراء حوارات  ا فغالبا ماولكن ليس على جميع األبعاد، ولذواحد أو اثنين منها، 

أفضليات المشاركين، وذلك الحترام االختالفات القائمة. في الوقت نفسه يجب عدم إهمال األبعاد األخرى، بل يجب أن تدمج 
 ؛ وعندها فقط يمكن تنفيذ العملية بنجاح. العملية يخدمالتغيير بما  يع أبعادجم

 

 المعنييناألبعاد األربعة للتغيير في حوارات 

 موضوعي شخصي 

دي
فر

 

 تغيير السلوك التحول في الوعي

 الوعي الذاتي، والنمو الشخصي والروحي 

 "التفكير و "الغوص في اعماق الذات 

 التدريب الفردي 

 قيدة والقيمتغيير نظم الع 

 تطوير المعرفة والقدرات 

 تنمية المهارات 

 توجيه القيم الفردية 

 التعليم الواسع 

 توفير المعلومات 

 التوعية التأثير من خالل حمالت 

  إنشاء إطار الشروط 

 خلق الحوافز 

 التأثير في السلوك من خالل التكنولوجيا الحديثة 

 استخدام وسائل اإلعالم 

                                                      

7
 2003فيلبر  
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 الل معرفةافتراض: يتغير الناس من خ

 أن الوعي يحدد الكينونة 

 افتراض: يجب أن يتأثر الناس لكي يغيروا سلوكهم

عي
جما

 

 تغيير الهياكل واألنظمة تغيير الثقافة والعالقات

 تغيير التفكير والسلوك الجماعي 

 التفكير المشترك 

 التعديل أو إعادة إحياء منظومات القيم 

 تعزيز المصالحة والدمج والمشاركة 

 ل بين األشخاصالتواص 

 تعزيز الوعي بالعالقات 

 المتبادل تعزيز االحترام واالعتراف 

  تغيير القواعد واللوائح 

 إدارة العمليات بشكل منهجي 

 بناء المنظمات والمؤسسات 

 سن القوانين 

 تغيير الهياكل التنظيمية 

 تغيير السياسات 

 إعادة توزيع الموارد 

 تطوير ُنظم قياس التغيير 

رف الناس بشكل مختلف فقط افتراض: سوف يتص
من خالل تغيير التفكير الجماعي والسلوكيات 

 والحوار القائم على االحترام.

 افتراض: تقوم الهياكل بتحديد الوعي والسلوك

 

 يمكن استخدام النموذج أعاله بالشكل التالي:

 التأمل الذاتي

قليلة ألبعاد التي تراها بالنسبة لك أن التغيير يبدأ منه. فك ر في ا قم بالتفكير في اتجاهاتك وكفاءاتك وحدد ُبعد  التغيير الذي تعتقد
، أو تقي مها أنت على أنها سلبية أو غير مهمة. فك ر كيف يمكنك بناء المهارات الخاصة بك، وتضمين جميع  قيمةال أو منعدمة

 األبعاد في عملية التغيير بمرونة. 

 مراقبة النظام

بموضوعية، ومالحظة ميولهم إلى ُبعد خاص للتغيير )فهنالك، على سبيل  المعنيينلة في حوار قم بتقييم مختلف الجهات الفاع
المثال، أشخاٌص يضعون قيمة كبيرة للهياكل، والبعض اآلخر يجد هذا األمر غير مهم، ويرك ز بدال  من ذلك على تحسين 

في االعتبار، وفي نفس الوقت تحقيق فهم أكبر  المعنيين لكل ةد المفضلاعبع المهارات الخاصة بك إلبقاء األالتواصل(. قم بتوسي
 ألهمية جميع األبعاد. 

 كفاءة العملية

متى يجب  .المعنييناحرص على اتباع نهج أكثر دقة لمالحظة ماهية ُبعد التغيير والتوقيت الذي يتم فيه االستعانة به في حوار 
ات؟ متى يجب خلق مساحة للتأمل الفردي؟ متى تساعد الهياكل مثل تحسين إدارة العالقة؟ متى يلزم وجود المزيد من المعلوم

. حتى تتمكن من معرفة دمج جميع األبعاد نفصال عن المجموعةاإلحساس بالمالءمة وفقدان اإل االتفاقات والخطط؟ قم بتنمية
 .المعنيينالمرتبطة باألوضاع في تصميم عملية حوار 
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 المعنيينية تصميم فعالية حوار مثال لدمج أبعاد التغيير األربعة في عمل

 الوعي طويرت

  ظهار الرغبة في الت المعنيينتعتبر اللقاءات الشخصية في حوارات عاون. وبالتالي فمن شرطا  أساسياًّ لتغيير المواقف وا 
 عضبال، خاصة إذا كان المشاركون ال يعرف بعضهم المعنيينللقاءات الشخصية في فعاليات حوار  إتاحة المجالالمهم  

 كانت لديهم مصالح متضاربة. لذا يمكن على سبيل المثال تنظيم لقاءات تمهيدية غير رسمية، و إن ، أوبشكل مسبق
مناقشات المائدة المستديرة، واالجتماعات غير الرسمية أو العمل الجماعي المضمون مع عدة فرق من مختلف عقد 

 .المعنيينمجموعات 

 

 تغيير السلوك

 في وضع ال يم كِّـنهم  المعنيين يصبح المستقبلت االساسية عن الوضع في الماضي أو الحاضر أو عند فقدان المعلوما
بشكل تفاعلي، عامال  من عوامل  خاصةويمكن أن يصبح توفير المعلومات، من اتخاذ قرارات مناسبة أو تقديم توصيات. 

 المعنيينستراتيجيات التواصل من أن  جميع إالتأكُّد في ية الفنية إذا لزم األمر. يجب النجاح. ويمكن دمج الدورات التدريب
 يفهمون الجوانب التقنية والعلمية للتغيير المطلوب.

 

 تغيير الهياكل واألنظمة

  تتجاهل برامج مع هذا النتائج التي يتم الحصول عليها. هناك تأثير كبير ومحوري للغرف وترتيبات الجلوس على
  ُمعتمدةنية فإن وجود أية ب   .لذامعنيينللبدئية خبرات واستعدادات التصميم المحاضرات الم الفعاليات التي تحوي العديد من
 وسط يت سم بالتشابك.  خاصة في ، النتائج نحو جودة منظموعامال  محوري ا للتحرك بشكل للبرنامج تمثل قاعدة أساسية 

 

 غيير الثقافة والعالقاتت

  التحدث مع بعضهم فيها يمكنهم ي فيها المشاركون كأناس عاديين، ة يلتقخلق مساح المعنيينمن المهم في حوارات
 درجةعن أنفسهم بال من التعبير يتمكنون ال وأمراقبين.  ومستمعين سلبيين أ مجرد ، لكي ال يصبحواببساطة البعض

، تساعد و أهدافهم لحهماألقل نفوذا  بحيث تتاح لهم إمكانية التعبير عن مصا المعنيينذاتها. ويجب اإلستماع أيضا إلى 
هات اآلخرين وتبادل الخبرات ووجهات  و التي البرنامج، في ذلك فعاليات يستطيع المشاركون من خاللها تصور توج 

 النظر معهم.
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 كحجر أساس لإلدارة الجماعية المعنيينحوارات  5-2

من قبل المبادرين ويجري  عية. تبدأعملية إبداك يتّم أساساً  المعنيينتصميم التصو ر المستقبلي وطرق التنفيذ في حوارات  إن
يترك  مما من شأنه أنمما يضمن سير العملية بنجاح. تمكينها من خالل اإلطار التنظيمي من قبل إحدى المجموعات األساسية 

ويمكن الوصول  ،هذه لتعاون والحوارا ، يجري تحسين النظام من خالل عمليةناحية نظرية ديد التغير: فمن تأثيره على النظام ش
النظام للتعاون والحوار تؤول إلدارة العملية مهمة إدارية خاصة دون التقيد  ذلك كثر كفاءة. وبالتالي ففي إطارإلى نتائج وحلول أ

 بالتدرجات التقليدية )الصارمة(.

لفرد بناء قدراته أو تطويرها. ا ىُتوجب عل حيث،دون الجماعة ال تزال األدبيات والمراجع الحالية عن اإلدارة موجهة بقوة إلى الفرد
رات الفردية خلق أجواء وهذا الجانب مهم  في حد ذاته، ولكن حتى اآلن لم يتم  من خالل هذا البحث تحديد كيف يمكن لهذه المها

 صياغة المستقبل معا. ل الجماعية مكانيةاإل تتيح

والمسار الخارجي المتغير. ويجب على الفرد  ،داخلي المتغيرعلى نموذج اإلدارة الجديد بناء جسر يربط بين المسار ال لذا يتحتم
االمسار الخارجي فيرك ز على  افي المسار الداخلي أن يكون على عالقة بالكل، وأن يعيد النظر في أعمالهم اإلدارية وتركيزهم. أم

 التغييرات الهيكلية التي تم طرحها بصورة مشتركة في إطار التعاون والحوار. 

على مقدرة الناس على تقديم مساهماتهم في مستقبل أكثر استدامة، حيث يستطيعون المشاركة في 8 القيادة الجماعيةم ويركز مفهو 
نموذجا للتغيير،  القيادة الجماعيةممارسة اإلدارة بمرونة، تبعا  لالحتياجات، والخبرة أو مجال المسؤولية. ويصبح الحوار في مركز 

بتغليب المصلحة العام ة،  القيادة الجماعيةواالبتكار ينشأ فقط من رحم االختالف. وبالتالي تسهم  وينشأ منه االعتقاد بأن التقدم
ة. وتنشأ من خالل  و األنانية وُيسمح بالتغلب على وجهات النظر الثقة المتبادلة بين المشاركين، والسير  القيادة الجماعيةالخاص 

على  القيادة الجماعيةاد لمسؤولية المشاركة. ومن الممكن أن يتم تأسيس منهج بالفعاليات بشكل أسرع، وبالتالي يزداد االستعد
داخل المنظمات، ولكنها في األساس تكون ذات صلة بإدارة المشاريع والمبادرات  9غرار المنهج الذي تتبعه اإلدارة المشتركة 

 في المجتمع.  المعنيينالمعقدة والتي يتم فيها احتواء مختلف 

 المعنيينقيادّية في حوارات التحّديات ال

رف على المنافع عندما يقوم الناس بالتع القيادة الجماعيةتنشأ  اإلشارة إلى أهمية التغيير
 مع إمكانية المساهمة المشتركة في التغيير. المتبادلة

متباينة  جهات فاعلة المعنيينعلى الرغم من أنه يوجد في معظم حوارات  جيةشجيع التغيير في ظل بيئة غير تدر ت
القوة والنفوذ، إال أنه ال يكون هنالك تماُيز في التعامل معها )ال سيما في 
المجموعات شديدة اإلختالف(، ويجري التعاون والحوار على نفس المستوى 

 فيما بينها. الهرمي أو الوظيفي بغض  النظر عن التباُين

 المعنيينالحوار والوساطة بين تبرز مهام  قيادية جديدة لتيسير  ظهور مهاّم قيادّية جديدة
المشاركين، والمنظمات والمؤسسات المشاركة، وتعتبر من العوامل 

 .المعنيينالحاسمة لنجاح إجراء حوارات 

                                                      

8
 2008كونل  

9
www.sharedleadership.com 
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غالبا  ما تكون األنشطة القيادية غير مرئية، ونادرا  ما تكون منظ مة،  تطوير الكفاءات الخاصة بالتواصل 
ة. وهذا يتطلب مستوى عال وهي في كثير من األحيان غير رسمي

 بهاداد لتعلم "اللغة" التي تجري من المرونة والتواصل واالستع
 .المعنيينمخاطبة مختلف 

إلى القدرة على المحافظة على  المعنيينتحتاج اإلدارة في حوارات  الحوار المحافظة على عملية
عملية الحوار في حاالت النزاعات، وحاالت الشك أو الريبة. 

دارة العملية ويساعده ا في ذلك أن تكون قادرة على االستماع، وا 
طغى بمرونة وأمانة أيضا ، وعدم السماح للتقديرات الخاصة بأن ت

 على الرؤى العامة

 ،السابقة اإلستفادة من التجارب المعنيينتتطلب القيادة في حوارات  في أمر جديد ومجهول االشتراك
 جهولة، وتحمل المخاطر شرطالمويعتبر االستعداد القتحام العوالم 

 للنجاح. رئيسي

بطبيعتها متشابكة. ويتطلب األمر إدارة اآلراء  المعنيينتعتبر حوارات  مور المعّقدةألإدارة ا
توافق في  لوصول إلىالمناهج المختلفة باستمرار لووجهات النظر، و 

 اآلراء. 

عداد لاللتزام بهدف مشترك اإلست المعنيينتتطلب القيادة في حوارات  االلتزام بهدف أكبر
 التمسك على المبادئ والقيم مع عدم  أكبر. ويتم تسليط الضوء

 المواقف المتشددة.ب

 

في إيجاد حلول مشتركة للتحديات العالمية والمحلية.  الجادة جواًّ من المسؤولية المشتركة، وااللتزام والرغبة الجماعيةتخلق القيادة 
ق وبن اء بين األطراف  لمعنييناوتنتج الثقة من عملية إشراك  في عمليات التشاور والعمل وصنع القرار، وتسمح بتبادل  خال 

بدافع من الهدف المشترك، ويصيغونها باحترام، ويقومون بتمكين ذلك التعاون  فيما بينهملناس ببناء عالقات المشاركة. ويقوم ا
ه نحو تحقيق النتائجالم  المرجوة. ؤث ر والموج 

 

 إدارية للمستقبل مهّمة - المعنيينحوارات إدارة  5-3

ومصالحهم، ويتوج ب  المعنيينإلى اإللتزام من قبل المبادرين واألشخاص الذين يتوسطون بين مختلف  المعنيينتحتاج حوارات 
ة في كافة واإللتزام بالمشارك، أو الوساطة  ،المعلومات الحوار بطريقة بن اءة من خالل مشاركة عليهم القيام بتطوير عملية

 العمليات.

بدء العمليات، وتنظيمها، والتشاور في عملية الحوار، أو تقديم ومتابعة فعاليات الحوار. وتتكون  المعنيينوبإمكان المبادرين بحوار 
 دوافع و المرجعياتعات. ويجب على هؤالء فهم الالمجموعة األساسية في معظمها من المبادرين من مختلف المجاالت أو القطا

 وأن يكون بإمكانهم بناء الثقة في العمل وفي عملية الحوار. معنيينللجهات النظر العالمية وو 
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على المبادرة الفردية للمشاركين. وعلى قدرة الجمع بين مختلف الجهات الفاعلة للتعاون  المعنيينوغالبا  ما يعتمد نجاح حوار 
 جية أو اإلمالئي ة.البن اء من خالل إدارة جديدة تتجاوز نماذج اإلدارة التدر  

تول ي  امنها. وكذ ةستفاداإل تضيع دونل تُترك بأال أيًضا اإلهتمام بفرص التطوير، المعنيينكما أن يتوّجب على المبادرين بحوار 
عمل بالتفكير وال نو المعنيل إلى حلول مبتكرة إذا ما قام صلتو قدة، والتي من الممكن أن تؤدي لمسؤوليات اإلدارة في األنظمة المع

 المشترك بشأن المواقف التقليدية والشخصية واأليديولوجية.

الواقع الحالي؛ ويكونون على استعداد للمجازفة والدخول إلى مناطق مجهولة. فهم يطمحون إلى  المعنيينالمبادرون بحوار  زيتجاو 
اركين في هم وجميع المشئه، وكذلك زمالاعة بما يطمحون إلييمتلكون القنألنهم  .معتادةحلول جديدة مبتكرة، ويسلكون طرقا غير 

إذا ما تجن بوا االختالفات اثناء الحوار. وهم  فقط ،يجدوا حلوال  خالقة وبن اءة أن الناس يمكنهم أن دركون جيدا  هذه العملية. وهم ي
االختالفات  عن وز، وأن  االحترام المتبادل يجب أن يتجانظرالوجهات  عددت معقدة تتطلبال لكامشاليعلمون بداهة أن حلول 

 الفردي ة للوصول إلى التكامل واإلجماع المت فق عليه.

و ال ممكنة  ألنهم يقومون بتشجيع األفكار التي يعتبرها البعض غير واقعية مبتكرين أشخاصاً  المعنيينوُيعتبر المبادرون بحوار 
 صالحيتهالجمعي هو الذي يثبت  وعيألنهم يعتقدون أن ال سبة لهم،. وتعتبر الدرجة العالية من المثابرة أمرا  نموذجيا  بالنالتنفيذ

في  الوحيد ُمجد  المر األمعقدة، وأنه ال كلامشال لحل المثلى طريقةال وبأن الحوار ه على قناعة تامةفي نهاية المطاف. وهم 
ة تماما، غريبى االحتماالت الر كل شيء، حتتسمون بُبعد النظر ألنهم يأخذون بعين اإلعتبامفهم  لذالتعامل مع األزمات بنجاح.ا

 وهو ما يمك نهم من التعامل مع األزمات والخالفات برباطة جأش نسبية.

ويقومون بالتحقق من األهداف  بالمحافظة على بقاء جميع األشخاص ذوي الصلة في العملية، المعنيينويهتم المبادرون بحوار 
هم قادرون على إنشاء و كذا ف بانتظام في عملية تقييم الحوار. ض، ويشاركون مع المشاركين، ويقومون بإعادة التفاو  وتكرارا   مرارا  

 العالقات، والتعامل مع سبل التواصل الرسمي وغير الرسمي ومراقبة العملية برم تها. من شبكات

مع العوائق وحل والتعامل البن اء  ،تباينةلى رؤية األمور من منظورات مالقدرة ع المعنيينكما يكون لدى المبادرين بحوار 
 تحفيز المشاركين من أجل هدف أكبر. ل  محددة المواقف المعقدة بهدوء. ويقومون بتنظيم الحوارات ضمن ُأطر وهياكل

انسحاب والميل إلى تحديد المواقف، وخاصة إذا كان حاالت من عدم الثقة واإل وتكرارا   مرارا   المعنييندائما ما تنشأ في حوارات 
 الجماعيةإلى المبادرين كمحفزين يتول ون القيادة  المعنيينبشكل تشاركي. ولهذا تحتاج حوارات  ادين على العملغير  معت المعنيين

 تدر جي. هرمي وال في نسق غير

ه نحو الصالح ، األمر الذي يؤدي إلى تولي المسؤولية الجماعية للتالقيادة الجماعيةيولي المبادرون أهمية كبيرة لمفهوم  غيير الموج 
يساعد على التأكد من  ممارك المتمثل في عملية الحوار. المختلفون ملتزمين بالهدف المشت نو المعنيمهتمون بأن يبقى فهم  عام.ال

نما  و يرون مصالحهم الخاصةال  المعنيينأن جميع  لوصول إلى حلول امكانية إل مما يفتح مجاال  ،  لعام كذلكالح اصالفقط، وا 
  جديدة.
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 الفصل السادس

  المعنيينلتواصل في حوارات ا .6

وحتى تنفيذها. فعندما  المعنيينيهدف التواصل إلى ربط الجهات الفاعلة المشاركة ببعضها البعض بداية من الشروع في حوارات 
يقوم الناس بالتواصل بعيدا عن الحدود التنظيمية والثقافية ويعملون على إجراء عملية التغيير، فإن األمر يتطلب مجموعة من 

لتحقيق هدف مشترك، ويتطل ب األمر دعم الطرق البن اءة للتعامل مع النزاعات والتوترات.  ب ناءط التي تمكنهم من التعاون الالشرو 
 هنا أمورا ضرورية. دت النظر والمواقف المختلفة تع، والشفافية واالنفتاح على وجهانفالثقة واالحترام المتبادال

أن يقوم األفراد المشاركون والشركات والمؤسسات والمنظمات التي تمثلهم، بإدراك القيمة  ينالمعنيويتطلب الحوار الناجح بين 
 . اإللتزاموقيمة ، المعنيينالمضافة لمشاركة مختلف 

مثل القيمة المضافة للمشاركين، والمصالح الخاصة أو  تباينةتتعلق بعوامل مو  مختلفة بالنسبة لكل فرد، اتوقد تبدو المشارك
الحوار  جعليمما  . هدفًا مشتركاً ة، أو فيما يتعلق بالهدف من التغيير. وهذا األخير له أهمية خاصة في قيمته باعتباره التنظيمي
 غير مشترك.  النهائي االلتزام متدن ية جدا  أو أصبح الهدف قيمةالفشل إذا كانت مهد دا ب

ات والمحاوالت الفردية للتأثير على العملية هي أمور تحدث فجملة المصالح المختلفة، وأوجه عدم المساواة في السلطة والصراع
الناشئ  والتعاون عمليةالأن تصبح  من لب ناء،والتواصل ا لحوارللممكن أن تمنع اإلدارة الحكيمة . ومن االمعنيينفي كل حوارات 

ر نتائجها.  عنها  مهددة أو أن تتضر 
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م ال م     وا  

ه ف م         وا  

إج ا  ال أي يغ   ب    أسه   ال  ح •

ال ب  ل   ال  ف  م ق  حل ل إم ان ة •

  ال  ك   ب رجة أك   على ال  ا  •

ال  اركة أه  م  ال    ع•

ال    ع أه  م  ال  اركة•

أك   صع بة أم  ت  ي  اتفاقات •

ال  ل ة ال اصة هي األك   أه  ة•

ألعاب الق ة وال ف ذ•

 

 

 المعنيينوضوح الهدف في حوارات : 10شكل رقم 

 

جراء التواصل أمر أساسي في  فالتخطيط الكافي المشتركة بنية  المعنيينحوارات ل ألن .المعنيينالسياق لنجاح حوار  ذلكوا 
 اتصاالت معقدة، تجمع بين مختلف العناصر الفاعلة من ذوي المصالح والخلفيات المختلفة. 

وباإلضافة إلى ذلك، فإنه يجب الحفاظ على استمرار  ومن المهم إشراك كافة الجهات الفاعلة ذات الصلة في عملية التواصل.
. كما يجب أن تؤخذ االحتياجات االجتماعية والمكانية لمختلف رهمالمختلفة وفيما بينها في حوا المعنيينتواصل داخل مجموعات ال

ل الذي ي نيينالمععمليات التواصل الفردية في حوار  ات ذات المصالح في االعتبار، وكذالجهات الفاعلة والمجموعا  متدالمطو 
رة. أل  كثر من المد ة المقر 

تبعا  لالستخدام الداخلي أو الخارجي. وفيما يلي يتم عرض مستويات  المعنيينيمكن أن تختلف عمليات التواصل في حوار 
 وشرح متطلبات التواصل داخل مستويات التواصل المختلفة وفيما بينها.  المعنيينالتواصل في حوار 
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 المعنيينمستويات التواصل في حوارات   6-1

 أولئكالمشاركين ومع  المعنيين. وهذا يتعل ق بالتواصل مع المعنيينعوامل النجاح الرئيسية في حوار  أهم أحدالتواصل الجيد هو 
 ة على المدى الطويل.يهمأ ذات، ولكن مطالبهم المعنيينالذين لم يشاركوا في حوار 

في الحوار،  المعنيينيتطلب فهم مجال العمل لتلك المطالب. وهذا ليس ضروريا فقط إلشراك جميع  نالمعنييوالشروع في حوار 
 أن يمي ز بين التواصل الداخلي والخارجي. لذلك على المرءفللتواصل.  بل كذلك أيضا للتخطيط األولى

 يتضمن التواصل بين المنظمات والجهات الفاعلة المشاركة مباشرة فالتواصل الداخلي. 

  بشكل  المعنيينفيقصد به ذلك التواصل الذي يحدث مع الجهات الفاعلة المشاركة في حوار  التواصل الخارجيأما
أو تكون ، العملية  صلة، والتي ال تكون مشاركة فيمباشر مع الجمهور الواسع أو غيره من الجهات الفاعلة ذات ال

 مشاركة ولكن بشكل غير مباشر.

 
 

في األساس  المعنيينفي النظام نفسه. ويعتمد مسار ونتائج حوار  المعنيينظام التواصل الكامل لحوار توضيح ن أن يتم يمكن
 مكننتظام الحوار والتعاون الكامل لكي ن إستيعابمن الضروري لذا فيين الداخلي والخارجي. على التواصل الجيد على كال المستو 

 التواصل ضروريا.  كونعرف على أي المستويات يت  ال نابهذا يمكنصحيح. لي والخارجي وتنفيذه بشكل تخطيط التواصل الداخ من
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 المعنييننظام حوار 

 

 النموذجي المعنيينمستويات التواصل في حوار  :11شكل رقم 

 

  مستويات التواصل الداخلي 6-1-1

 إيجابية مكن تحقيق نتائجيقا لهذا األساس فقط  كين. ووفالمشار  المعنيينشرط أساسي لبناء الثقة بين  التواصل الداخلي الفعال
. ولذلك، فإن جودة التواصل الداخلي كلي ا في أسوأ األحوال يؤدي إلى وقف التعاون أور، ة. فانعدام الثقة يؤدي إلى التأخمشترك

 . وفيما يلي شرح خطوط التواصل الداخلية الفردية.المعنيينأمر حيوي لنجاح حوار 

 وعة األساسيةالتواصل داخل المجم

، وكما هو موضح في المرحلة األولى )االستكشاف ERM، فإنه من المفيد في نموذج  لتنفيذ حوار ذوي الصلة المشترك
، فإن مثالي بشكل  مناسب. و  إطار فيأساسية صغيرة بالمعنى المقصود  ، أن يتم بناء مجموعةالمعنيين ( من حوارواإلشراك

ز باإلهتمام وبالدوافع الخاصة ببدء حوار ، الرئيسيين  نيينالمعالمجموعة األساسية تتكون من   وتنفيذه.  المعنيينوتتعز 

من المهم في عملية التواصل أن ُيلم  أعضاء المجموعة األساسية بجميع المعلومات الضرورية، وبمعرفة اإلجراءات والتخطيط 
ضل، كل ما كانت النتائج أفضل. ومن الُمجدي عند بناء المشترك للعملية. وكلما كانت أجواء العمل في المجموعة األساسية أف

سرعان ما تصبح الثقة واالحترام المتبادل  بهذاالتواصل . العمل على تحسين الشخصية العادية فيالفريق أن ُتستثمر اللقاءات 
يجاد الحلول  للتحديات.  ةالناجع عامال من عوامل النجاح، وخاصة عندما يتعلق األمر بإدارة األمور المعق دة، وا 
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 المشاركين  المعنيينالتواصل بين المجموعة األساسية و

في المرحلة الثانية )إضفاء الطابع الرسمي  عالية ي أهميةالمشاركين أمر ا ذ المعنيينيعتبر التواصل بين المجموعة األساسية و
 (، والمرحلة الثالثة )تنفيذ األهداف المتفق عليها(. المعنيينلحوار 

. واستنادا  إلى أن يتم إمدادهم بالمستجدات أوال بأول اركين باالهتمام والمش المعنيينيؤخذ في االعتبار أن يشعر وينبغي أن 
 مور التي يجب أن تأتي في المقدمة. ألوا المعنيينفإنه يجب النظر في الكيفية التي ينبغي التواصل بها مع  المعنيينتحليل 

 المعنيينوبشكل شخصي أم  أعضاء المجموعة األساسية بشكل غير رسمي ضُ ا أن ي  في بعض األحيان قد يكون من المهم أيض  
ينبغي أن تقوم المجموعة األساسية، أو حينذاك ويج المشاركة في عملية التغيير. تر للسؤال عن وجهات نظرهم، و لالمهم ين، 

بشكل  المعنييندين، ال سيما قبل انعقاد فعاليات المحد المعنيينالمقد مون المحترفون على األقل، بإجراء المناقشات األولية مع 
مع فعاليات  المعنيينعلى تكي ف  الخالفات في وقت مبكر، والمساعدةيساعد على تقييم "بيئة العمل" والكشف عن مما . رسمي

 الحوار. 

المشاركين، وعلى  المعنيينعلى  ، فإن األشكال المختلفة للتواصل تعتبر مناسبة. وهذا يعتمدالمعنيينوفي المراحل المختلفة لحوار 
الوضع القائم. وبالرغم من ذلك، فإن االتصاالت الشخصية غير الرسمية هي دائما الخيار األول عندما يتم اإلعداد لالجتماعات 

 لتحقيق النجاح.  األصوب الهامة أو عندما يتوج ب إزالة الصعوبات. فاالنفتاح والشفافية هما السبيل

يسمح بردود الفعل واالنتقادات، يكتسب  حوار التفاعل ي الذي. فالبهاالعتداد برأيهم بجدي ة و  خذاألية عندما يتم ويشارك الناس بفعال
من الريبة، ألن تلك التكاليف تنشأ   تصبح "تكاليف الصفقات" أقل، المعنيينعامل الثقة. وبزيادة مستوى الثقة في نظام حوار 

 و المخاوف.وسوء الفهم، والشكوك 

 المشاركين ومؤسساتهم  المعنيينواصل بين الت

ركات، والهيئات العامة، الشب نين عن المؤسسات، وهذا يعني العاملالمشاركين على األقل ممثلي المعنيينيكون هناك في حوارات 
األول  ن في المقامالمواقف ال يمثلون مصالحهم الشخصية، ولكنهم يمثلو  تلكنظمات المجتمع المدني. وهم في م وجمعيات و

يمكن أن تؤثر العالقات بين المؤسسات المشاركة وممثليها في بعض األحيان إلى حد كبير على مسار أرباب عمل مؤسساتهم. 
 . المعنيينالحوار مع 

آلخرين بشكل أفضل. وفي الوقت ا المعنيينالتبادل المكث ف لآلراء فهم  موقف  عبرمؤسسة ما  لواعلى سبيل المثال، يستطيع ممث
من رؤسائهم. ويجب عليهم في كثير من األحيان عدم  متلقاةبالتعليمات ال ا  كون مقيديتخاذ القرارات ومجاالت المناورة فإن ا ذاته

أما  ُمحرجا  وصعبا  للغاية،  المعنيينيكون هذا اإلجراء في العديد من حوارات نازالت قد يقومون بها لرؤسائهم. اإلفصاح عن أية ت
 . التام همت، وعليهم أن يتعاملوا معه بالتفن في الحواراو المشارك نو المعنيجميع  هيدرك

 ينبغي على أعضاء المجموعة األساسية أن تدعم هذا المستوى من التواصل من خالل الوساطة للوصول للنجاحات الصغيرة
ل الرعاية الفردية. وذلك لمنع لصن اع القرار في المؤسسات المشاركة أو من خال،  المعنيينأو لتحقيق نتائج من حوار  المبدأية،

شعور الداعمين غير المباشرين في المؤسسات المشاركة بعدم االهتمام بهم على النحو الكافي، مما قد يؤد ي بهم إلى انتقاد 
 العملي ة بسبب نقص المعلومات، أو إلى أن يفقدوا اهتمامهم، ألنهم في أسوأ األحوال يستطيعون عرقلة العملية برم تها. 
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 لتواصل بين المجموعة األساسية والداعمين الرئيسيين / النّقادا

إن التواصل مع الداعمين الرئيسيين مثل صناع القرار السياسي أو االجتماعي أو القطاع الخاص الذين يواجهون مطالب حوار 
ؤخذ في يُ منطقيا في التواصل. و  أمرا ،التصرف المناسب ويعد هذاتخطيط له بعناية فائقة. بشكل إيجابي هو أمر يجب ال المعنيين
عم بهذا الصدد احتياجاتهم فيما يتعل ق بحجم المشاركة والشكل وانتظام تدف ق المعلومات. ومن الممكن أن يؤدي الد االعتبار

ينبغي كذلك مراعاة التخطيط بشكل كاف دعمهم.  المحافظة على مصادرهؤالء لإلهتمام بمطالبهم و  حفاظالفردي للمؤيدين إلى 
. ويمكن للدعم الشخصي الفردي، من خالل أعضاء المعنيينلحوار المنتقدين  أو ،لتواصل مع النقاد المحتملين للمطالبل

 يقوم بتحييد النق اد. أن المجموعة األساسية على سبيل المثال، أن يحد  من مدى االنتقادات القائمة إذا لزم األمر أو

  مستويات التواصل الخارجية 6-1-2

لتواصل الخارجي إعداد معلومات عن ميدان العمل المحيط وعن المحتويات، واألهداف، واإلجراءات، ونتائج حوار يتضم ن ا
بعا  الهتمامات الجمهور أو وسائل اإلعالم أو أحد األطراف الفاعلة الخارجية غير ا. ومن الممكن أن يكون هذا اإلعداد تالمعنيين

 . المعنيينالمشاركة في حوار 

 المعنيينينطلق من  حينواصل الخارجي أحادي األبعاد غالبا ما يكون التا تحديد خطوط التواصل المختلفة. نا أيضويمكننا ه
شديد  التواصل في بعض الحاالت مما يجعللومات على ميدان العمل، المع تلكيكون من الصعب إدراك تأثير  عندهاالمشاركين. 
اختيار الوقت المناسب لذلك. وفيما يلي شرح لخطوط مع للتواصل الخارجي،  سبقمتخطيط  أن يتم فإنه من المهم االتعقيد. ولذ

 التواصل الخارجي الفردية. 

 . والجهات الفاعلة الخارجية من ميادين العمل المحيطة المعنيينالتواصل بين المشاركين في حوار 

بشكل غير   بالموضوع لة، والتي تكون مهتمةية الفاعتحت مراقبة الجهات الخارج المعنيينفي أغلب األحوال تجري حوارات 
 بالكلّية. تهامعارضأو موقف المتشّكك،  تلك المطالب من الوقوفتحّفظات على تحقيق المطالب، أو  مع إحتمالية وجودمباشر، 

اإلطار  ذلك يموضوع والمغزى السياسي للمطالب. فأما قوة المراقبة النابعة من ميادين العمل المحيطة، فهذا أمر يعتمد على ال
ـرِّض لتواصل الخارجي. فمن الممكن أن ُيعَ ان الجهات الخارجية الفاعلة عند تخطيط يجب مراعاة الدور الذي يقوم به المراقبون م

ال الجهات الفاعلة ستحسن تقديُم المعلومات بانتظام إلى يُ فإنه قد  اللخطر. ولذ المعنيين اتلحوار  ةَم الهش  ظالنقُد غيُر المتوقع النُ 
 .المعنيينللغرض من الحوار وآلفاق النجاح لحوار  أفرادها ، وبهذا يزداد فهمهامن ةالمتشكك تلك سيما

 ووسائل اإلعالم المعنيينالتواصل بين المشاركين في حوار 

رة من قبل ، التي تتم  بمبادالمعنيينعن كثب من قبل وسائل اإلعالم، على سبيل المثال، حوارات  المعنيينتتم متابعة حوارات 
 لذا فمناالهتمام العام. ال تسترعي  معنيينللسياسية. في المقابل هناك حوارات أخرى  تحت مظلة قطاع العام، والتي تجري غالبا  ال

وسائل االعالم في وقت  خطارفإنه ال ينبغي إ وبشكل عام، ه.نجاح التواصل مع اإلعالم كجهة داعمة للحوار من دعائم الممكن
وسائل اإلعالم  خطارينبغي إ فال إن كان غير ذلكال مفر منه ألسباب سياسية.  ، إال إذا كان ذلك أمرٌ لمعنيينامبكر عن حوار 
 النجاحات األولية مرئي ة. قبل أن تصبح

 

غالبًا ما تكون معقدة وتتطلب الكثير من الرعاية واالهتمام، فمن  المعنيينونظرًا إلى أن عمليات التواصل داخل نظم حوارات 
على هؤالء فهم الخلفيات ووجهات النظر  تحتمأو األمانة العامة للمشروع. وي منطقي توجيهها من خالل المجموعة األساسيةال
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يجب أن ُتحَمل تصرفاتهم على النهج و ثقة في عملهم وفي عملية الحوار. أن يكون بإمكانهم بناء ال و ،المعنيينالعالمية لمختلف 
 الموّجه نحو الحوار المفتوح.

 :المعنيينستويات التواصل في حوارات م

 والمؤسسات وممثليهم.  المعنيينالمشاركين في حوار  المعنيينيتم التواصل الداخلي مباشرة بين جميع 

 الغرض/ النتائج التوصيات

 التواصل داخل المجموعة األساسية

  تأكد من أن جميع أعضاء المجموعة األساسية على
 الصلة والتطورات.علم تام بكافة القضايا ذات 

  المعنيينشارك في التخطيط للخطوات وتنفيذ حوار . 

  قم بتمكين االجتماعات الرسمية وغير الرسمية
 .بانتظام أو عقد المؤتمرات الصوتية

  قم بالتأكيد على هيكل الفريق والعناية بالعالقات بين
 أعضاء المجموعة األساسية.

  .احرص على االعتناء بالتواصل غير الرسمي 

  تأكد من أن المجموعة األساسية تعكس بصورة
 منتظمة العملية المشتركة.

 

  الحرص على تعزيز ثقة الجهات الفاعلة ببعضهم
 البعض.

 .تعزيز التزام المجموعة األساسية 

 .تثبيت ثقة أعضاء المجموعة األساسية ببعضهم البعض 

  ،عضاء المجموعة األساسية في بأبالنفس و تعزيز الثقة
 ك.العمل المشتر 

  ا  جيد ا إطارالمجموعة األساسية لها كيان ثابت باعتبارها
 للتغيير.

 .المشاركة في عملية التغيير 

 

 

 المشاركين المعنيينالتواصل بين المجموعة األساسية و

  المشاركين بإمكانهم رؤية  المعنيينتأكد من أن جميع
 التطورات وتتبعها.

 ر عليك ضمان أن تكون قادرا  على التواصل وتبري
 التغييرات في عملية التخطيط على نحو كاف.

  بشكل منتظم من خالل تقارير  المعنيينقم بإبالغ
العملية، والنشرات اإلخبارية، وتوثيق االجتماعات، 

 إلخ.

  قم باإلعداد المناسب لالجتماعات الشخصية
 والمؤتمرات الهاتفية )جدول األعمال، والموقع، إلخ(

 لكافية لإلجراءات عليك أن تضمن توفير المساحة ا
 الخاصة بإقامة العالقات في اللقاءات الشخصية. 

  المعنيين على شكل التواصل  المعنيينقم باالتفاق مع

 

 

 .تعزز الشفافية والمصداقية في العملية 

  ثقة الجهات الفاعلة ببعضها البعض الحرص على تعزيز
 في العملية المشتركة. 

  المشاركون من خالل المعلومات والتناول  نو المعنييشعر
 الصادق باالنخراط في العملية والمشاركة.

  والمجموعة المعنيينيتم تعزيز الثقة المتبادلة بين ،
 األساسية والنتائج المتوقعة من خالل مصداقية العملية.
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 الداخلي وانتظامه. 

  أظهر نفسك بصدق في انفتاحك على ردود األفعال
 من الجهات الفاعلة المشاركة.

 المشاركين ومؤسساتهم المعنيينبين التواصل 

  لديهم المعنييننضع في اعتبارنا أن مجموعات 
 وفقا  ا طبقونهاحتياجات مختلفة من المعلومات، ي

 حتياجاتهم.ال

  توفير المعلومات في مختلف التنسيقات المطلوبة
)مثال  قصيرة وخفيفة للقطاع الخاص، وتقارير للقطاع 

 تمع المدني(.العام، ومعلومات أساسية عن المج

  المشاركين  للمعنيينتقديم الدعم للمجموعة األساسية
إذا لزم األمر، والذين يعرضون تطورات الحوار في 

 مؤسساتهم.

  المساعدة في عرض تقارير التنمية أو المحتويات
 الهامة. 

 

  في إدارة مؤسسات  المعنيينيتم تأسيس دعم عمليات
 المشاركة. المعنيين

 المعنيينر مع تتعزز مصداقية الحوا. 

  تثق الجهات الفاعلة المشاركة من أن الوقت الذي
المشاركين، يتم استغالله  المعنيينيستثمرونه في حوار 
 بكفاءة وبشكل مربح.

التواصل بين المجموعة األساسية والمؤيدين رفيعي 
 المستوى

  قم بتزويد المؤيدين رفيعي المستوى بالمعلومات
 .المعنيينار الكافية عن التطور ونتائج حو 

  تأكد من أن المؤيدين يشعرون بالمشاركة الفاعلة
 ومن بقائهم منخرطين.

  المعنيينقم بمنحهم دورا بارزا في اجتماعات 
 المشتركة المحددة. 

 

 

  يتم التعهد بتعزيز عملية الحوار من خالل المؤيدين
 رفيعي المستوى. 

 

 

 

 

 

 

 

 الخارجي : التواصلالمعنيينمستويات التواصل في حوارات 
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 مأ المعنيينفي حوار  المشاركينغير  أكانواالمعنيين، سواء  المعنيينيتم التواصل الخارجي مع الجمهور أو مع غيره من 
 المشاركين ولكن بشكل غير مباشر.

 الغرض/ النتائج توصيات

التواصل بين الجهات المشاركة والجهات الفاعلة 
  المعنيينالخارجية في سياق حوار 

 با إلى جنب مع الجهات الفاعلة المشاركة في قم جن
بتحديد كيفية التواصل مع غير  المعنيينحوار 

 المعنيين أو مع الجمهور. 

 المشاركة غير الع الجهات الفاعلة المهتمة قم بإط
باألحدث، على سبيل المثال من خالل النشرات 

 اإلخبارية العادية.

 عل قم بتطوير آليات معينة تسمح بإدراج ردود الف
 .المعنيينالخارجية في حوار 

  قم باستبعاد المعلومات الخارجية التي من الممكن أن
 المشاركين. المعنيينتؤدي إلى فقدان الثقة بين 

 

 

  اف و على نحو  المعنيينيتم إبالغ نتائج وتطور حوار
 إلى الجهات الخارجية.

  تتعزز ثقة الجهات الفاعلة غير المشاركة في تنفيذ
 الحوار.

 

ووسائل  المعنييناصل بين المشاركين في حوار التو 
 اإلعالم

 وسائل اإلعالم بشكل مستمر عن  طارال تقم بإخ
 ، إال إذا كان هناك نتائج بالفعل.المعنيينحوار 

  قم بالتنسيق مع الجهات الفاعلة بشأن الزمن والكيفية
 .التي ينبغي بها إخبار وسائل اإلعالم

 يتم إخطار على قصص النجاح عندما قم بالتركيز 
 وسائل اإلعالم.

 

 .يجب إعالم الجمهور بنتائج الحوار 

  المعنيينالمزيد من الدعم لحوار  إيجادمن الممكن. 

  هناك مجموعة واسعة من المعلومات للخارج مما يمهد
 الطريق إلشراك الجهات المعنية األخرى.

  اإلضافيين. المعنيينمن الممكن إشراك 

 

 المعنيينحوارات لاألربعة  دور التواصل في المراحل 6-2

 األولىالعناصر الهامة للتواصل في المرحلة  6-2-1

إلحداث تغيير في  الالزمة اتطاقاليهدف التواصل الجيد في المرحلة األولى إلى تحفيز عملية المشاركة والذي يؤدي إلى حشد 
مكا يسه فإنه يبنفي الوقت نف. المعنييننظام  . ويخدم التواصل في هذه المعنييننات التعاون بين الثقة في التغيير المنشود، وا 

قامة عالقات عمل بناءة. وبالنسبة إلى التحديات المعقدة التي تتم معالجتها بشكل  المرحلة أيضا استكشاف مجاالت العمل، وا 
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فات في الرأي، الختالاإلبتعاد قدر اإلمكان عن الزم شخصية أهمية خاصة. ييكون للثقة والعالقات ال المعنيينمتكرر في حوارات 
 في المواقف الصعبة. المعنيين بين لمواصلة الحوار

اصل أساسا  على مستوى غير . ويجري التو المعنيينتدور المرحلة األولى من االستكشاف والشمولية حول فهم مضمون حوار 
مكانيات ،المناقشات غير الرسمية توضيح المطالب تلكرسمي. تخدم  ، المعنيينمختلف  بينإجراؤه  ىو تنالحوار الم إقامة وا 

ة لوبال المناقشات غير  تلكص صة فإنه يجب اإلعداد الجيد ل. ولكسب الجهات الفاعلة للمشاركة المتخهتالي إثبات الحاجة الملح 
 .معنيينال لتوضيح فؤائد الحوار العائدة علىالرسمية 

االهتمام واالنفتاح على وجهات نظرهم وعلى آرائهم ويتم  هذا أيضا إليالء الجهات الفاعلة شديدة االختالف المزيد من 
 ومصالحهم، وجعلهم يشعرون بأن احتياجاتهم ووجهات نظرهم يتم التعامل معها في المقام األول بشيء من التفاهم. 

فاعلة الحالية، ومن المهم التفكير واستغالل الوقت الكافي ال سيما في بداية التواصل لمعرفة اإلعداد المناسب  والمفيد للجهات ال
وذلك لخلق مستوى عال من االهتمام واإللتزام تجاه المطالب ومنح الثقة ألصحاب المبادرة. ويمكن إعداد المحادثات، على سبيل 

. وبهذا يمكن للمرء معرفة خلفية كل الجهات الفاعلة، وفهم مجاالت العمل والمنطق لديهم، المعنيينالمثال، استنادا  إلى تحليل 
 .المعنيينيتم إشراك جميع  وضمان أن

ة في المجموع لمشاركة ا هالئمت الذي ومن، المعنيينلمشاركة في حوارتناسبه ا الذيي المحادثات غير الرسمية، من ويتبين ف
بكافة المعلومات ذات  يهمتزويد  أهميةو ساسية، إلى المجموعة األ ضمهم جبتو ي ألفراد الذيناألساسية. ومن هنا يتضح من ا

 وخلق أجواء عمل جيدة بين أعضاء المجموعة األساسية.  ،ول المشروع المشتركالصلة ح

ثقة  اتإنشاء عالق تسنىكيفية جمع األعضاء معا، لكي ي يلعب التواصل واألطر الخارجية هنا أيضا دورا حاسما. وهذا للنظر في
بين جميع المشاركين في الفريق  المنفتح نزيهلشفاف الالتواصل ا عدجموعة. ويالم بث  روح الفريق بين أفرادلو  دونما إبطاء،

 عامال  محوريا  للنجاح.ألساسي ا

 

 

 

 

 

 

  العناصر الهامة للتواصل في المرحلة الثانية  6-2-2

األهداف  متابعة تكون مهمته الذي، المعنيين بين ء نظام مستقر  بما فيه الكفايةإلى بنا المرحلة الثانية يهدف التواصل الجيد في 
المشاركون في عملية  نو المعنييتضمن أن يكون  ذلكالحوار والتعاون. و من  عمليا   يخلق نظاماو ، تنوعها الرغم من ب ركةالمشت

ومع  ة األهمية،مشتركاألهداف  بخصوص توحيد آرائهما فيه الكفاية على ن بمو قادر  نو المعنيحوار بشكل مباشر ومجموعات ال
 العملية.  تلك

 : صيحة عمليةن

 لما يحمل في طياته من إحتماالت. مزعومة التنفيذية الحوار العملل األولىفي المرحلة  تماما  خارجي الالتواصل  تقنين ينبغي
يمكن مناقشة  ،ن بالتعهد بالتزاماتهمو المهم المعنيونيقوم  بعدما ولكنقد ال تتحقق. وآمال توقعاتهذا التواصل أن يذكي ب

 ط في دائرة أكبر. المزيد من التخطي
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وتوضيح الموارد واألهداف فإنه من المهم توطيد العالقات التي بنيت في المرحلة  المعنيينقامة حوار في المرحلة الثانية من إ
إضفاء الطابع الرسمي على االتفاق أو االهتمام بالتعاون المشترك وهيكلته. وهذا يتعلق في المقام األول بالمجموعة مع   األولى،

 عليها، وتوزيع األدوار والمهام.  ةوافقمتم التسب للتواصل، واالتفاقات التي منااألساسية، والتي يتم خاللها تحديد الشكل ال

، على سبيل المثال، آنذاك ذوي الصلة المعنيينتتم دعوة جميع تعمل معا.  المعنيينمجموعة أكبر من  تشكلباإلضافة إلى ذلك ت
من أجل التخطيط لمزيد من التواصل الحوار، يد من التعاون في عملية إلى ورشة عمل أو اجتماع عمل لتوضيح األهداف ولمز 

ضفاء الطابع   التنفيذ. اتالرسمي على التعاون ولمناقشة آليوا 

العملية  ن حيثالنتائج، وم من حيثي يجب تحقيقها يجب التشاور قبل عقد أي جلسات للحوار لتحديد ما هي األهداف التلذا ف 
ال يدور فقط حول برنامج الحفل واختيار  لذياألمر. وا ذلكضمان يمكن  يةالعالقات من خالل االجتماع، وكيف ن حيثوم

يجب تحديد  المشاركين المدعوين، والذين من الممكن أن تنتمي إليهم جهات فاعلة أخرى بجانب تلك المشاركة بالفعل. كذلك فإنه
دارة اإلجتماع والمكان المحدد وجدول األعمال من خالله تميالشكل الذي س والتخطيط لإلجراءات في قاعة  تبادل اآلراء وا 

 االجتماع. 

تواصل المشاركين  التفاصيل من الممكن أن يكون لها تأثير على المزاج العام خالل االجتماع وأن تؤثر على كيفية تلككل 
ال  اإلشارة هنا إلى أن معظم المشاركين من خارج المجموعة األساسية وحتى حضور االجتماع ال يزالون تجدرببعضهم البعض. 

ا، بل ربما يشككون بشأن االجتماع بسبب المصالح المتباينة، أو عالقات القوة والنفوذ غير المتكافئة.   يعرفون بعضهم بعض 

فإنه يجب اإلعداد المسبق ليمكن مواجهة الشكوك والريبة. ويمكن أن يتم ذلك على سبيل المثال من خالل اجتماع غير  اولذ
الترحيب بالمشاركين مع تناول القهوة والمرطبات أو في حفل استقبال مسبق، وبهذا يمكن تعزيز  رسمي قبل بدء الفعالية يتم فيه

على األقل ، لكي يقوم المشاركون بالتعرف على بعضهم البعض بطريقة أكثر أو المعنيينانفتاح المشاركين الُجدد على غيرهم من 
 من خالل صفاتهم الرسمية. كأشخاص عاديين، وليس

يحتل المكان األول  في حفل الحوار مناقشُة الوضع الحالي )مثل إجراء تحليل مشترك لمواطن القوة ومواطن الضعف(،  وغالبا  ما
ذا كان ممكنا ، صياغة االتفاقات بشأن شكل التعاون في العمليات القادمة.  وتوضيح األهداف المشتركة، وا 

 

 

 

 

 

 

عادة بناء التماسك في نظام حوار بالفاعلية األولى تعز يجدر ضافة إلى ذلك، فإنه إلبا المرحلة  تلكالذي ال يزال في  المعنيينيز وا 
مكنهم أن يستمروا في الحوار ي مماالمشاركين.  المعنيين لكل وتعزيز الدوافع والحماس األولي زيادة لذلك فيتحتمهش ا  للغاية. 

من  كفيي ما لقىوت يةجدعامل بهم ومخاوفهم ومصالحهم تُ حتياجاتيجب أن تتأكد جميع الجهات الفاعلة المعنية من أن ا،  المنتوى
 عند التخطيط لبنية الحوار ولبرنامج العمل.  عىاإلهتمام، األمر الذي يجب أن يرا

 نصيحة عملية:

البناء  ذات أهمية حاسمة لمواصلة مصلحةتكون االتفاقات بشأن شفافية التواصل داخل منظومة الحوار مع أصحاب ال 
 .المشاركين ببعضهم البعضوالحفاظ على ثقة 

ماع لهم. يتم االست تهم لكياالجهات الفاعلة بإلقاء كلمممثلي قوم جميع يه من المهم أثناء االجتماعات أن ولذلك فإن
ة ضمان أن يتم سماع جميع للمساهمة بآرائهم وفقا لذلك. ومن ثم فإن مهمة الفريق األساسي المعنيين ويجب تشجيع بعض

تم األخذ بمساهماتهم يمها معا وأنه اتم إبر يأن االتفاقات  مصلحة. ويجب أن يشعر جميع أصحاب المتساو   المعنيين بشكل  
 في ذلك.
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ي الوقت نفسه إلى التواصل بشأن المطالب وتحقيقها. ويحتاج الفريق األساسي ف المعنيينبشكوك العديد من  عترافاال كما يتوجب
نظر ولمواجهة الشكوك أيضا بوجهات  ،األولى في البحث عن حلول جديدة نواةالمشاركين ال المعنيين كلاجتماع  ليصبح تفاعليال

لتضامن في ، ألن الشعور باالمعنيينداخل حوار  توافقدرجة عالية من ال إيجادالبداية  و يجب منوللبحث عن بدائل واعدة. 
 هو الذي يمكن أن يضمن بقاء التعاون. عنيينالمأن تحدث في حوارات البد و لحظات الخالف التي 

ينبغي إيالء مزيد من االهتمام الخاص في الفعاليات بالخصوصيات الثقافية والتقاليد. وينبغي أيضا التقيد باإلجراءات 
 البروتوكولية، إذا كان الوضع يتطلب ذلك )مثال  في السياق السياسي(. 

 

 الثالثة العناصر الهامة للتواصل في المرحلة 6-2-3

تواصل عملية الحوار وتنفيذ االتفياقات. واألمر المحوري هو الحفاظ على  المرحلة الثالثةينبغي أن يضمن التواصل الجيد في 
 جدد، والحفاظ على التزام األطراف بالقضية المشتركة.  نييمعنشراك إل"، وذلك نفسه المشاركين "في القارب المعنيينجميع 

إنشاء رسالة إخبارية ب لذا ُينصحية الحوار بصورة منتظمة وشفافة. المشاركين في عمل المعنيين بين اخلييجب أن يتم التواصل الد
عداد تقارير مرحلية للمجموعة األساسية أو األمانة العامة للمشروع.  دورية  عن حالة التنفيذ وتوثيق األحداث المشتركة وا 

 المعنيينحوارات  مع تذكر أنظام فعاليات الحوار أو ورش عمل الخبراء. وانت ات التواصل والتخطيطيجب احترام اتفاقتو يكما 
ثقة تبعا للموضوع، فإنه ال بد من الحفاظ على الثقة من خالل الشفافية للم اعدإنعنها  نتجي قد تشكل أنظمة هشة للغاية، حيث

 كأحد عناصر التواصل الهامة.  الثانية  المرحلةواألمانة. وهذا ينطبق على المزيد من جلسات الحوار، التي تم تعريفها في 

 

 

 

 

 

 
 

، المعنيينله أهميته الخاصة. ويزداد اهتمام الجمهور بنتائج حوار  المرحلة الثالثةتجدر اإلشارة هنا إلى أن التواصل الخارجي في 
م إيصال النتائج إلى الخارج ال سيما في العمليات السياسية أو الموجهة نحو التنفيذ. وعالوة على ذلك، فإنه قد يكون من المه

لى إصول و بشكل خاص عندما يتم ال هما  مع وسائل اإلعالم ميصبح التواصل ة الجمهور بهدف ومنهجية الحوار. وزيادة معرف
 نتائج واضحة. 

تأكد في المشاركين. ويجب ال المعنيين، والموضوع ومستوى الثقة بين المعنيينيعتمد التعامل مع وسائل اإلعالم على نوع حوار 
أو  المعنيينالعمليات الحساسة للغاية أو السياسية منها، من تطابق التواصل الخارجي بشأن المحتوى ونتائج عملية الحوار مع 

 المؤسسات المشاركة. كما يجب أن تؤخذ بعين االعتبار الحساسيات واإلجراءات الرسمية في العمليات السياسية. 

 ة عملية: نصيح

بين األشخاص المشاركين في الحوار والمؤسسات التي يمثلونها المباشر غالبا ما تكون جودة التواصل  الثالثةفي المرحلة 
ظهار النتائج أمر ا حاسم ا. وكثيرا ما يجب  إضفاء الشرعية على الجهد المبذول الذي يعني المشاركة في عملية الحوار وا 

  المتمخضة عنه.

ال يتولى األشخاص المشاركون بشكل مباشر في الحوار ومؤسساتهم إجراء التواصل. ومن الممكن أن تقوم وبطبيعة الح
الحوار ومحتواه ونجاحه مع  تقرير عن شكلبتقديم موا و المجموعة األساسية أو أمانة المشروع بمساعدتهم في ذلك بأن يق

عداد نت مصلحة،أصحاب ال  وفقا لذلك.  لألمور ائج معالجتهاوكذلك أيضا في المؤسسات المشاركة وا 

عالمهم بشكل منتظم. مصلحةويجب أن يتم إشراك المؤيدين السياسيين لحوار أصحاب ال  وا 
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فقط  المهمين منهم بكافة التطورات المحرزة خالل المرحلة الثالثة ، و يكفي إخطاراركين المش المعنيينإخبار كل  يتحتم وال
 .بانتظام

 العناصر الهامة للتواصل في المرحلة الرابعة 6-2-4

ذا لزم األمر، في تشجيع زيادة تطوير حوار  المرحلة الرابعةالتواصل الجيد في  طبقيُ   ،المعنيينفي نقل نتائج عملية الحوار، وا 
 . مستقبال  ذين لم تسبق لهم المشاركة، ولكن سيصبحون مهمين الجديدة أو األشخاص ال المعنيينوفي ربط مجموعات 

، وذلك حتى المعنيينضفاء الطابع المؤسسي على حوار إلمواصلة التطور أو ل الداعية سباباأليجب أن يتم التواصل حول 
نشر النتائج، حيث يجب توضيح ذلك مقد ما فيما بين من  المقصود و عنة التخاذ اإلجراءات الضرورية.يتضح فهم الحاج

 المشاركين.  المعنيين

 

 

 

 

 

 

يجب في  ا. ولذمسبقا   المشاركين المعنيينالمحافظة على التزام  مع، مستجدةإشراك الجهات الفاعلة ال المرحلة الرابعةيجب في 
الفاعلة ذات الصلة لبناء ُأطر جديدة كما هو الحال في المرحلة  بعض األحيان إجراء محادثات غير رسمية من جديد مع الجهات

 األولى. 

آخرين لعملية الحوار، أو لإلقناع بمزيد من المشاركة  معنيينستكشاف، أو الستقطاب وتستخدم المحادثات غير الرسمية إما لال
فيجب توضيح األهداف  ،المرحلة الثانية . وينطبق على فعالية الحوار كل ما هو مهم فيالمعنيينفي مواصلة التطور لحوار 

عالم معنيينلوالمحافظة على تنظيم المشاركات المؤكدة واالتفاقات. ويجب أن تتولى المجموعة األساسية تنفيذ الحوار الجديد ل ، وا 
 المجموعة األساسية الجديدة بشكل شمولّي عن كاّفة القضايا السابقة.

 

 

 

 

 

 

 : نصيحة عملية

بل ولربما  متغيرا   مع دائرة موسعة من الجهات الفاعلة المشاركة، وهدفا   المعنيينبداية "جديدة" لحوار  الرابعةتمثل المرحلة 
المتعلقة بعملية التواصل تلك ، وال سيما األولى والثانيةهامة من المراحل المبادئ الولذلك فمن المهم أن نالحظ بنية متغيرة. 

، وبشأن التنمية المستهدفة من الحوار.  مع الجهات الفاعلة الجديدة وخلق هدف  واضح 
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 الفصل السابع

 ي للتشاور والتعاونالحوار كمبدأ أساس .7

أفضل من مجرد تنسيق أو مقارنة بين مساهمات في نقاش ما. وهو يشجع التبادل المنظم  كأسلوب  إداري معتمد، الحوار ديع
 . قبل من غير مطروقةلق خيارات أو حلول للرؤى والخبرات والمصالح، بحيث تنشأ عملية تفكير  وعمل  مشتركة يمكنها خ

التشبُّث بوجهات  االستعداد لعدم، مع   المتنوعة ا كبير ا على وجهات النظرالمثمر لألفكار يتطلب انفتاح   وهذا النوع من التبادل
  ذلك عنى المهمة بالنسبة له حتى لوالنظر الخاصة. بل باألحرى فإنه يجب على كل فرد أن يساهم بشكل حقيقي في األمور 

 يل. وضع وجهات نظره الشخصية السابقة موضع الشك والتحل

حوار ناجح . وباإلضافة إلى ذلك فإن أي مغايرحتى في حالة تبني رأي   ،اآلخرين حوال أن يتم احترام آراءيتعين في جميع األلذا 
ن فيه على دراية بالنماذج الفكرية ومعتقدات شركاء الحوار اآلخرين. ومن المهم هنا سبر أغوار التوترات ييتطلب أن يكون المشارك

 ئمة بدال  من تقييمها على الفور والتسر ع في اتخاذ موقف منها.والصراعات القا

)"تدفق الكلمات" أو "تدفق المعنى"( نجد أن معنى لفظة الحوار يتجاوز إلى ما هو  áid-sogolوبحسب الجذر اليوناني للكلمة 
دراك من خالل التواصل. وعلى العكس من  راك المتبادل طريقة الشجار والعأبعد من مجرد النقاش، حيث ينشأ مع الحوار مغزى وا 

. وعندئذ فإنه يصبح من األسهل في أي حوار بّناء إدراك قفامو لفاق الالزمة للفهم المشترك واالستجابة لآلفإن الحوار يفتح ا
ًدا، يمكن الفروق القائمة والقبول بها واالستفادة منها بصورة سليمة. وبفضل االنفتاح الستيعاب وجهات النظر المختلفة وتفهمها جي

 أن تنشأ حلول بّناءة جديدة من خالل تبادل اآلراء واألفكار المختلفة.

 

 فّن التفكير المشترك -تعزيز هياكل الحوار  7-1

يجاد  حلول جديدة ومبتكرة للتحديات، والخروج  المعنيينتكون حوارات  ناجحة  إذا استطاعت التغلب  على أنماط التفكير الجامدة وا 
هم البعض في إطار ى طريق التنفيذ. والهدف من ذلك يتمثل في حث  الناس على التفاعل الدائم مع بعضباتفاقات، ووضعها عل

 محادثات مباشرة.

إثراء األفكار القائمة، فضال  عن أن تعامل المشاركين أنفسهم يكون مع ية إذابة جمود المواقف المتصلبة وبذلك تزيد إمكان
ل المختلفة تؤثر على التواصل، وهو ما يسري على الهياكل المكانية المرئية مثل ترتيبات باعتبارهم جزء ا من حل مشترك. فالهياك

دارة الجلسة والتسلسل الهرمي بين المشاركين وهياكل السلطة الرسمية أو غير الرسمية  الجلوس وهياكل التسلسل مثل البرنامج وا 
 والصراعات أو التوترات المفتوحة أو غير المفتوحة.

ومحتواه  المعنيينمراعاة تأثير هذه الهياكل على نحو مالئم، حيث أنها تحدد مسار حوار  المعنيينلنجاح حوارات ومن المهم 
ونتائجه بصورة أقوى مما هو معتقد في أغلب األحوال. ولذا يجب اختيار الهياكل الخارجية التي تكون ذات التأثير على مجريات 

د، بصورة واعية، وتنظيمها بالشكل الذي يتيح إمكانية تحقيق أفضل تفاعل ممكن بين الحوار، مثل نوعية الغرفة وترتيب المقاع
 .  المعنيينالمشاركين في حوار 

دون تعقيد بعض تواصال  كبير ا البعضهم مع التواصل  المعنيينوعلى سبيل المثال يجب تشكيل ترتيبات المائدة؛ بحيث يستطيع 
 ل األعمال بما يتيح إمكانية التبادل غير الرسمي لآلراء واألفكار.)مثل الموائد المستديرة( أو تخطيط جداو 
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ر الطاقة الالزمة  ذلكة( على التفكير المشترك"، ألن فالمبدأ األساسي في أي حوار جيد هو خلق أجواء ")لإلعان فقط هو ما يحر 
  .حدودةتفي بهذا الغرض إال بصورة م وفعالياتهم ال المعنيينللعمل المشترك. وفي كثير من األحيان فإن اجتماعات مختلف 

ا على  ذلكد  مشترك ما. ويصبح نحو التعاون للتغلب على تح االلتزامففي أجواء "التفكير الفردي" ينشأ قليل من  األمر واضح 
تبادلون ي نو المعنييكاد  أن حتى قبل األولوية، أو ذيإلقاء خطابات رسمية كأمر  المعنيينسبيل المثال عندما يتم في فعاليات 

المقابل ال تُتاح الفرصة للحديث أمام ببشكل واضح على اإلجتماع، و  المعنيينمن  ما اآلراء فيما بينهم، أو عندما تهيمن مجموعة
المجموعات األخرى. لذا ينبغي أن يكون الهدف هو استبعاد هذه الهياكل الجامدة من التواصل بالقدر الذي تسمح به قواعد 

 التفاعلية. عمليةيصب  في صالح ال ت، وهو ماالبروتوكوال

ومن المفيد معرفة نماذج التواصل النمطية التالية للمجموعات. ويوضح الترتيب تطور النماذج من نماذج "التفكير الفردي" إلى 
 .نماذج "التفكير المشترك"

 نماذج التواصل: المونولوج المسلسل 

في معظم  شيرونائهم أو مواقفهم، ولكن ال يُ لة". يعبر المشاركون عن آر في صورة "مونولوجات مسلس المعنيينتقام بعض فعاليات 
إال قليال  أو ال يلم حون أصال . تساعد "قوائم الكلمات" في أن يصبح كل شخص في أغلب األحوال  بعضالاألحوال إلى بعضهم 

السابقين. وبالتالي يتحول الحديث المشترك إلى  مهتم ا  بقول ما يعتبره مهم ا بدرجة أكبر عن كونه منتظر ا لالستماع إلى المتحدثين
سلسلة من التصريحات وال يؤتي ثماره إال بصورة جزئية. وفي بعض األحيان يكون من الضروري إلغاء تسلسل المونولوجات عن 

 طريق طلب إنهاء الموضوع أو الوصول إلى قرار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نصيحة عملية:

ولية التي تلعب فيها المواقف السياسية والحدود دور ا في المنظمات الدالمعنيين التواصل حوارات من نموذج اليميز هذا 
معوا تساقد  نفي الحديث. وفي الغالب، فإنهم ال يكونو  ةمشاركلل هميظهر المتحدثون إال حينما يأتي دور  محوري ا. وأحيان ا ال

 مشاركات أخرى في الموضوع. إلى 

بما في ذلك  uر ترتيب المائدة على شكل حرف ولكن حتى مع ما يسمى بالموائد المستديرة، التي يتم فيها اختيا
على الدفاع عن موقفه الخاص بشدة بدرجة  شخص حريٌص  يكون كلفالميكروفونات، ينشأ مثل هذا النموذج بكل بساطة. 
قاش التي تستخدم للتسلية ة بناءة. ويظهر نموذج مشابه في حلقات النأكبر من حرصه على المساهمة في تحقيق نتيجة كلي  

 غير أنه علىفي سياقات معينة.  هحقستمها ال  تمكان تلكة. ولجميع نماذج االتصال حول مسألة محدد فكري رف  تأو ك
الحلول أو التغلب على اآلراء  إيجاد، الذين يرغبون في تحقيق توافق في اآلراء أو مصلحةالمبادرين بحوارات أصحاب ا
 الهياكل.  ب مثل هذهتجن   شترك،الجامدة أو االستعداد للتنفيذ الم
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 نموذج التواصل: المناقشة أو المناظرة

حون إلى ل التوترات طواعية، فإنه بالرغم من أن المشاركين يلم  تحم  يتم  كذلك  مح بالمناقشة االستطراد، والموضوع يسإذا كان 
ا قيمة مشتركة مضافة.البعضهم  الرابح والخاسر ليظهر خلسة،  منظورل يتسل   حيثبعض، إال أن هذا التصرف ال يحمل معه دائم 

 لذي يمكنه فرض إرادته تجاه أي رأي آخر. وعندئذ يطرح السؤال نفسه حول الشخص ا

قائم ا. وكلما زاد  ظلإلى الصراع ي الجدل يجب أال يسفر بالضرورة عن صراع، إال أن الميل ذاكالمناقشة أو  تلكإن مثل 
غط ن ثم يزداد معدل لاإلصرار على المواقف المتضادة، كل ما كان التواصل مثيرا  للملل وغير مثمر في أغلب األحوال، وم

ايكون إنهاء الموضوع أو تغييره في الغالب هو الخطوة ال حينذاكالحديث. و  . وكثير ا ما تستطيع إدارة وحيدة الفعالة للمضي قدم 
 .و تلطيف الجو العام الجلسة المساهمة بشكل كبير في تحسين سبل التواصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج التواصل: المناقشة الخاضعة لإلشراف 

لخاضعة لإلشراف بمناقشة الهياكل وفتح آفاق جديدة لجميع المشاركين. ال سيما، إذا كانت المواقف المتعارضة تسمح المناقشات ا
خلق تبادل منظم لآلراء وتعزيز  المحترفةالجلسات  إدارة أفراد ستطيعي .مورلى الرؤى المختلفة لألوحاالت سوء الفهم ترجع إ

إدارة الجلسة كذلك على توفير المجال الالزم لكي يستطيع  أفراد عمليو  ،النتائج التقدير المتبادل والمحافظة على التركيز على
،  مستوى جودة أعلى يسمح بتحقيق مما ركة وجديدة للواقع.ومن ثم تظهر وجهة نظر مشت ،جميع المشاركين رؤية الصورة الكلية

 .من خالل التواصل  ا  ملموس و

 

 

 

 :نصيحة عملية

قناع الناس بلباقة وبالغة. يوجد التواصل هو أمر ممي  من نموذج الهذا  ز للمناقشات البرلمانية، حيث ينبغي تقوية المواقف وا 
ا في حوارات  تعد المناقشة المثيرة للجدل أمر ا مهم ا الستكشاف جميع الجوانب في موقفو . المعنيين نموذج التواصل هذا أيض 

تعتقد أنها  المعنيين كانت هناك مجموعة منالحال، فلن تنشأ أي حلول. وحتى إذا  ذلكين. ولكن إذا ظل األمر على مع
 المجموعة فحسب.  تلكخرى، فربما تكون قد أسكتت صوت أقنعت مجموعة أ

أن يحرصوا على  حةأصحاب المصلمواصلة العمل المشترك. لذلك ينبغي على المبادرين بحوارات ُيضر  وهذا األمر األخير
لالستماع  . كما يمكنهم تنظيم مسار الفعالية، بحيث يكون هناك مجالٌ المعنيينمعرفة المواقف المتضادة قبل إقامة فعاليات 

 . وفي حالة اآلراء المتعارضة على وجه الخصوص، فمن األهمية بمكان إتاحةُ ولحلال طرحل إلى مختلف المواقف ومجالٌ 
بعض بصفة شخصية. وبالتالي فإنه يمكن بناء مهارات ال بعضهمعلى رسمي وتعارف المشاركين لتواصل غير الل الفرصة

 الحوار وتعزيز أجواء االحترام المتبادل.
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 نموذج التواصل: الحوار العاكس

على عناصر التفكير، وهذا يعني يلزمها أن تشتمل ، التي ينبغي أن تتغلب على هياكل التفكير الجامدة، المعنيينحوارات  نإ
 .وما الذي يصلح وما الذي يمكن تحسينه؟  ؟ التفكير المشترك المنّظم الواعي حول األمور التالية: أين يقف المرء

متعلقة بمدى جودة التواصل أيًضا، أي إمعان التفكير المشترك حول مدى رضا  ويتحقق الوضع األمثل عندما تكون االستجابة
 المرء أو عدم رضاه للتواصل. 

ردود األفعال أو إجراء تحليل مشترك لنقاط القوة ونقاط الضعف  جْمع المعنيينلتحقيق هذه االستجابة، يمكن للمبادرين بحوارات و 
استطاع كّلما عوامل النجاح. وكلما كانت االستجابة بديهيًة بدرجة أكبر،  توفرقياس  أو الشروع في مراقبة العملية بواسطة

 المشاركون التعامل مع الصعوبات على نحو أفضل. 

بعضهم البعض، فيمكن إزالة الخالفات من  ها في مخاطبةول الكيفية التي يرغبونالمشاركون أن يتحدثوا ح المعنيينإذا تعلم 
. وفي أي ممارسة تحّفز المشاركين على التفكير بصورة مشتركة حتى بدون إدارة رسمية للجلسةالطريق بصورة أسهل. وهذه ال

ن منفتحين على رؤى اآلخرين ومعارفهم، أو تظهر قضايا جديدة ذات اهتمام مشترك، أو يتم مراعاة ييكون المشارك تأمّلي حوار
ُيطرح سؤال مشترك حول الموضوع الفعلي الذي كان يجب وجهات النظر األخرى، أو ينشأ فهم أعمق للمواقف المتعارضة، أو 

 التحدث فيه لدفع الوضع إلى األمام. 

 

 

 

 

 

 

 نموذج التواصل: الحوار التوليدي

 :نصيحة عملية

على إمكانات  ينطويفهو اقات الرسمية. ومع ذلك، التفكير المشترك، وخاصة بشأن التواصل، هو أمر غير معتاد في السي
ير وبالتالي التركيز على النتائج بصورة أقوى. ولذلك، فإن األمر يستحق بناء ثقافة التفك ،اءةاآلراء بصورة بن  هائلة لتبادل 

 . رات المعنيينتدريجي ا حتى في حوا

يمكن أن تكون و بإضافة بند إلى األجندة بشكل أساسي للتفكير بشأن التقدم والتواصل الداخلي. األمر ويمكن أن يبدأ هذا 
بشكل واضح على المبادرين والمشاركين.  الذي ينعكس أثره و  ،الفعالية جدوى هي تقييم المعنيينألولى في فعاليات خطوة اال

وأن يتم تبادل  ،وفي التواصل الداخلي وهناك إمكانية أخرى تتمثل في أن يفكر المشاركون في مجموعات صغيرة في التقدم
 النتائج في الجلسة العامة.

 :نصيحة عملية

تم تطبيقها بنجاح ، ويوفيما بينها العديد من مشاريع التغيير داخل المنظمات فيفرضت المناقشات الخاضعة لإلشراف نفسها 
ولة عن جودة التواصل. فال ؤ لكن في نهاية المطاف ليست إدارة الجلسة هي الجهة الوحيدة المس. المعنيين راتفي معظم حوا

ينبغي على إدارة الجلسة توفير مساحة كافية لكي يستطيع  امهارات الحوار الخاصة بهم. ولذ يجب على المشاركين إغفال
 . اتدون إدارة للجلسموعات أصغر حتى بالمشاركون في أي فعالية العمل في مج

. ومن ثم يمكن على سبيل المثال المعنيين في حوارات تم  تحديدها مسبقا   هذا الشكل من التبادل حول قضايا وينبغي أن يأتي
يجب على إدارة الجلسة أن تتأكد من  محددة. مواضيع ةناقشلمترتيب الجلوس على موائد مستديرة الكبيرة اختيار  تفعالياالفي 

 والوصول إلى فهم أعمق ،التسلسل من توحيد النتائج الصادرة عن المجموعات الصغيرة في الجلسة العامة خالل هيكل
 .للمواضيع التي تتم  مناقشتها
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خالص، على أّنها بّناءة فحسب، ولكن حيث يبني  .فعالة أيًضا بأنها ال تتميز المحادثات التي يستمع فيها المشاركون بصدق وا 
ن منخرطين ومهتمين يشخاص بعضهم بعًضا، ويكون المشاركلهم األالمحادثة على بعضهم البعض، ويُ  المشاركون أفكارهم في

سم الحوار التوليدي بأنه ممتع، فهو يوفر الوقت واألعصاب، ويتم بفضله اتخاذ القرارات حلول أو مواصلة التطوير. يتّ البإيجاد 
يجاد الحلول بشكل أسرع،  بشكل يصبح الدفاع عن الموقف بقوة أكبر عند التنفيذ.  أن يعملوا مشاركينجميع الب حدويمما أفضل وا 

 . وبداًل من ذلك، يتم إيجاد ما تتطلبه "حكمة الموقف". حينذاك أو فرض المصلحة الخاصة أقل أهمية على نحو متزايد

حتى لو لم يتم التوصل ز  كل واضح ومدهش من رحم المحادثة.في بعض األحيان الخطوة التالية بش ظهروفي الحوار التوليدي ت
تخذ القرارات إلى توافق في اآلراء، فمن السهل معرفة العالقات الكامنة وراء الصراع واحترام االختالف في حد ذاته. وبالتالي تُ 

 على نحو أكثر وعًيا وفي إطار الهدف المشترك األكبر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه من النادر أن يكون هناك شخص ما لم يشهد مثل هذا التواصل ذات مرة الحوار التوليدي قديم قدم تاريخ البشرية. فمن المؤكد أن
فالهياكل  لم يعد لها وجود،حرر ا ومسهال  وملهم ا. إال أن سهولة الحوار في الحياة اليومية في حياته )حتى ولو مع نفسه( ووجده مُ 

 ارية. التنظيمية واالجتماعية ال تشجع في معظم األحوال على الدخول في مناقشات حو 

" هتي ثماره بدرجة أقل من خالل "وصفيؤ  هعلى الحوار التوليدي. إال أن ومع ذلك، فيمكن إعادة تعل م )أو إعادة اكتشاف( القدرة
لقواعد السلوك واستخدام أدوات الحوار. فالحوار التوليدي يتطلب موقف ا محدد ا. ولتعزيز مهارات الحوار الخاصة، من المفيد فهم 

 جودة التواصل.  اإلعالء منخرين في مواقفهم وآرائهم في تساهم من خاللها القدرة على االستماع وتقدير اآلالكيفية التي 

ز أو يعيق التفكير المشترك. ونظر ا إلى أن تفكيرنا يؤثر على الواقع بشكل أعمق  وفي الغالب يكمن مفتاح التغيير في فهم ما يعز 
الطريقة يمكن الوصول إلى عمل جماعي أكثر  تلكمفيد أن نعيد التفكير مع ا، وبلضح، فمن اذلك بو من استعدادنا لإلعتراف ب

 إثمار ا.

البيانات دون أن يتم ، فبعض األطراف الفاعلة تلقي الجودة  منخفضة المعنيينغالب ا ما تسود "المونولوجات المسلسلة" في حوارات 
ن يتمكن المشاركون من إجراء محادثات حقيقية. لذا ينبغي تخطيط هو ضمان أ بالطبع بناءة في الواقع. واألنفع اتإجراء محادث

 نصيحة عملية:

قد يكونون  المعنيين ج هذا الشكل من "التفكير المشترك" إلى مهارة الحوار والخبرة. فليس كل المشاركين في حواراتيحتا
يمكنها المساهمة في  للمعنيين الجيدة الفعالياتالبداية. إال أن  ذطوروا مهارتهم الحوارية بحيث يمكن إقامة حوار توليدي من

الغرض. وهي  نجاح ذلكموعة األساسية أمر ا أساسي ا لفة التواصل الداخلي في المجالمهارات. وتعتبر ثقا تلكل تطوير مث
تساهم في االرتقاء بجودة التواصل جنب ا إلى جنب مع مهارات الحوار التي تظهر أثناء تعامل المجموعة األساسية مع مختلف 

 المعنيين.

: المعنيينفي فعاليات  همية بمكانمن األ برنامج الفعاليةتبادل اآلراء والعمل في مجموعات صغيرة خالل الفرصة لإتاحة  إن
عندما تعمل مجموعات و ، تزيد قدرتهم على التعامل مع االختالفات. أفراد فاعلين في المجتمع أنفسهم ك قدر المعنيونعندما يف

ا ي تلكعور بإنجاز شيء بشكل مشترك. وبالتركيز على النتائج، ينشأ ش صغيرة في ظل   على  زيد االستعداد للرد  الطريقة أيض 
 االختالفات والصراعات بصورة بناءة. 
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 في كافة وجهات النظر على نحو مالئمإمكانية تبادل مختلف اآلراء بصورة منظمة واالستماع إلى  بحيث تتاح المعنيينحوارات 
 .المناقشات الخاضعة لإلشراف 

التي تركز على النتائج. وك لما زاد توحيد نظام  المعنيينلفعاليات ا عنصر ا أساسي   إحترافيلحوارات الخاضعة لإلشراف بشكل تعتبر ا
كان الوصول إلى حوارات و زادت الثقة واإلحترام المتبادل،  وتكامله عند العمل على تحقيق هدف مشترك، كل ما المعنيينحوار 

 عاكسة أو توليدية أقرب إلى التحقيق.

 نماذج التواصل

  يزةالخصائص المم نموذج التواصل

"كل فرد يفكر في نفسه 
 فقط"

 

الذكاء الفردي والمنافسة 
 تأتي في المقدمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

"تنشأ أجواء للتفكير 
 المشترك"

 

الذكاء الجماعي هو أمر 

 اإلدالء بالتصريحات   المونولوج المسلسل

 قلة اإلشارة إلى مساهمات شركاء الحوار 

  ال توجد استفسارات عن الخلفيات 

 ديناميكية الرابح والخاسر  والمناظرة المناقشة

 ال توجد استفسارات عن الخلفيات 

 محاولة التحكم في النتائج 

 اآلخرين محاولة إقناع 

هة  المناقشة الخاضعة لإلشراف  مناقشة موج 

 استفسار منتظم عن الخلفيات 

 مساهمات متوازنة 

 احتواء وجهات النظر المختلفة  الحوار اإلنعكاسي

 ات والقرارات المتخذةتوضيح االفتراض 

  الكشف عن االهتمامات الكامنة 

ل التفكير التكتيكي  الحوار التوليدي  يحو 
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 يسمح بظهور الذكاء الجماعي 

  ر والتعريف  يؤدي إلى التبص 

 يشجع على االبتكار 

  يحترم االختالف 

 ممكن

 وراحتتطوير مهارات ال 7-2

ر واالهتمامات المختلفة. ويحدث التواصل غالب ا في سياق غير وجهات النظ ذوي الشأن والمصلحة بين  المعنيينتجمع حوارات 
، ولكن ال تنشأ المعنيينهرمي مع األطراف المعنية من مختلف المنظمات. وبذلك تنشأ فروق في التأثير بين مجموعات 

 صالحيات إلصدار التوجيهات. ويجب التوصل إلى النتائج بتوافق االراء. 

هو تطوير مهارات الحوار، أي فهم نماذج التواصل التي  المعنيينالمجموعة األساسية في حوار  واألهم من ذلك بالنسبة ألعضاء
تؤدي إلى تحقيق نتائج أو تحول دون ذلك. وبالتالي يتعلمون إنشاء التواصل البن اء وبناء الثقة المستدامة ومنع األزمات والحفاظ 

ه المشترك. يمثل نهج الحوار األساس الذي ت قوم عليه هياكل التواصل القائمة على توافق اآلراء. وهو يشجع على على التوج 
 تحقيق نتائج ملموسة. إلى التعاون والتنفيذ الفعال لالتفاقيات وفي النهاية

على تحسين مهارات التواصل الخاصة بهم  المعنيينفيما يلي عرض نموذجين من شأنهما مساعدة المشاركين في حوارات  
 . ويرتبط كال النموذجين ارتباط ا وثيق ا ببعضهما البعض. المعنييناء بين وتعزيز التواصل البن  

القدرات والمواقف المطلوب  10مهارات الحوار األربعةعلى السلوك القابل للمراقبة. وتشرح  األبعاد السلوكية التواصلية األربعةتقوم 
 .فعالكل عاد السلوكية التواصلية بشتطويرها والتي تعتبر ضرورية لتشكيل األب

نجاح إأو أعضاء المجموعة األساسية على وجه الخصوص،  المساهمة بشكل كبير في  المعنيينيستطيع المبادرون بحوارات 
 :المعنيينحوارات 

  ،عندما يعرفون نقاط قوتهم ونقاط ضعفهم في الحوار ويعززون مهارات الحوار الخاصة بهم 

 أو تلك التي تحتاج إلى  المعنيينارات الحوار التي ال تتوف ر في حوار تقييم األبعاد السلوكية ومه تمكنون منعندما ي
 خاصة، مالحظة

  المعنيينعندما يدركون كيف يمكنهم تعزيز جميع جوانب التواصل البن اء )السلوكيات والمهارات( في حوار ، 

 . المعنيينولذا يتم توضيح كال النموذجين ارتباط ا بالشخص وبنظام حوار 

                                                      

10
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 اد السلوكية التواصلية األربعةاألبع 7-2-1

تعود األبعاد السلوكية إلى سنوات طويلة من البحث والدراسة لنماذج التواصل بين األشخاص. وقد أظهر هذا أن التواصل يكون 
خرج أكثر فعالية عندما تكون جميع العناصر األربعة حاضرة وفي حالة توازن ديناميكي. وفي حالة افتقاد أبعاد سلوكية أساسية، ي

أو تحدث أزمات وانعدام  المرجوة نتائجالأو ال يتم تحقيق  على المشاركين من حالة التوازن. ويظهر عدم الرضا المعنيينحوار 
 للثقة.

 البعد السلوكي األول: الحركة

شخاص الذين فإن  األ فيما يتعلق باألشخاص:يهدف هذا البعد السلوكي إلى دفع األمور إلى األمام وتوفير قوة دافعة للتصرف. 
ذا كانت يتمتعون بالنفوذ، يحد دون االتجاهات أو يقدمون االقتراحات أو يأخ المقدرة غير متطو رة بالقدر  تلكذون زمام المبادرة. وا 

ا إذا كانت  يتشوش التركيزو ُيفتقد اإلصرار أو الكافي، يغيب التركيز أ ، فقد مبالغة  المقدرة متطورة بصورة تلكعلى النتائج. ام 
 أن هم مهزومون.باآلخرون بأنهم تحت ضغط أو  شعري

 

 

 

 

 

عن نفسه  ، فربما يعب رالمعنيينضوح لدى إحدى مجموعات او  غير: إذا كان هذا البعد السلوكي المعنيينفيما يتعلق بنظام حوار 
  المعنيينانت هناك مجموعة إذا كمًّا للتغيير ولكن بدرجة قليلة. أن يكون مؤثر ا ومه و ُيحتملورة سيئة. بص وظيفهأو يجري ت

اآلخرون  عن التوازن، ويشعر المشاركون المعنيينترغب من ناحية أخرى في تحديد االتجاه بشكل مستمر، فقد يخرج نظام حوار 
ر دون أن يكون لهم أي تأثي قدما   نه يتم الدفع باألجندةعليهم، أو أ هنفوذمارس من ي هناكنطباع بأنه نشأ اإلبأنهم "مهزومون" وي

 عليها إال بقدر ضئيل. وسيكون هناك احتمال كبير ألن ينسحب هؤالء المشاركون من الحوار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 أسئلة إرشادية:

 هل أدفع التغيير إلى األمام بشكل فعال؟ •

 هل أضيف وجهات نظر أخرى؟ •

 بتكار؟إلل الكافيةالمساحة  وف رهل أ •

 أسئلة إرشادية:

 ومتحمسون بما فيه الكفاية؟في الحوار ون شتركمالمعنيين  هل جميع •

 التعبير عن نفسها وهل تتاح لهم الفرصة للتعبير عن آرائهم؟  المعنيينيع كافة مجموعات هل تستط •

 على النتائج؟ المعنيينز حوار هل يرك   •
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 البعد السلوكي الثاني: التحدي

ئمة من خالل وضع شيء ما موضع بالمعنى اإليجابي، هو يتحدى األمور القاالسلوكي إلى ضمان الجودة . يهدف هذا البعد 
جرى تجاهله. وبالمعنى السلبي، يتم وضع عالمات استفهام حول بعض  عامل  لفة أو اإلشارة إلى ة رؤية مختأو عرض زاوي لنظرا

فإن األشخاص الذين يتمتعون بقوتهم الخاصة تظهر لديهم النزعة لالنتقاد  ،فيما يتعلق باألشخاصو األشياء من حيث المبدأ. 
ا بمراعاة ويكتشفون األخطاء بسهولة، إال أنهم ذا كان من جميع جوانبها  ألةالمس يهتمون أيض  البعد غير متطو ر بالقدر  ذلك. وا 

ذا كان متطور ا بشكل زائد، يمكن أن يصبح "القلق والتشكك" أو معارضة كل شيء  الكافي، تنخفض لديهم المقدرة على النقد، وا 
 أمر ا معتاد ا. 

 

 

 

 

، فيمكن أن يؤد ي ذلك إلى المعنيينلموقف ما في حوارات  فيبالقدر الكا: إذا لم يتم اإلصغاء  المعنيينفيما يتعلق بنظام حوار 
تجميد التواصل. وقد يهد د المشاركون على سبيل المثال باالنسحاب أو االعتراض على محتويات الحوار أو شكله بصورة علنية أو 

 عرقلة التقدم بصورة جلي ة.

 

 

 

 
ق ا ببعضهما البعض، ويشك الن في الغالب ديناميكية تواصل تتطور بين يرتبط البعدان السلوكيان "الحركة" و"التحدي" ارتباط ا وثي

 تلكذلك، أن تتشكل  إلىالمجتمع المدني. ويمكن، عالوة ، على سبيل المثال بين القطاع الخاص و المعنيينمختلف مجموعات 
ما ُيقترح بانتظام. وتظهر يعارض حيث يقترح أحد األشخاص شيئ ا ما ويظهر شخص آخر ل ،الديناميكية بين المشاركين المختلفين

ذا لم يتم التغلب عليها، فقد تؤدي في النهاية إلى توق ف الحوار أو فشله.  ،المعنيينالنماذج كثير ا في حوارات  تلكمثل   وا 

بصورة  ويكون للمبادرين بالحوار في هذه الحالة دوٌر مهم، إذ يجب عليهم العمل على أن يتم االستماع إلى وجهات النظر األخرى
لمواقف  األخرى، ويجب عليهم التشجيع على اتخاذ ا أكبرترغب في المضي قدم ا بسرعة  وأن تتفهم المجموعات التي ،كافية

القرارات إذا لم تكن هناك نتائج مترتبة على الحوار. وعالوة على ذلك، يجب عليهم فهم دوافع المنتقدين وتشجيُعهم على تقديم 
 حلول بديلة.

 

 

 أسئلة إرشادية:

 اء ؟هل أقدم نقد ا بن   •

 هل أستطيع أن أتعامل جيد ا مع النقد؟  •

 حلول؟ العلى إيجاد  ارك ز في تصر فيهل  •

 أسئلة إرشادية:

  أو االستماع لها بصورة كافية؟ المعنيينفة جميع مواقف هل تم معر 

 ا إلى المواقف االنتقادية؟  كيف يمكنني التأكد من االستماع أيض 
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 وكي الثالث: الدعمالبعد السل

والتعاون الفعال. وبدون دعم لن يحدث توافق  تفاقدة موضع التنفيذ من خالل اإليهدف هذا البعد السلوكي إلى وضع أشياء مفي
 . المعنيينفي اآلراء، لذا يعتبر هذا البعد السلوكي أمر ا ضروي ا لنجاح حوار 

زون هم الخاصة يظهرون رضاهم وموافـقـتهم بسرعة، وغالًبا ما يركّ فإن األشخاص الذين يتمتعون بقوت ،فيما يتعلق باألشخاص
ذا كان متطوًرا  ذا كان هذا البعد غير متطّور بالقدر الكافي، فإنه يمكن أن يؤدي إلى مناقشات ال نهاية لها، وا  على توافق اآلراء. وا 

 نقدية. وجهات نظرشكل زائد، فلن تكون هناك أي ب

 

 

 

 

 

دون أن يصر ح المشاركون بما يشغل  المعنيينذا نشأ نموذج دائم من الحركة/الدعم في حوار إ ،المعنيينر فيما يتعلق بنظام حوا
حوار أو أن هناك البالهم، يظهر التساؤل حول ما إذا كان يتم فعال  مراعاة كافة الجوانب المهمة، وما إذا كان األمر يتعلق فعال  ب

 وقد يتسبب ذلك في اإلضرار بالحوار على المدى الطويل.  ،مورلأل امالسير الع على تهيمن المعنيين من مجموعة

ن من الحركة/الدعم فعاال  على المدى القصير، إال أن الحوار قد يفتقد إلى الرؤى المميزة ووجهات النظر  يبدو النموذج المكو 
، فيجب عندئذ على المعنيينتركة في حوار التصحيحية. ومع ذلك، فإذا لم يكن من الممكن التوصل إلى دعم وتنفيذ للقرارات المش

أن يسألوا أنفسهم عما إذا كان يوجد بالفعل توافق في اآلراء. وينبغي عليهم أن يكتشفوا من خالل  المعنيينالمبادرين بحوار 
مرة  المعنيينحوار  المحادثات غير الرسمية فيما إذا تم التعبير عن أي نقد أم ال، وأن يحيلوا المسألة، إذا لزم األمر، إلى أجندة

 أخرى. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أسئلة إرشادية:

  كيف يمكنني معرفة ما إذا كانت الموافقة صادقة ومستندة إلى أسس تدعمها؟ 

  ما الذي يمكنني أن أفعله لتعزيز توافق اآلراء؟ 

 

 أسئلة إرشادية:

  ؟ُقدما  على دفع مسألة  مرتاحمتى يمكنني أن اوافق بضمير 

  عض المقترحات حتى لو لم تأت مني شخصي ا؟بهل يمكنني دعم 

 ذي يمكن أن أقبل به؟ما هو الحل الوسط ال 
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 البعد السلوكي الرابع: المالحظة/الوساطة

في صورة محاولة لفهم وضع األطراف المعنية  ن منظور وفلسفة مشتركة. ويظهريهدف هذا البعد السلوكي إلى البحث الفعال ع
 أو مصالحها، أو وصف المالحظات أو الوساطة. 

الحالة بقوة محركة داخلية تمنحهم القدرة على اإلستماع إلى  تلكخاص األقوياء يتمتعون في األش فإن ،فيما يتعلق باألشخاص
وجهات النظر المختلفة والوساطة بين المواقف المتباينة. فيقوم المبادرون بالحوار بمراقبة العملية بشكل فعال. وفي الحوارات التي 

عن مجرى  تحدي(، يحتاج هؤالء األشخاص إلى هذه المقدرة على االبتعادمواقف متضادة )نموذج الحركة/ال نو المعنييتبّنى فيها 
 . األحداث لتقييم الصورة الُكلّية

فهذه المقدرة تمكنهم من فهم كال الجانبين واستشكاف أسباب الخالف. وبدون هؤالء المراقبين النشطاء يمكن أن يفتقد حوار 
عادةافكاأل إنشاء بسهولة القدرة على المعنيين  النظر في المواقف الخاصة. ر وا 

 

 

 أسئلة إرشادية:

   كيف يمكنني أن أكسب مسافة وأراقب الوضع من منظور عين الطائر؟ 

   هل أنا قادر على فهم موقف ما حتى لو كنت ال أتبناه؟ 

 

 

لفة أو كانت مجموعات يسوده قليل من التسامح تجاه اآلراء المخت المعنيينكان حوار  يما إنف ،المعنيينفيما يتعلق بنظام حوار 
 الداعمة توفير األجواء حينذاك ال تتحلى بالصبر في التعامل مع المواقف أو منظومات القيم المختلفة، فمن الصعب المعنيين

 حترام المتبادل. إلا إلستمرارية

د معاني االحترام والتسامح بناًء على ذلك من التصرَف بطريقة بّناءة عن طريق قيامهم بتجسي المعنيينويستطيع المبادرون بحوار 
ذا تبّنى الكثيرون من  ن السلبيين ولم المراقبي رالمشاركين في الحوار دو  المعنيينوالعمل على أن يتم االستماع إلى جميع اآلراء. وا 

النتائج  تحقيق الهدف المشترك، فإنه ال يمكن للحوار أن ينجح. وبداًل من ذلك، ستهيمن أطراف معّينة علىل فٍ يتحمسوا بشكل وا
 أو سيتدّنى التركيز على تحقيق النتائج بشكل ملحوظ. 

 أسئلة إرشادية:

 كيف يمكنني أن أكسب مسافة وأراقب الوضع من منظور عين الطائر؟ 

 تى لو كنت ال أتبناه؟هل أنا قادر على فهم موقف ما ح 

 

 أسئلة إرشادية:

 كيف يمكنني العمل على أن يتم احترام وجهات النظر المتباينة؟ 

 ل لمصلحةكيف يمكنني أن أدفع أصحاب ا  من مراقبين سلبيين إلى مشاركين نشطاء؟ للتحو 

 جميع" وجهات النظر؟ الكافية لإلستماع إلىمساحة ال توفيرما الذي يجب عليَّ فعله ل" 
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 المهارات الحوارية األربعة 7-2-2

اون التواصل والتع ليتمك نوا من المعنيينن في حوارات يالمشارك هاالمهارات التي يحتاج 11يشرح نموذج المهارات الحوارية األربعة
مع بعضهم البعض بصورة بن اءة. وفي حالة وجود توازن ديناميكي في التواصل وهدف مشترك للمشاركين، فإن هذه المهارات 
تؤدي إلى نشوء حوار توليدي يمكن التفكير خالله بصورة خالقة. وعندئذ تتطور األفكار ويمكن اتخاذ القرارات بطريقة أسهل 

سؤولية عن طيب خاطر. تقوم هذه المهارات الحوارية على األبعاد السلوكية التواصلية األربعة، وأكثر فعالية، ويتم االضطالع بالم
 وهي تصف موقف ا داخلي ا وقدرة  على إجراء تواصل بن اء وهادف إلى إيجاد حلول. 

 الموضوع حول إنشاء الحديثهارة الحوارية األولى: الم

. وُيقصد بذلك القدرُة على أن يعب ر المرُء عن شواغله أو التعبير عن موضوع ما هو أكثر من مجرد التحدث ف يه بصوت عال 
. وفي الوقت األشخاصرى بنفس الطريقة من قبل كل  همومه أو أهدافه بشكل حقيقي وأن ُيقر  من خالل ذلك بأن األمور  ال تُ 

ومتى يتسبب  ،األمام نحور دفُع األمور النظ اتأو وجه اي  واالخاصة أو الن اتى المرء أن يدرك متى يمكن للمهار نفسه يجب عل
على اآلخرين أو ر الكلمات فكيف تؤث .الكالُم في قلق االخرين أو إسكاتهم. ولذا تعتبر القدرُة على الرقابة الذاتية أمر ا ضروري ا

 ؟  المعنيينعلى موقف ما أو على حوار 

فتؤثر  ،ي إذا ما ارتبطت في الوقت نفسه بالقدرة على االستماععالجم   إن القدرة على التعبير عن النفس بشكل حقيقي تُنمي الذكاء
ستمع االخرون بصدق، يمكن للمتحدث أن ي عندمااالستماع على طريقة التحدث. ف طريقُة الخطاب على المستمعين ويؤثر شكلُ 

 ظهور أو ،طراف المعنيةاالنتباه إلى هيمنة بعض األ المعنيينيتحدث بصراحة أكبر. ومن المهم بالنسبة للمبادرين بحوارات 
 .الغامضر الرسمي ة أو التواصل الكلمات غير الصادقة أو المكائد غي

 ستماعإلالمهارة الحوارية الثانية: ا

خاللها التعبير عن أنفسهم بصدق وحرية. والقدرة على االستماع هي من ستماع هو القدرة على خلق مساحة يستطيع الناس إلا
 ينر ا على االعتراف بأهمية وجهات نظر األخر االستماع الحقيقي يعني أن يكون المرء قاد. فحوارلية العنصر األساسي ألي عم

. وال يعني هذا بالنسبة  المعنيين، حيث إن االستماع ي بني الثقة ويساهم في مرونة حوار هامع ا  تفقم غير لو ومشروعيتها حتى
ا  ه يحتمبصدق فحسب، ولكنللمبادر بالحوار أن يستمع األطراف المعنيون المختلفون   المعنيينخلق مساحة خالل فعاليات أيض 

دارة الجلسةمن خالل  تطور قدرة المرء على االستماع وب االستماع  لبعضهم البعض. نو المعنييستطيع فيها  ، مسار الفعالية وا 
في العادة إلى الخروج بقرارات  ذلك ة الشاملة للوضع. ويؤديباحترام إلى وجهات النظر المختلفة، تزداد قدرته على رؤية الصور 

 أفضل من حيث الجودة تستهدف إيجاد الحلول الضرورية. 

 حترامإلالمهارة الحوارية الثالثة: ا

ا باستمرار دون توفر ا المعنيينلن يكون حوار  حترام هو القدرة على تقدير أي شخص بصفته إنسان ا إلحترام الصادق. اإلناجح 
ذا حتى لو لم تكن هنالك موا ا البحث عن الروابط الكامنة في خضم  االختالفات. وا  فقة على سلوكياته أو آرائه. ويشمل هذا أيض 

سيؤتي ثماره أو  المعنيينحترام عندئذ هو عامل الحسم لتحديد ما إذا كان حوار إلأن يعملوا مع ا، فسوف يكون ا نو المعنيأراد 
نما يتمحور األمُر حول تقدير وجهات النظر والحدود سيفشل. وليس من الضروري قبول كل شيء أو الموافقة  على كل شيء، وا 

 ع. وفهم االختالفات واحترام التنو  
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. وتنمو هذه القدرة مع الرغبة في االعتراف باستقامة اآلخرين، ومع محاولة فهم في اإلختالفبحق اآلخرين  إقرارٌ  لهوإن االحترام 
حترام في تعامالت الناس، فإنهم يبدؤون في معاملة اآلخرين بدون احترام. لذا وجهات النظر األخرى. أما عند غياب عامل اال

نظام  كأشخاص ومساعدةهم تساعدم مما من شأنهحترام.إلفمن الواجبات الهامة للمبادرين بالحوار أن يقدموا مثاال  عملي ا على ا
ذا و حوارلا بجودة دون المساسفي نهاية المطاف على تحم ل التوترات  المعنيينحوار  أجواء من  المعنيينالمبادرون بحوار  ف ر. وا 

 االحترام، فسيتم االستمرار في هذا الموقف كعنصر أساسي  في الحوار وسيتم  تبن يه من قبل المشاركين.

 المهارة الحوارية الرابعة: التوقف المؤقت

غير  وبالتالي كبح جماح الميل نحو التقييم السريع التوقف المؤقت هو القدرة على إبقاء الشيء "معلق ا" وعدم التسرع في الحكم،
هذا الميل إلى الحكم على اآلخرين. ومع زيادة القدرة على احترام االختالف يستطيع المبادر بالحوار قبول  جميعا   لدينا . والمتوازن

بين االستماع/المراقبة وبين التقييم.  اآلراء والتجارب المختلفة دون أن يت حد معها. والتوقف المؤقت هو القدرة على التمييز بوعي
 تجسيد هذا الموقف على أفضل وجه ممكن.  المعنيينينبغي على المبادرين بحوار 

، كل ما زادت احتماالت الوصول إلى توافق اآلراء والتواصل البن اء المعنيينهذه القدرة لدى المشاركين في حوار  رتوكلما تطو  
دارة الجلسة فيها، خلق  أجواء ت المعنيينتطيع المبادرون بالحوار من خالل مسار فعاليات والتركيز على إيجاد الحلول. ويس ز وا  عز 

 واالستماع إليها واحد ا تلو اآلخر. معنيينللمن خالل تنظيم المواقف المختلفة  مثال  هذه القدرة، 

 

 

 المهارات الحوارية األربعة: 13شكل رقم 
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 كيف يمكن استخدام النماذج؟ 7-2-3

 للتأمل الذاتي:

 ،بنقاط قوته الخاصة فيما يتعلق باألبعاد السلوكية وبالمهارات الحوارية واعيا   المعنيينمن األهمية بمكان أن يكون المبادر بحوار 
ر بالحوار. و وأن يكون مدرك ا لآلثار المترتبة على ذلك. وُيعد  الوقوف على وجهات النظر المختلفة هو المهمة األس  الذاسية للمباد 

فإنه ينبغي على المبادر بالحوار أن يفكر جيد ا في كيفي ة اإلنتقال من األبعاد السلوكية الشخصية إلى حالة التوازن الديناميكي، 
 وفي معرفة المهارات الحوارية التي تتطور بشكل جيد والمهارات الحوارية التي يمكن تعزيزها.

 :  المعنيينلتقييم جودة التواصل في حوار 

دراُك األبعاد السلوكية في وظيفتهم التصحيحية. أما نماذج  المعنيينعلى المبادرين بحوار  ينبغي مراقبُة نماذج التواصل وا 
التواصل، التي تدفع بعض األبعاد السلوكية بعيد ا عن األضواء، فتهدد نجاح الحوارات: ومن المهم هنا أن نسأل عن البعد الناقص 

 بها بأي شكل. ن الذي يستطيع أن يأت  الغائبة وم  والكفاءة الحوارية 

 : المعنيينمن أجل فهم أفضل لمختلف 

تساعد النماذج على تطوير فهم االختالفات بين األطراف المعنية. وتميل الشركات الخاصة إلى التأكيد مثال  على البعد السلوكي 
جتمع المدني كثير ا ما يكون البعد السلوكي . وفي منظمات الملمعنيينلاألخرى مجموعات ال"الحركة/الدعم" بصورة أقوى من 

مشاركين. غير  معنيينن رين "ال صوت لهم" أو بالنيابة عفي الغالب بقصد التحدث بالنيابة عن آخيكون "التحدي" حاسم ا، و 
ا . وبذلك فهم يدعمون مرئيةوجعلها في التعر ف على االختالفات واحترامها  المعنيينوتتمثل مهمة المبادرين بحوار   المعنيينأيض 

 المشاركين في قبول التنو ع، وفي التغلب على النماذج المعيقة من التواصل. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 

 الفصل الثامن

  المعنيينعوامل نجاح حوارات  .8
 

العوامل الرئيسية بمعزل عن  تلكوال تتكشف 12. المعنيينهناك مجموعة من العوامل تؤثر بشكل حاسم على جودة نتائج حوار 
 المعنيين. ويمكن من خاللها تحسين تصميم العملية وبالتالي تحسين حوار اآلخر بعضالبعض، بل يؤثر بعضها على بعضها ال

األساسية في تنفيذ الحوار بنجاح. وال ُتستخدم العوامُل الرئيسية كدليل  األفراد مجموعةالعوامل الرئيسية  تلكبشكل عام. وتساعد 
ا كأساس لرصد العم  بنجاح. المعنيينلية. وفيما يلي شرح للعوامل الرئيسية الالزمة لتنفيذ حوارات عام فحسب، بل أيض 

 عامل النجاح األول: القيادة والدعم رفيع المستوى

عن القيادة في المنظمات المهيكلة بشكل هرمي. وبالرغم من وجود تسلسالت هرمية في  المعنيينتختلف القيادة في أنظمة حوار 
. فليس هناك المعنيينالممارسات المختلفة للنفوذ دور ا هام ا، إال أنه ال يوجد تسلسل هرمي صارم بين  عبمن لو ، المعنيينحوارات 

هي القدرة على دفع أية عملية إلى األمام بمسؤولية  سياقمستقبلية. والقيادة في هذا ال"رئيس" له الكلمة النهائية بشأن التطورات ال
ا أعضاء المجموعة األساسية، تطوير هذه القدرة بشكل مشترك.المعنيينى مشتركة وبتركيز على النتائج. ويجب عل  ، وخصوص 

دارة العالقات  عامل النجاح الثاني: الترابط وا 

، حيث تتيح تطوير ديناميكية خاصة من خالل قواعد ةما هو أبعد من مجرد التعاون بين األطراف المعني المعنيينتتجاوز حوارات 
للغاية، فلن  المشاركين في الحوار قليال   المعنيينرابط بشكل حاسم في نجاح الحوار. فإذا ما كان انسجام داخلية. وتساهم درجة الت

ا. ولن ُينف ذ  نتائج  الحوار، ولن يلتزموا بها في مؤسساتهم. ويمكن للتأثيرات  المعنيينيتمخض عن الحوار سوى تأثير ضئيل أيض 
ببعضهم  المعنيينلثقة هنا ُركن ا أساسي ا للترابط. فعندما يثق المشاركون في حوار . وتعتبر اشكل ماالخارجية تهديد العملية ب

 البعض، يمكن للحوار أن يحقق اآلمال المعل قة عليه.

 عامل النجاح الثالث: وضوح األهداف والعمليات

لبة للعمليات. ويجب على لألمام وصوال  إلى تحقيق نتائج ملموسة يتطل ب بنية ص المعنيينإن وضع هدف مشترك ودفع حوار 
وضوح العملية كل منهما على اآلخر، وخاصة عندما تكون  جميع المشاركين معرفة الخطوات التالية. ويعتمد وضوح الهدف و

خلق الثقة بين لهناك ضرورة إلى ب لورة الهدف أو عندما يتغير الهدف أو يبدو بعيد ا جد ا، فإنه يجب تصميم العملية بشكل جي د 
 ين.المشارك
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 عامل النجاح الرابع: المعرفة والمهارة 

حلول أفضل. وهي تستخدم وجهات  الوصول إلى يؤدي إلى ،تكامل المصالح المختلفة على افتراض  المعنيينحوارات  إن قيام
لمعرفة بشأن النظر المختلفة في ضوء مسار  للذكاء الجماعي. ويحتاج األمر بالنسبة لكال الجانبين إلى الخبرة والتجربة وا

   المعرفة والمهارة و بالتالي فإن قلةلمقدرة على التعاون بشكل بن اء. ا الرغبة و فرامحتويات الحوار. ومن المهم بنفس القدر تو 
 تأثير ا سلبي ا على النتائج. ؤثر ت، سوف المشاركين  المعنيينلدى 

 عامل النجاح الخامس: المصداقية

ذات مصداقية. وتعتمد هذه المصداقية على مجموعة من العوامل، على سبيل  المعنيينحوارات يتوج ب لتحقيق التأثير أن تكون 
 المثال:

 و نزاهة المبادرين والمنّفذين للحوار فيما يتعلق بالهدف من العملية، سمعة و حياد• 

 في عملية الحوار، المعنيينالتمثيل المناسب لمختلف • 

 شفافية عمليات صنع القرار،• 

 ية االستراتيجية للمشاركة في العملية بالنسبة للمشاركين،األهم• 

 ، المعنيينأهمية الموضوع الذي يتناوله حوار • 

 في العمليات االجتماعية ذات الصلة. المعنييندرجة اشتراك حوار • 

ان من األسهل أن يتمكنوا من مع الهدف والعملية، وكل ما ك المعنيينأعلى، كل ما ازداد اتحاد  المعنيينوكل ما كانت مصداقية حوار 
 ، أو أمام مؤسساتهم أو رؤسائهم.المعنيينأمام المعنيين الخاصين بهم من  المعنيينإضفاء شرعية على مشاركتهم في حوار 

 عامل النجاح السادس: اإلشراك

 المعنيينام الثقة بين تفقد مصداقيتها وتتسبب في انعد ذات الشأن مجموعات هامة من األطراف التي تستبعد المعنيينحوارات 
ذ أو دعم الحوار تعتبر مهمة لتنفي ، أطرافعدم وجود أطراف فاعلة إلى ذلك فإن تأثيرها يقل في حال غير المشاركين. وباإلضافة

بق اعدة واسعة من اآلراء. وينطعلى ق المعنيينيقوم حوار  أو األقل تأثيرا  حتىاألضعف  المعنيينيجب إشراك فلذا، أثناء العملية. 
ا على  ذلك في أن يتم خالل المرحلة األولى  مهارةكمن التير عن أنفسهم بشكل جيد نسبي ا. و الذين ال يمكنهم التعب المعنيينأيض 

 ذوي الصلة بالفعل من أجل تحقيق التغييرات المطلوبة.  المعنيين)االستكشاف والمشاركة( اكتشاُف  المعنيينلحوار 
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 ةعامل النجاح السابع: الُملكي

ا على حوار  هذه لكيةالمُ  قاعدة كون في تشكيله. وتنطبقينف ذ الناس ما يشار  عملية  ة. يعتبر المشاركون في أي المعنيينأيض 
الذين يأتيهم انطباع بأنه من غير المؤكد استخدام توصياتهم والكيفي ة التي سيتم بها ذلك، متحف ظين في انخراطهم  أولئك حوار، من

قرارات كما أنهم ال ينف ذون ال ،المعنيينينسحبون من حوار ودمج وجهات نظرهم، فإنهم ستطيعوا تقديم مطالبهم وحماسهم. فإذا لم ي
 . أو أنهم يراقبون العملية دون حماس 

 عامل النجاح الثامن: التركيز على التنفيذ وتحقيق النتائج

ا  لتزاميقة مفهومة، فإنهم ُيظهرون  اأن توصياتهم ال تستخدم بطر ال يهدف إلى التنفيذ أو  حوارالانطباع بأن  المعنيينإذا تول د لدى 
أو ينسحبون على األرجح من عملية الحوار. وبالتالي يكون التركيز على النتائج في عملية التشاور وعملية التعاون ضروري ا  قليال  

 .  المعنيينحاد األطراف الفاعلة مع حوار ت  اللاللتزام، أي 

تقديم  ووضع خطة عمل أو على موسة دور ا محوري ا، سواء أكان األمر يتعل ق باالتفاق على عقد اجتماع آخر أوتلعب النتائج المل
تقرير مرحلي حول تنفيذ العملية. ولكي تنجح هذه المور، فمن المفيد أن يتم خالل المرحلة األولى )االستكشاف والمشاركة( بحث 

 متابعتها في جميع المراحل الالحقة. تتمّ  ، وأنالمعنيينالقدرة التنفيذية لنظام حوار 
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 ؟ المعنيينكيف يمكن التأثير على عوامل نجاح حوارات 

 محور االهتمام عوامل النجاح

 بناء مجموعة أساسية تعمل بشكل جيد القيادة والدعم رفيع المستوى

ا أكبر لحوار  . المعنيينالمشاركين المهمين ويمكن أن تنشأ في البداية كفريق صغير من المبادرين بحوار  المعنيينن ، بشكل مثالي مالمعنيينتتكون أي مجموعة أساسية متحمسة، تمثل نظام 
م. و ومؤسساته المعنييندة للوساطة بين حوار ويجب أن تكون المجموعة األساسية قادرة على الحفاظ على العملية والتفكير فيها وتعلمها بشكل مستمر، كما ينبغي أن تكون المجموعة مستع

 عالوة على ذلك، أن يكون هنالك هيكل إشرافي ُمت فق عليه بصورة مشتركة، على سبيل المثال لجنة إشراف. ويمكن أن تنشأ أمانة المشروع من المعنيينيجب في األنظمة المعقدة لحوارات 
 رحم المجموعة األساسية.

 البحث عن دعم سياسي أو دعم آخر رفيع المستوى

التي تتم في إطار سياسي بصفة خاصة، مساهمة  مهمة  لتحقيق النجاح. وينبغي أن يكون لهؤالء  المعنيينمن األشخاص المؤثرين غير المشاركين بأنفسهم في حوارات يمثل الدعم النشط 
 .  المعنييناألشخاص موقف إيجابي وداعم بشكل مثالي فيما يتعلق بالمحتوى والهدف ونهج حوار 

 ن أهم األطراف الفاعلة ضمان اإللتزام القوّي م

ج الحوار إلى مؤسساتهم بنفس القدر للحوار والنتيجة المرجوة. ومع ذلك، فمن األهمية بمكان أن تكون األطراف الفاعلة الرئيسية مستعدة لنقل نقاط النقاش ونتائ  المعنيينلن يتحمس جميع 
 . المعنيينت المشار كة دعم حوار وضمان تنفيذها هناك. وبالتالي ينبغي على صن اع القرار في المؤسسا

دارة العالقات  إدارة العالقات بوعي الترابط وا 

للتعرف على "البشر بوصفهم بشر ا". وهذا يعني على سبيل المثال إتاحة عقد اجتماعات غير   المعنيينالناجحة على العالقات الجيدة. ويجب أن تتاح الفرصة أمام   المعنيينتعيش حوارات 
 و أثناء فعاليات الحوار، وضمان حدوث تواصل يسوده االحترام بين المشاركين، وكذلك ضمان االستماع إلى جميع األصوات.رسمية قبل أ
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 المشاركين في الحوار المعنييناإلدارة المثالية للعالقات مع المؤسسات الخاصة ب

ا العناية بالعالقة مع المؤسسات الخاصة ب عالقة بإدارة المؤسسات المشاركة. وتتمثل إحدى  المعنيين. ويجب أن يكون للهدف وللغرض من حوار المشاركين المعنيينمن المهم أيض 
 الواجبات المهمة للمجموعة الرئيسية في العمل على تحقيق تواصل واضح بشأن األهداف والحفاظ على هذا التواصل أثناء الحوار.

 تطبيق مفهوم التواصل الشفاف

في كثير من الحاالت قواعد  تواصل  خاصة لعمليات الحوار الخاصة بهم. ومن المهم في البداية أن تستطيع المجموعة  المعنيين. ويضع المعنيينح حوارات الشفافية أمر ضروري لنجا
ضفاء الطابع الرسمي( والمرحلة  ا. وفي المرحلة الثانية )البناء وا  ينبغي أن   المعنيينالثالثة )التنفيذ والتقييم( من حوار األساسية التواصل مع بعضها البعض بشكل وثيق وغير رسمي أيض 

 في عملية الحوار. على قواعد التواصل وأن يحددوا كيفية حدوث التواصل فيما بينهم وكيفية تحقيق النجاحات وكيفية التواصل مع الجمهور األوسع غير المشارك المعنيينيتفق 

 المشاركين  المعنيينومساهمتهم الخاصة في ذلك ل المعنيينار توضيح الهدف من حو  الوضوح بشأن الهدف والعملية

ين أن يفهموا سبب الحاجة إلى   المعنيينكثير ا ما يتم تحقيق ذلك على أفضل وجه ممكن من خالل المحادثات الثنائية في المرحلة األولى )االستكشاف والمشاركة(. ويجب على جميع  المدعو 
ضفاء الطاوجهات نظرهم أو خبراتهم، وما ال بع الرسمي( ذي يمكن أن تساهم به في العملية. كما تساعد مرحلة التحضير عالوة على ذلك في صياغة الهدف. وفي المرحلة الثانية )البناء وا 

دارة الفعاليات بصورة شفافة.  والمرحلة الثالثة )التنفيذ والتقييم( يتم  دعم ذلك من خالل التواصل الجيد وا 

 خلف األهداف المعنيينمدى وقوف التوضيح المنتظم ل

ها بشكل صريح ف المعنيينتقوم حوارات  ي كل األحوال. ويمكن أن على اتخاذ القرارات بتوافق اآلراء. إال أن طريق الوصول إلى ذلك ليس سهال  دائم ا. فال تعرض األطراُف الفاعلة مصالح 
 إلعداد القرارات بتوافق اآلراء والحفاظ على المشاركين في الحوار. تكون المحادثات الثنائية غير الرسمية "وراء الكواليس" مفيدة

 ضمان االعتمادية في تشكيل العملية

ا على حوارات  فق عليها، وضمان . وتعني االعتمادية في تشكيل العملية أن يتم  االلتزام بالبرامج الزمنية وخطط التنفيذ المتالمعنيينينف ذ الناس ما يشاركون في تشكيله. وينطبق هذا أيض 
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التي يشتد  فيها النزاع، ت بتجنب   المعنيين المشاركة الحقيقية في العملية، وكذلك تعني إتمام تخطيط وبنية العملية بتوافق اآلراء. وتساهم االعتمادية على وجه الخصوص، في حوارات
 م ة مشتركة.ذوي المصالح المختلفة في إطار مه المعنيينالصراعات في شكيل العملية، وبكسب 

دخال المعلومات المعرفة والمهارة  ضمان تنمية القدرات وا 

انات األساسية أو نتائج البحث. وينبغي أن تُقدم يمكن توسيع نطاق اآلراء ووجهات النظر الحالية على سبيل المثال عن طريق تقييم األداء أو المعلومات حول أفضل ممارسة، أو دراسات البي
 بأنهم على علم بها، ولكن ليستطيعوا التفكير في المدخالت من أجل مواءمتها مع مواقفهم الخاصة.  المعنيينال يشعر هذه المعلومات بحيث 

  المعنييناالهتمام ببناء المهارات في تنفيذ حوارات 

عاون على مستوى المؤسسات أو القطاعات. ويمكن أن تساهم التدريبات المناسبة التحديات التي تواجه الت المعنيينبسهولة أكبر إذا أدرك  المعنيينيمكن التغلب على الصعوبات في حوارات 
 أو إجراءات التأهيل المدمجة في العملية في أن يتعاون المشاركون بشكل أفضل.

 ضمان الموارد المالية الكافية

دارة العملية والتواصل،  المعنيينتحتاج حوارات  ذات الموارد المحدودة )على سبيل المثال المنظمات غير   المعنيينوخاصة عندما تشارك مجموعات إلى تمويل مالئم لالجتماعات والبحوث وا 
من مصادر محايدة لضمان التمثيل المناسب لهذه الحكومية والمزارعون والجمعيات التجارية الصغيرة والمجموعات النسوية ومنظمات المجتمع المحلي( في الحوار، فال بد من توف ر التمويل 

 . المعنيينلمجموعات من ا

دارة العملية وضمان التركيز على الخدمات المصداقية  االستفادة من السمعة الطيبة وحيادية كل من المبادرين وا 

يجب على المجموعة األساسية فالبداية،  . وفي حالة عدم إصدار التفويض بشكل واضح في المعنيينإلى التفويض ليتمك نوا من دعوة اآلخرين إلى حوار  المعنيينيحتاج المبادرون بحوارات 
ر من األهمية مثل التركيز الواضح للمبادرين طلب الحصول عليه في المرحلة األولى )االستكشاف والمشاركة(. ويمكن أن يكون الدعم السياسي أو الدعم اآلخر رفيع المستوى على نفس القد

وفي الحماس لتحقيق الهدف، وفي االستعداد للسير بالعملية على الشكل األمثل. ومن المفيد هنا القدرة على ، المعنيينمجموعات على الخدمات. وينعكس هذا األمر األخير في الحياد تجاه 
 .المعنيينوبناء الثقة في النظام المعقد لحوار   المعنييناالستماع الهتمامات مختلف مجموعات 
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 رالمشاركين في الحوا  المعنيينضمان التمثيل المناسب ل

وتحليل  المعنيينمجال عمل لالهتمامات بصورة كافية. ويمكن إجراء االختيار على أساس تحليل  المعنيينالمشاركين في الحوار، ضمان أن يشك ل حوار  المعنيينيمكن لالختيار الواعي ل
 السياق وكذلك تحليل الخالفات.

 ضمان صنع القرار بشفافية

لمستقبلية. وكل ما ا تمتعوا بالوضوح والشفافية بشأن كيفية اتخاذ القرارات، وكيفية التعامل مع التوصيات الصادرة،  وكيفية دمج هذه التوصيات في الخطط االثقة في العملية إذ  المعنيينيبني 
المشاركين   المعنيينيتم  بموثوقية أعلى، كل ما أد ى ذلك إلى وقوف أد ى التخطيط والتواصل وظيفتيهما باعتمادية أكبر، وكل ما كان االلتزام باإلجراءات المتفق عليها بخصوص اتخاذ القرارات 

 بدرجة أكبر وراء النتائج. 

   المعنيينمن  ضمان إشراك المجموعات األضعف مشاركةال

األضعف في البداية إلى دعم تنظيمي أو  معنيينال. وفي بعض الحاالت، تحتاج مجموعات المعنيينليست منظمة أو ليست لديها القدرات للمشاركة في حوار  المعنيينبعض مجموعات 
  المعنيينضع استراتيجيات لدمج مجموعات تنمية قدرات أو حوارات منفصلة يتم عرض نتائجها في الحوار. وفي إطار تحليل السياق في المرحلة األولى )االستكشاف والمشاركة( ينبغي و 

ضفاء الطابع الرسمي( و األضعف. وبعد ذلك يكون التنفيذ جزء ا من تشكيل العمل  . المعنيينالمرحلة الثالثة )التنفيذ والتقييم( من حوار في ية في المرحلة الثانية )البناء وا 

 ضمان إشراك األصوات االنتقادية

ذو   المعنيينهذا بشكل خاص على القضايا الحرجة. ويتسم حوار  على الدوام انتقادات فيما يتعلق بالهدف أو العملية أو قدرة المبادرين أو التأثير السياسي. وينطبق المعنيينتشهد حوارات 
إشراكها في عملية الحوار. وهذا األمر له أهميته  المصداقية بقدرته على استعياب النقد. ومع ذلك، ينبغي على المبادرين أن يفكروا منذ البداية في مصدر خروج األصوات االنتقادية وكيفية

ا في المرحلة األولى )االستكشاف والمشاركة(. وفي حوارات نالمعنييفي جميع مراحل حوار  في المرحلة   المعنيينالغارقة في الصراعات والمشحونة سياسي ا يستطيع   المعنيين، وخصوص 
 ريقة منظمة وشفافة.الثالثة )التنفيذ والتقييم( االتفاق  على اتخاذ ترتيبات معينة آلليات الشكاوي، ومن ثم فإنه يمكن التعامل مع االنتقادات بط
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 المعنيين المؤثرين جًدا  المعنيينإدارة إشراك 

، حتى لو بدا أنهم غير مهتمين بالهدف أو بالنهج المتبع. لذا يتوج ب في المرحلة األولى )االستكشاف والمشاركة( التفكير في المعنيينالمعنيين األقوياء أهمية في نجاح حوار   المعنيينل
شراكهم في تحقيق نتائج بناءة.  ينالمعنيكيفية إدخال   المؤثرين وا 

 مراعاة أهمية الهدف بالنسبة للمشاركين لكيةالمُ 

  المعنيينألولى من حوار إذا كانوا مقتنعين بأن النتيجة ضرورية وتؤثر إيجابي ا على األطراف المعنية الخاصة بهم، أو على مؤسساتهم الخاصة. ويجب في المرحلة ا  المعنيينيتحمس 
 . المعنيينوما هي شواغلهم وتوقعاتهم. ويجب إعطاء أهمية لهذا األمر خالل جميع المراحل األربعة لحوار  ، المعنيين)االستكشاف والمشاركة( معرفة مدى أهمية الموضوع لبعض 

 على نتائج الحوار شفاًفا المعنيينجعل تأثير 

جري من أجله. ومن المهم في عمليات التشاور توضيُح ر إلى المشاركين في الحوار. ويرتبط هذا بشكل الحوار والغرض الذي أُ إسناد عملية صنع القرا المعنيينال يمكن في بعض حوارات 
لقرارات بصورة مشتركة والمشاركين فيها، االتفاق على قواعد التخاذ ا المعنيينووجهات نظرهم في عمليات صنع القرار. ويجب على المبادرين في حوارات  المعنيينكيفية إدخال توصيات 
 وااللتزام بهذه القواعد.

  المعنييناالعتراف بمساهمات 

ل عليها وتؤخذ  المعنيين. فإذا الحظ المعنيينلوضع هدف مشترك وتحقيقه، موضع  تقدير  من قبل المبادرين بحوار  المعنيينيجب أن يكون الوقت والموارد، التي يكرسها  أن مساهمتهم يعوَّ
 . المعنيينر، فإن هذا يقوي استعدادهم لاللتزام في حوار بعين اإلعتبا

 التركيز أوال أثناء التنفيذ على النجاحات التي يمكن تحقيقها بسهولة  التركيز على التنفيذ وتحقيق النتائج

دائم ا  المعنيينيعزز االستعداد لمزيد من المشاركة. فينبغي أن تبدأ اجتماعات  ينبغي أثناء التنفيذ أن تحظى النجاحات السريعة بمكان الصدارة في البداية على األقل، ذلك أن وضوح النتائج
ا أن يقوم األشخاص مع ا أثناء االجتماع بلمحة موجزة عن النجاحات التي تم تحقيقها والقرارات المتخذة ومعلومات حول استخدام بعض المساهمات أو جدول زمني لها. ومن المفيد أيض  
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 علقة. فااللتزام والُملكية يتولدان من الخبرة بالنتائج التي تم تحقيقها بصورة مشتركة.بإنجاز المهام الم

 مراعاة التوزيع الواضح لألدوار والهياكل الفعالة

ضفاء الطابع الرسمي( والثالثة )التنفيذ والتقييم(، تحديُد أدوار   ا في المرحلتين الثانية )البناء وا  التي يشرف   المعنييناركين بتوافق اآلراء. ويجب في حوارات المش المعنيينمن المهم، خصوص 
على هياكل اإلشراف مثل فرق إدارة العملية أو لجنة اإلشراف أو مجموعات العمل  المعنيينعيلها مسؤولون حكوميون مراعاة القواعد والهياكل الرسمية القائمة. فإذا اتفق المشاركون في حوار 

ـفاء والموارد الكافية.المكونة من الخبراء، فيجب تز   ويد هذه الهياكل بالموظفين األك 

   المعنيينتنظيم واٍع لنظرة استعراضية دورية للماضي بشأن المسار السابق لحوار 

لى النتائج هو إجراء مراجعات لسير العمل إلى تحقيق تقدم ملموس. وحجر الزاوية للعمل الذي يركز ع المعنيينيمكن قياس النتائج ومراجعة الخطط من حيث التنفيذ. وتهدف اجتماعات 
ا في عمليات التشاور إبالغ جميع   المعنيين بصفة منتظمة بأثر العملية الذي يتحقق. المعنيينعلى شكل تقارير حول سير العمل أو تقارير مراقبة. ومن المهم أيض 
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 الفصل التاسع

  المعنيينمراقبة العملية في حوارات  .9

مثلها مثل عمليات التغيير األخرى إلى أدوات مراقبة لمتابعة تنفيذ األنشطة وقياس أثر النتائج التي  يينالمعنتحتاج حوارات 
ا  المعنيينونظر ا ألن نجاح حوارات  13تحققت. يعتمد أساس ا على جودة إدارة العملية، فإن التعديل المنتظم لتصميم العملية هو أيض 

لمهيكل بتمهيد الطريق. وينبغي أن تشارك في ذلك على األقل األطراف الفاعلة الرئيسية، إال أمر بالغ األهمية. وهنا يقوم التفكير ا
 أن األفضل هو مشاركة أكبر عدد ممكن من األطراف الفاعلة المعنية.

 نصيحة عملية:

 دارة العملية. جودة إال تعتمد نتائج عمليات الحوار والتعاون على الموضوعات والمحتويات فحسب، ولكن إلى حد كبير على 

ا، على المراقبة المستمرة للنتائج القابلة للقياس بشكل موضوعي أو مراقبة العمليةتعتمد  ، مثل سائر أشكال المراقبة األخرى أيض 
 المعنيينغير موضوعي طبق ا للمؤشرات المتفق عليها. وتعتمد هذه المؤشرات بالنسبة لمراقبة العملية على عوامل نجاح حوارات 

تقييم جودة العملية وتعديل  على المعنيينة في الفصل السابق. وتساعد مراقبة العملية األطراف  الفاعلة الرئيسية في حوارات الوارد
 إدارة العملية أو تحسينها طبق ا لذلك.

ذ أو عملية مراقبة يمكن الجمع بين مراقبة العملية وبين أشكال أخرى للمراقبة، مثل مراقبة األنشطة والنتائج، من خالل خطط التنفي
 والمستفيدين المعنيين. المعنييناألثر التي ترتبط ب

 

 

إن  أدوات المراقبة وأساليب التقييم مألوفة لدى معظم األطراف الفاعلة في مجال التنمية المستدامة. وتدخل المراقبة ضمن قائمة 
ا في القطاع الخاص ا في التعاون اإلنمائي، بل أيض  ، وفي مشروعات المجتمع المدني، وكذلك في مجال أعمال اإلدارة، وخصوص 

 الخدمات العامة. وقد يختلف الشكل والتركيز والتطبيق العملي من قطاع إلى آخر أو من منظمة إلى أخرى.

  المعنيينإدخال المراقبة في حوارات  9-1

 المعنيينية. فغالب ا ما تعمل مجموعات أصعب كثير ا منه في حالة أي منظمة فرد المعنيينيعتبر إدخال أنظمة المراقبة في حوارات 
في البداية تمثل أنظمة هشة يتوقف نجاحها على اتفاق  المعنيينبطرق وأساليب مختلفة للمراقبة. باإلضافة إلى ذلك، فإن حوارات 

ذا حاولت مجموعة من  يهد د العملية،  أو منظمة داعمة فرض إدخال أداة مراقبة معي نة، فإن  ذلك يمكن أن المعنيينالمشاركين. وا 
ما زال لديهم شك تجاه المشروع أو التعاون أو  المعنيينوخاصة إذا كان هناك القليل من الثقة فيما بين المشاركين، أو كان 

 المبادرة. وقد تنظر بعض األطراف الفاعلة إلى األمر على أنه محاولة للتالعب أو ممارسة للنفوذ بطريقة غير مالئمة. 

                                                      

13
 2011كونكيل وآخرون  . Bالمنشور  الكثير من عناصر هذا الفصل مأخوذ من هذا
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  المعنيينسية إلدخال المراقبة في حوارات بعض القواعد األسا

قامة العالقات، فإن إدخال  عدم إدخال المراقبة بصورة مبكرة للغاية إذا كانت المجموعة األساسية ما تزال منشغلة ببناء الثقة وا 
فيمكن أن تؤدي ، المعنيينالمراقبة يهدد العملية بُرمتها. وعند إرساء قواعد حوار 

لى استقرار النظام. وتدعم المراقبة مصداقية المراقبة إلى زيادة  تعزيز الثقة في التنفيذ وا 
 النهج بالقدر الذي يتم به إثبات النتائج.

يجب على جميع األطراف الفاعلة الرئيسية الموافقة على إدخال أداة مراقبة محددة،  مواءمة شكل المراقبة بصورة مشتركة
 المشاركين في الحوار. المعنيينجميع واألمر المثالي في هذا اإلطار هو موافقة 

، ينبغي استخدام أدوات للتقييم الذاتي
 إلبراز خبرات التعلم المشتركة،

ز التعاون ويمكن استخدامه في الوقت نفسه كانعكاس لألسلوب. وال  التقييم الذاتي يعز 
 على ذلك بشكل صريح. المعنيينيكون التقييم الخارجي مفيد ا إال إذ وافق 

م األدوات التي يفهمها الجميع استخدا
 بسهولة

معقدة بالفعل. لذلك يستحسن تجنب استخدام أدوات المراقبة المعقدة  المعنيينحوارات 
 للغاية.

احترام واستخدام المراقبة وأدوات التقييم 
 الخاصة بالمؤسسات المشاركة 

بة التنفيذ أو يمكن استخدامها لمراق المعنيينبغالب ا ما تكون هناك طرق مراقبة خاصة 
إلى  المعنيينا تؤدي المراقبة في حوارات ن الاآلثار الناتجة عن العملي ة. وينبغي أ

بعبء عمل إضافي، ويجب أن ال تتعارض مع أدوات المراقبة  المعنيينإثقال 
 الموجودة الخاصة بالمؤسسات المشاركة.

 

  المعنيينأشكال المراقبة في حوارات  9-2

 وتوضيحها من خالل أسئلة إرشادية مناسبة. ، المعنيينالثة أشكال من المراقبة في حوارات سيتم في هذا القسم شرح ث

 مراقبة األنشطة والنتائج

لمراقبة األنشطة المتفق عليها والنتائج التي يتم تحقيقها. وهنا يمكن استخدام  المعنيينتستخدم مراقبة األنشطة والنتائج في حوارات 
ييم المعروفة. ومن المهم االحتفاظ بنظرة عامة على األنشطة المتفق عليه، واالتفاقات الموقعة، وخرائط معظم أدوات المراقبة والتق

الطريق، وخطط التنفيذ. في كثير من األحيان تكون هناك أمانة للمشروع أو لجنة إشراف تتولي المسؤولية عن إدارة العملية أو 
. المعنيينقديم عرض موجز للتقدم الذي يتم إحرازه في بداية كل اجتماع كبير ألإدارة المشروع. وتقوم هذه الجهات في المعتاد بت

. المعنيينويجب أن تبدأ مراقبة األنشطة بالنسبة للمجموعة األساسية في المرحلة األولى )االستكشاف والمشاركة( من حوار 
ضفاء الطابع  الرسمي( في االتفاق بشكل مشترك على أداة للمراقبة. وعندئذ يتمثل أحد العناصر األساسية للمرحلة الثانية )البناء وا 

 

 

 

 مراقبة األثر

 ئلة إرشادية لمراقبة األنشطة والنتائجأس

 ؟ مصلحةهل فعلنا ما اتفقنا عليه في خطة التنفيذ أو خطة العمل الخاصة بحوار أصحاب ال• 

 هل تؤدي خطة التنفيذ أو خطة العمل الخاصة بنا إلى تحقيق النتائج المرجوة؟• 
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ونتائجه تحقق التأثير المتوقع. ولهذا الغرض ينبغي استخدام األدوات المناسبة  المعنيينما إذا كان حوار في14ترصد مراقبة األثر
 .  للسياق الم عني 

 

 

 

 

 

 مراقبة العملية

لية باستمرار فيما إذا كانت العملية تؤدي إلى تحقيق النتائج المتوقعة وتساهم بشكل أساسي في يجري التأك د من خالل مراقبة العم
خلق مسؤولية مشتركة عن النجاح. وبالتالي تستطيع األطراف الفاعلة الرئيسية مثل المجموعة األساسية أو أمانة المشروع، وكذلك 

 والتعلم بسرعة من التجارب.، المعنيينإجراء حوار ناجح ل تطوير  فهم  أفضل  لمتطلبات، المعنيينمجموعة أوسع من 

 

 

 

 

 

 

. المعنيينعوامل النجاح الحاسمة لحوارات تتم مراقبة العملية على أفضل وجه ممكن في شكل تقييم ذاتي، وينبغي أن تقوم على 
ا ألنها تشحذ الوعي بعوامل ويجب أن تكون مرتبطة دائم ا بمراقبة النتائج ومراقبة األثر. ومع ذلك، تلعب مراقبة ال عملية دور ا خاص 

 . المعنييننجاح حوارات 

 

 

 

 

                                                      

14
 2000كوبي فالهاوس 

 أسئلة إرشادية لمراقبة العملية

 المشاركة واالنخراط التي كانت ناجحة؟ ما هي استراتيجيات عمليات• 

 ؟ بما فيه الكفايةقادًرا على خلق التعاون  مصلحةهل كان نظام حوار أصحاب ال• 

 ما هي عناصر تصميم العملية التي تساهم في نشأة مسئولية مشتركة عن النجاح؟• 

 كيف تساهم العملية في التركيز على النتائج؟• 

 أسئلة إرشادية لمراقبة األثر

 واألطراف الفاعلة األخرى؟ على المؤسسات المشاركة والمستفيدين لحةمصما هي آثار نتائج حوار أصحاب ال• 

 في البداية؟ مصلحةفي تحقيق األهداف التي اتفق عليها أصحاب ال مصلحةإلى أي مدى ساهم حوار أصحاب ال• 

 الغرض منه؟  مصلحةهل حقق حوار أصحاب ال• 
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 أدارة مراقبة العملية: التقييم الذاتي لعوامل النجاح 9-3

ا التعل م من التجارب بشكل منهجي المعنيينإدارة العملية بشكل جيد نوعي ا هو أمر حاسم لنجاح حوارات إن   ، كما يجب أيض 
اح والتعرف مبكر ا على توقيت ظهور الصراعات والمشاكل. وتستخدم مراقبة العملية بوصفها تقييم ا وضمان مراعاة عوامل النج

 . المعنيينذاتي ا في القياس الموضوعي بدرجة أقل من استخدامها في التقييم غير الموضوعي للموقف الراهن لحوار 

ا لبدء حوار داخلي بشأن إدارة العملية بصورة ترك ز ويمكن استخدام النتيجة كنقطة انطالق لعملية التعلم، ويمكن استخدا مها أيض 
ا توثيق العملية والصعوبات التي تواجهها في  مراحل  كافةعلى النجاح. وفي حالة استخدامها بشكل مستمر، فإنه يمكنها أيض 

 سيرها. 

 كيف تستخدم األداة في التقييم الذاتي؟

دراية بعوامل النجاح المذكورة آنف ا. يقوم المشاركون بشكل فردي أو جماعي  في البداية، يجب أن يكون جميع المشاركين على
. ويدعمهم في ذلك االستبيان 6إلى  1بتقييم العوامل على المخطط البياني العنكبوتي المعروض من خالل مقياس مدرج من 

وعلى هذا األساس، يتم تحديد التدابير الالزمة  التالي. وبعد ذلك يقومون بمناقشة تقييم الوضع فيما يتعلق بعوامل النجاح الفردية.
 لتحسين عوامل النجاح الفردية وتضمينها في خطط العمل.

  المعنييندور مراقبة العملية بواسطة التقييم الذاتي في المراحل األربعة لحوار 

 

 المرحلة األولى

 )االستكشاف والمشاركة(

ر ا، كل ما استطاعت التركيز بشكل أفضل على ك لما فهمت المجموعة األساسية عوامل النجاح مبك
الشروط الالزمة لبناء عملية ترك ز على النجاح. ويستطيع المبادرون أو المجموعة األساسية 

 استخدام "التقييم الذاتي" لمراجعة التصميم  الحالي للعملية أو تقييم االجتماعات التي تم  عقدها.

 المرحلة الثانية

ضفاء الطابع  )البناء وا 
 الرسمي(

ينبغي على المجموعة األساسية استخدام أداة المراقبة بانتظام باعتبارها وسيلة مراقبة جارية للعملية 
من أجل تعزيز عملية التبادل والتعلم المستمرة بخصوص النجاحات والصعوبات في حوار 

ا تقديم عوامل النجاح لمجموعة أخرى ضمن مجموعات المعنيين  ةالمشارك المعنيين. ويمكن أيض 
 . المعنيينمن أجل التعاون في حوارات 

 

 

 المرحلة الثالثة

 )التنفيذ والتقييم(

تستطيع المجموعة األساسية استخدام األداة كوسيلة مراقبة جارية للعملية كما في المرحلة الثانية. 
ا لكي تحصل من  ال المشاركين على ردود أفع المعنيينوتستطيع المجموعة استخدام األداة أيض 

المشاركين بالكيفية  المعنيينحول عملهم. ومن األهمية بمكان أن تقوم المجموعة األساسية بتعريف 
التي سيتعاملون بها مع نتائج هذه الردود، على سبيل المثال عن ماهي ة اإلجراءات المقترحة التي 

 المعنيينع سينفذونها وأسباب ذلك وما هي اإلجراءات التي لن يجري تنفيذها. فإذا وافق جمي
ا إلجراء تقييم خارجي لجودة العملية. كما يمكن أن  المشاركين على ذلك، يمكن استخدام التقييم أيض 

 تقد م مراقبة العملية أساس ا مبتكر ا للتعل م المشترك وترفع درجة االستعداد للمشاركة والتنفيذ.

ساسية استخدام "التقييم الذاتي" لمواصلة تخطيط العملية. وفي حالة إقامة عملية يمكن للمجوعة األ المرحلة الرابعة
الذي  المعنيينمشاركة وانخراط جديدة في المرحلة الرابعة، ال ينبغي للمجموعة األساسية إبالغ 
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 النجاحمخطط بياني عنكبوتي لعوامل : 14شكل رقم  

 

 االستبيان

 تشتمل قائمة المراجعة على خيارات اإلجابة التالية

ا 6  ينطبق تمام 
 ينطبق في الغالب 5
 ينطبق إلى حد ما 4
 ينطبق بدرجة أقل 3
ا 2  ال ينطبق إلى حدٍّ م 
 ال ينطبق 1

 

 

)مواصة تطوير حوار 
 ( المعنيين

انضموا للمشاركة حديث ا بأداة المراقبة بشكل مبك ر للغاية، بل يجب عليهم تعريفهم بمبادئ عوامل 
ذا وضع حوار  لنجاح بعناية وبصورة شاملة.ا هياكل مؤسسية، فقد يكون من الضروري  المعنيينوا 

مراجعة أهمية عوامل النجاح الحالية وتعديلها لصالح استمرار بقاء عملية التفكير والتعل م المشتركة، 
 أو إعداد مجموعة جديدة من العوامل.
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 6 5 4 3 2 1 عوامل النجاح واألسئلة الرئيسية

       . القيادة والدعم رفيع المستوى1
  المشاركين. المعنيينهناك مجموعة أساسية قوية لديها التزام قوي وتمثل       
  المعنيينهناك أشخاص رفيعوا المستوى ومؤثرون يدعمون حوار .       
  .يوجد إلى جانب المجموعة األساسية عدد كاف  من المشاركين الذين يتحدون مع الهدف       
 مؤسسات المشاركة تتحد مع الهدف. اإلدارة على أعلى مستوى من ال       
دارة العالقات2        . الترابط وا 
 أمامهم وقت كاف  لبناء عالقات فيما بينهم. وبذا يتقابل األشخاص المشاركون مع بعضهم  المعنيين

 البعض باحترام وقبول متبادل.
      

 .هناك تبادل تواصلي وُملهم       
 المشاركين وبين المؤسسات التي يمثلونها. المعنيينمام للعالقات بين يتم تقديم ما يكفي من االهت       
       . الوضوح بشأن الهدف والعمليات3
  المشاركين. المعنيينفي تحقيق الهدف المشترك معروفة لدى جميع  المعنيينمساهمة حوار       
  المشاركين بصورة كافية حول الهدف. المعنيينيتم  التنسيق بين       
 .تتسم بنية العملية واألساليب المستخدمة بالشفافي ة وبأن ها موثوق بها       
       . المعرفة والمهارة4
 .يتمتع جميع المشاركين بالمعرفة الالزمة والمهارات المطلوبة       
  المعنيينتتصم ن بنية العملية تنمية القدرات لتنفيذ حوارات .       
  وتنفيذه. المعنيينالموارد الالزمة إلجراء حوار يوجد ما يكفي من       
       . المصداقية5
  ا كافي ا ويحظون بثقة جميع  المعنيينيمتلك المبادرون أو المجموعة األساسية أو مديروا العملية تفويض 

 المشاركين.
      

  بصورة كافية ومناسبة. المعنيينالمعنيين ممثلون في حوار  المعنيينجميع       
  مع ا بصورة تشاركي ة. وتتضمن الخلفيات والثقافات  المعنيينعمليات صنع القرار تتسم بالشفافية ويقررها

 المشاركين ومؤسساتهم المعنية. المعنيينالمختلفة ل
      

       . اإلشراك6
  المعنيينفيذ حوار غير المؤث رة في العملية بصورة مناسبة. ويتم تصميم وتن المعنيينيتم إشراك مجموعات 

المشاركين وُيستمع إليهم بصورة  المعنيينواالجتماعات وورشات العمل ذات الصلة بحيث يتحدث جميع 
 كافية.

      

  توجد طريقة منسقة للتعامل مع االنتقادات والشكاوي. ويتم إشراك األصوات المنتقدة، ولكن يتم على األقل
 .الحفاظ على وجود عالقة جيدة بالمنتقدين

      

 وهم مشتركون في عملية الحوار. المعنيينالمؤثرون لديهم اهتمام كاف  بالهدف من حوار  المعنيين       
       . الُملكية7
  المشاركين. المعنيينيتم مراجعة مدى أهمية األهداف والنتائج بصفة منتظمة مع جميع       
  رهم، أو في صنع القرار أو في كليهما. أما القرارات لديهم حق متساو  في إدراج وجهات نظ المعنيينجميع      
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 فتُت خذ بتوافق اآلراء.
  المختلفين يتم  بصورة كافية.  المعنيينتتأكد المجموعة األساسية من أن اإلقرار بمساهمات       
       . التركيز على التنفيذ وتحقيق النتائج8
  شاركون إيجاد حلول للمشكالت مع ا. وتختتم االجتماعات مصممة، بحيث يستطيع الم المعنييناجتماعات

 بلمحة عامة عن النتائج والخطوات التالية. 
      

  المشاركون. المعنيينإذا اُتخذت قرارات مشتركة، يتم تنفيذها من قبل المؤسسات التي يمثلها       
 فيذ.جميع المشاركين على دراية باألدوار المختلفة وبهياكل اإلشراف والتن       
  المشاركون على شكل مراجعات سير العمل وشكل المراقبة.  المعنيينيت فق       
 .يتم إجراء مراجعات سير العمل بصورة منتظمة       
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 الفصل العاشر

 أدوات الممارسة .10

وار والتعاون بصورة ترّكز في التخطيط المنهجي وتنفيذ عمليات الح المعنيينتساعد أدوات الممارسة التالية المبادرين بحوارات 
تسهيل على النتائج. وُتستخدم كأدّلة "وأطُـر" داعمة لتصميم عمليات الحوار أو لتحسين فهم نماذج التواصل. كما أنه من شأنها 

ثارة للخالف. ات، بحيث يمكن اتخاذ إجراءات بطريقة براجماتية وآمنة في البيئاألمور المعّقدة  األكثر تعقيًدا وا 

فإن أدوات الممارسة تدعم عملية تخطيط األنشطة، ويمكن استخدامها كمصدر إلهام للتفكير المشترك، كما أنها تصلح وبالتالي 
كنظام إنذار مبكر يشير إلى أوجه القصور واالختالالت. كما أنها تشحذ الوعي بالتفاصيل التي غالًبا ما تتطلب الكثير من 

 . المعنييناالهتمام في حوارات 

إن استخدام أدوات الممارسة ال يمكن أن يحّل محل المرونة واالنفتاح على الدوافع الجديدة أثناء العملية. ولتنفيذ ومع ذلك، ف
بنجاح، يحتاج األمر باإلضافة لهذه األدوات، إلى فهم أعمق للحوافز والدوافع الكامنة التي تدفع الناَس للدخول  المعنيينحوارات 

. عالوة على ذلك فإن أدوات الممارسة الموّضحة هنا ال تحّل محل أدوات تخطيط في حوار وتعاون مع بعضهم البعض
دارتها، كتلك المستخدمة في القطاع الخاص والمؤسسات العامة ومنظمات المجتمع المدني.  المشروعات العادية وا 

  المعنيينتحليل  10-1

نسبة لعملية الحوار، وكذلك لتحديد األطراف الفاعلة هو أداة أساسية لتحديد جميع األطراف المعنية المهمة بال المعنيينتحليل 
من قبل  المعنيينالمعنية والمؤسسات ذات الصلة، وتحليل عالقاتها تجاه بعضها البعض. وعلى كل حال، ينبغي إجراء تحليل 

 .  المعنيينأولئك الذين يبادرون بحوار 

 المعنيين، إال أنه من المهم للغاية إجراء تحليل المعنيينر وعلى الرغم من أنه يمكن تطبيقه بشكل مفيد خالل جميع مراحل حوا
والحصول على نظرة عامة عن  المعنيينقبل الشروع في عملية الحوار. ومن ثم يستطيع المبادرون تكوين فهم أفضل لسياق حوار 

 الدعم المتوق ع والعوائق المحتملة. 

، أثبتت كل منهما جدارتها في عمليات الحوار. ويمكن معنيينلللطريقتين يمكن بهما إجراء تحليل وفيما يلي شرح تفصيلي 
 استخدامهما منفردتين أو مجتمعتين.

 

 األداة: شبكةالمصالح/النفوذ 10-1-1

 استخدام شبكة المصالح/النفوذ هو أمر مفيد جد ا حتى يمكن تقييم ما يلي: 

  ؟ المعنيينما هو نوع عملية المشاركة المطلوب إلثارة االهتمام الكافي بحوار 

  الذين يجب دعمهم لكي يشاركوا بمواقفهم في الحوار؟ المعنيينمن هم 

  ا فرديين( الذين يجب أن يدعموا الحوار؟ المعنيينمن هم  )سواء أكانوا مؤسسات أم أشخاص 
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  المعنيينالمهّمين بالنسبة للهدف من حوار  المعنيينالخطوة األولى: إعداد قائمة ب

أو ربما من األطراف الفاعلة أو  المعنيينالمهمين. ويمكن أن يكون هؤالء مشاركين في حوار  المعنيينقم بإعداد قائمة بجميع 
 15المؤسسات المهتمة بالتعاون.

األكثر األهمية، وفي نفس الوقت: المؤسسات )األشخاص أحيان ا( التي يمكنها  المعنيينقم بعد ذلك بمراجعة القائمة من حيث 
 أو إفشاله. المعنيين المساعدة في إنجاح حوار

 

 وتحليل قدراتهم على التأثير المعنيينالخطوة الثانية: تحليل مصالح 

شبكة المصالح/النفوذ(. يمكنك  13)انظر الشكل رقم  المعنيينبحسب مصلحتهم المحتملة وتأثيرهم على حوار  المعنيينقم بترتيب 
ون على سبيل المثال باللون األخضر، المعيقون / المنتقدون بألوان مختلفة في الشبكة: الداعمون / المؤيد المعنيينرسم 

 المحتملون باللون األحمر.

 

 شبكة المصالح أو النفوذ: 15شكل رقم  

 

 

 

                                                      

15
حسب السياق، على سبيل المثال وزارات، مؤسسات بحثية، شركات، منظمات محلية غير حكومية، منظمات على مستوى  

 المجتمع المحلي، منظمات مانحة.
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 المهّمين المعنيينالخطوة الثالثة: فهم كيف يمكن إشراك 

 المعنيينر بنفسك في أن يقوم بعد أن تقوم بمناقشة نتائج شبكة المصالح/النفوذ، ينبغي عليك أن تنظر كيف يمكنك أن تؤث
 اآلخرين بتغيير مواقفهم. وهنا تمثل األسئلة التالية مؤشرات استداللية: 

  ؟ المعنيينالمهم ين الذين ليس لديهم سوى القليل من االهتمام بحوار  المعنيينكيف يمكنك إثارة اهتمام 
  ؟ معنيينالاألقوياء والمؤثرين بأن يدعموا حوار  المعنيينكيف يمكنك إقناع 

 المهتمين.  المعنيينمباشرة، أن يتواجدوا في مربع  المعنيين، الذين ترغب في أن تنف ذ معهم حوار المعنيينينبغي على 

نت فهم ا جي دا  لوجهات النظر المتباينة لمختلف  ، فإنه يمكنك تقرير ما هي الخطوات القادمة للتعاون وكيف المعنيينإذا كنت قد كو 
بطريقة  المعنيين(. ويتم إشراك مختلف األطراف الفاعلة في مختلف مراحل حوار 16اللزوم )انظر الشكل رقم  يجب التواصل عند

ذا كان من غير الممكن إشراك  متباينة، على سبيل المثال من خالل اإلمداد بالمعلومات، أو التشاور، أو الحوار أو التعاون. وا 
 تيجية إلشراك األطراف الفاعلة بشكل تدريجي.منذ البداية، فيمكن وضع استرا المعنيينجميع 

 

 وحماستهم المعنيينتحديد أهمية مشاركة مختلف : 16شكل رقم  

 

 ينبغي عليك إشراك هذه األطراف الفاعلة في الحوار بشكل مستمر. المؤثرون جًدا / المهتمون:  المعنيين

ذه األطراف الفاعلة بالمعلومات الكافية التي تثير فضولهم إزاء ينبغي عليك إمداد ه المؤثرون جًدا / المهتمون قلياًل: المعنيين
المبادرة. ومع ذلك، ال ينبغي إمداد األطراف الفاعلة بمعلومات فوق طاقة استيعابهم. وحسب أهمية هذه األطراف الفاعلة بالنسبة 

 لهدف الحوار ونتيجته ينبغي عليك إثارة االهتمام بالمشاركة بطريقة فعالة. 
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ينبغي عليك إمداد هذه األطراف متخصصة: المعرفة ال ذويقليلوا التأثير / المهمون الذين لديهم معلومات مهمة / نالمعنيي
 للغاية ونمفيد وناألطراف الفاعل ؤالءكون هي. يمكن أن  المعنيينالفاعلة بالمعلومات بطريقة مالئمة للحفاظ على اهتمامهم بحوار 

ا تقييم مدى أهمية وجهة نظر هذه األطراف الفاعلة المعنيينمل حوار للمسائل التفصيلية الخاصة بمجال ع . ينبغي عليك هنا أيض 
 أو خبراتهم بالنسبة لهدف الحوار ونتيجته: وطبق ا لذلك يمكنك العمل بشكل فع ال من أجل إشراكهم. 

راف الفاعلة في حسبانك، ألن مواقفهم قد ينبغي عليك االستمرار في وضع هذه األط:  اإلهتمام قليلوالمؤثرون قلياًل /ا المعنيين
 تتغير. إال أنه ال ينبغي إزعاج هذه األطراف الفاعلة بتواصل زائد عن الحد .

 

  المعنييناألداة: رسم خريطة مشهد  10-1-2

شراك  المعنيينقبل أن تشرع في إنشاء حوار  قاتهم المهم ين وعال المعنيينآخرين، يمكن من خالل رسم خريطة أصحاب مصلحة وا 
بعضهم ببعض تكويُن فهم  أفضل لوضع األطراف الفاعلة ووضع المطالب المعقدة في الغالب، والتي سيتم على أساسها إقامة 

 . ينبغي عليك عند رسم هذه الخريطة أن تراعي عرض الوضع الفعلي.المعنيينحوار 

 لتحقيق األغراض التالية: المعنيينيتم رسم خريطة نظام 

  للنظام،تكوين فهم أفضل 
 ،تحقيق فهم أفضل ألماكن تدف ق الطاقات 
 ،التعرف على نموذج السلوكيات والعالقات 
 .وضع أساس أفضل الستراتيجية التدخل 
 

 جزًءا من النظام المعنيينالخطوة األولى: تحديد عما إذا كان المبادرون بتحليل 

لتحليل / المجموعة القائمة بالتحليل. فإذا كنت جزء ا من فكر فيما إذا كنت جزء ا من النظام أم ال باعتبارك الشخص القائم با
ذا لم  النظام وتريد التدخل في النظام بصورة تنطوي على المبادرة أو القيادة، ينبغي عليك أن تشترك بنفسك في رسم الخريطة. وا 

قطة االنطالق نحو رسم تكن جزء ا من النظام، ولكنك تريد التدخل في وقت الحق، فينبغي تحديد أهم طرف فاعل وجعله ن
 الخريطة.

وبشكل عام، ينبغي دائم ا أن يكون الطرف الفاعل، الذي ُيعتبر أهم طرف بالنسبة للهدف والنتيجة، هو نقطة االنطالق لرسم 
 . المعنيينمشهد 

 المعنيين مباشرة بالمشروع وكذلك عالقاتهم تجاه بعضهم بعًضا المعنيينالخطوة الثانية: تحديد 

مهمين آخرين في النظام وارسمهم واحد ا تلو اآلخر، على سبيل المثال في شكل دوائر. ويمكن التعبير عن مصلحة  أصحابد حد  
ا بطرق مختلفة: من خالل المسافة بين دوائرهم، أو من  بهدف الحوار، المعنيينعالقة مختلف  أو عالقاتهم تجاه بعضهم بعض 

، أو من خالل عرض العالقات أحادية الطرف أو العالقات المتبادلة أو معنيينالخالل الخطوط السميكة أو الرفيعة التي تربط 
 (.17عن طريق وضع تعليقات بين مشروع الشراكة واألطراف الفاعلة المعنية )انظر الشكل رقم 
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 آخرين ذوي تأثير محتمل على النظام أصحاب مصلحة الخطوة الثالثة: تحديد 

 .  المعنيينألخرى الموجودة في النظام، وما هو مدى تأثيرها على نجاح حوار فكر اآلن، ما هي األطراف الفاعلة ا

  المعنيينالخطوة الرابعة: وضع قائمة بالمؤثرات الخارجية على نظام 

 ينبغي عليك أن تحدد في هذا المكان الجوانب الخارجية األخرى التي قد تؤثر على الحوار وأن ُتدرجها في الصورة.

 قييم رسم الخريطةالخطوة الخامسة: ت

 ، ينبغي عليك النظر إليها من مسافة ما، وتحليل النتيجة مع المبادرين اآلخرين. المعنيينبعد قيامك برسم خريطة نظام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخطوة السادسة: مناقشة خيارات التدخل

لي ا من أجل تعزيز الحوار والتعاون. طة مناقشة ما الذي يستطيع المبادرون القيام به فعار الخ إرساءفي النهاية، يتم على أساس 
 مرة وبتشكيل األطراف الفاعلة، ويمكن أن تكون كما يلي على سبيل المثال: ،ترتبط الجوانب المختلفة بالوضع في كل

 تعزيز التبادل والتعاون بين األطراف الفاعلة 

 تعزيز التفاهم المتبادل من خالل المعلومات والمناقشات 

 إدارة النزاعات 

  المقابالت الشخصية أو الفعاليات المعلوماتية عبرتحسين التعاون من خالل هدف المغزى و الفهم تعزيز 

 

 أسئلة إرشادية:

 ؟ أين أو إلى أي مدى ال يعمل النظام؟أصحاب المصلحةم كيف يعمل نظا 

  ؟أصحاب المصلحةكيف يؤثر ذلك على فكرة حوار 

  الهدف منلتدعم  أصحاب المصلحةمن هو الشخص المطلوب من أجل تكوين مجموعة أساسية لحوار 
 الحوار؟

   ؟أصحاب المصلحةق "الطاقة" التي تدعم الحوار في نظام أين تتدف 

 الذي يتم فيه إشراك أطراف فاعلة مهمة بشكل تدريجي؟و  ،لطاقةلتدفق هذا الز كيف يمكن تعزي 
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مشترك في ال لتقييمنه ينبغي تحديد موعد لطة باالتفاق على الخطوات التالية. فضال  عن ذلك، فإار يجب أن تختتم عملية وضع الخ
بشكل مختلف بعد تنفيذ الخطوات المتفق عليها. وتبع ا لذلك، فإنه ينبغي نتائج التدخالت، وتحليل ما قد تغير أو ما ُينظر إليه 

 تعديل االستراتيجية إذا لزم األمر. 

 

 المعنيينطة نظام ار مثال على رسم خ: 17شكل رقم  

 
 : شرح الرموز18شكل رقم 
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 : اختيار ترتيب الجلوس المعنيينفعاليات حوار  10-2

إلى حد كبير على النتائج التي يمكن تحقيقها خالل االجتماع. وغالًبا ما يتم  لمعنيينايؤثر اختيار ترتيب الجلوس خالل فعالية 
، بل سوياً  األفراد المشاركينية تواصل على كيف قاطعمثال يؤثر ترتيب الجلوس بشكل االستهانة بهذا الجانب. فعلى سبيل ال

 ات الجلوس المعروفة. وتحديدهم أيًضا. وفيما يلي شرح موجز إليجابيات وسلبيات مختلف ترتيب

 ترتيب الجلوس على طراز المؤتمرات 10-2-1

في أي مؤتمر رسمي توجد في المعتاد المنصة أو منبر المتحدثين في الجزء األمامي للقاعة. يقف المتحدث أمام العديد من 
الفرصة هم. وعندما تتاح لهم صفوف الكراسي أو الطاوالت. ويستمع المشاركون معظم الوقت دون أن يتسنى لهم التعبير عن أنفس
 لطرح األسئلة، فإنهم يميلون في المعتاد إلى اإلدالء ببيانات أكثر من أن يطرحوا اسئلة في الواقع. 

 

 

 

 

 

 
 (Tترتيب الجلوس على طراز المؤتمرات ): 19شكل رقم                           

 اإليجابية:

ير من الناس. يشعر األشخاص رفيعوا المستوى والمتحدثون وأعضاء فريق ترتيب الجلوس بهذا الشكل يسمح بمشاركة عدد كب
 المناقشة بأنهم محترمون ومبّجلون، ألنهم يحظون باحترام خاص من خالل هذا الوضع للجلوس. 

 السلبية:

آلخرين. وهو يؤكد هذا الترتيب للجلوس يخلق نوًعا من الحواجز بين األطراف الفاعلة المهمة رفيعة المستوى وبين المشاركين ا
 على التسلسل الهرمي بين المتحدثين والمستمعين.

نما كهجمات في صورة أسئلة. وبشكل عام، ال يتم  وفي الغالب، ال تظهر اآلراء األخرى أو المعارضات بشكل علني وَبن اء، وا 
لآلراء. ويكاد يكون التواصل منعدًما  التواصل إال من جانب واحد من المتحدث إلى المستمعين. وال يمكن أن ينشأ حوار أو تبادل

 بين المشاركين المستمعين أنفسهم.
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 (TTترتيب الجلوس في طراز المؤتمرات ): 20شكل رقم 

وحتى النقاش على المنصة ال يَحسِّن في المعتاد التواصَل بين المتحدثين على المنصة وبين المشاركين اآلخرين، كما ال يحسِّن 
 دثين أنفسهم. التواصل بين المتح

 :نتيجةال

ترتيب الجلوس على طراز المؤتمرات مناسب ألن يعطي لألطراف الفاعلة رفيعة المستوى مساحة خاصة ويمنحها تقديًرا خاًصا 
في المناسبات الرسمية جًدا. وال يصلح ترتب الجلوس هذا لفعاليات الحوار التي يتم فيها االستماع إلى مختلف وجهات نظر 

دخالها في المسار التالي للعملية. فال يتيح هذا الترتيب إمكانية حدوث حوار وتبادل لآلراء بين المشاركين، ودر  المعنيين استها وا 
 . المعنيينوهو ما يعد شرًطا أساسًيا لنجاح أي عملية حوار بين 

 aترتيب الجلوس على شكل حرف  10-2-2

الرسمية.  المعنيينيات "المائدة المستديرة". ويستخدم غالًبا في حوارات ُيعرف هذا الترتيب للجلوس في المقام األول من خالل فعال
 وترتبط إمكانية حدوث تواصل فائق الجودة بين المشاركين ارتباًطا قوًيا بإدارة الجلسة.

 

 

 

 

 

 

 uترتيب الجلوس على شكل حرف : 21شكل رقم 

م الطرف الفاعل المسؤول ذو الرتبة األعلى بإدارة االجتماع. في وضع محكوم بشدة بالتسلسل الهرمي والبروتوكول، غالب ا ما يقو 
تاحة الحوار وتبادل  وال يتمتع هذا الطرف بالضرورة بمهارات إدارة االجتماع المطلوبة وال المهارات الحوارية الالزمة لتشجيع وا 

في  المعنيينف المشاركين في اجتماع اآلراء. ولذا يجب إفساح المجال إلدارة جلسة محترفة تضمن تحقيق مشاركة متوازنة لمختل
 .uحالة ترتيب المقاعد على شكل حرف 

 اإليجابية:

يجلسون على مقربة من  يتيح إمكانية تبادل اآلراء بين عدد محدود من األطراف الفاعلة، حيث uترتيب الجلوس على شكل حرف 
ص والمجتمع المدني إلى القطاع العام والقطاع الخاالمنتمين  المعنيين، وبالتالي يمكنهم التواصل بشكل جيد. ومعظم بعضهم 
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مساعدة األطراف الفاعلة، التي تعرف بعضها  ه. ويمكن من خاللحنقال يسب ب أي  ، وبالتالي فهوهذا لجلوساعلى دراية بترتيب 
 . فعالةها، على تحقيق نتائج جيدة و فيما بين بناء  وأقامت بالفعل تواصال  جيد ا 

 السلبية:

يبرز التسلسل الهرمي بين األشخاص رفيعي المستوى )الجالسين في األمام غالب ا( والمشاركين  uوس على شكل حرف ترتيب الجل
ذا لم يتم إدارة االجتماع من قبل مدير جلسة ماهر ومحترف، أو إذا كانت األطراف الفاعلة ال تعرف بعضها بشكل  اآلخرين. وا 

اإلنفتاح ر فيه المشاركون عن آرائهم "الجامدة" ويحاولون فرض أنفسهم بدال  من جيد، فيمكن حينئذ أن ينشأ نموذج تواصل يعب  
 / حركة( والجدل )حركة / على حوار قائم على تبادل اآلراء. وكثير ا ما ينشأ نموذج تواصل تسوده المونولوجات المسلسلة )حركة

 إنه يؤدي إلى "انغالق" المشاركين ودفاعهم عن مواقفهم. لتزام والتعاون. بلإلتحدي(. وال يقد م هذا الحوار نقطة انطالق جيدة ل

ويعتبر التعبير عن االعتراض بشكل علني في بعض الثقافات من األمور المستهجنة، بحيث يجب خلق فرص خاصة للتعبير عن 
ود مختلفة يجعل العمل الجماعي غير ممكن. يجب على مدير الجلسة إدراج بن uذلك. إال أن ترتيب الجلوس على شكل حرف 

في جدول األعمال ُيلغى خاللها ترتيب الجلوس ويتعاون المشاركون في مجموعات صغيرة منظمة بطريقة غير ثابتة بشأن 
موضوعات محددة. ودائم ا ما تستغرق هذه االنقطاعات وقت ا طويال ، نظر ا إلى أن المجموعات يجب أن تجتمع مرة أخرى من 

 جديد.

 :نتيجةال

، فقل ما يترك مجاال  لتغيير  المعنيينال يتناسب بشكل خاص مع الفعالية االفتتاحية لحوار  uشكل حرف  ترتيب الجلوس على
نماذج التواصل والعالقات. ولهذا الغرض يجب على المشاركين أن يلتقوا مع ا في مجموعات عمل أو مجموعات نقاش أصغر 

التسلسالت الهرمية القائمة، وبالتالي يكون مطلوب ا في  uل حرف خارج هذا الترتيب للجلوس. كما ُيبرز ترتيب الجلوس على شك
 كثير من األحيان للحوارات الرسمية. 

إقناع صن اع القرار بالسماح بترتيب جلوس آخر غير هذا.  ة بمكانبو يكون من الصع، عنيينللموفي بداية أي عملية مشتركة 
، ل اجتماع إال إذا كانت هناك معارضة شديدة للغاية لهذا الترتيب ويمكن لمديري الجلسة اختيار هذا الترتيب للجلوس في أو 

عة على الحوار.لدرجة   تهدد االجتماع بالفشل. ويجب على إدارة الجلسة بعد ذلك إيجاد عناصر مشج 

 الموائد المستديرة 10-2-3

ا. فالموائد المستديرة تتيح إمكانية بشكل جيد جدً  المعنيينيناسب ترتيب الجلوس على الموائد المستديرة، بشكل عام، حوارات 
التبادل المباشر لآلراء ووجهات النظر بين األطراف الفاعلة التي تجلس مًعا على مائدة واحدة. ومن أجل خلق أجواء مفعمة بالثقة 

يسمح وتسهيل المشاركة في المحادثة على المشاركين، ينبغي أن يجلس على المائدة ثمانية أشخاص كحد أقصى. وينبغي أن 
 ُقطر المائدة بأن يستطيع المشاركون تبادل أطراف الحديث من فوق المائدة أيًضا.

في االختيار الحصيف لمجموعات الحوار على المائدة. ومن األهمية بمكان تحديد َمن يجلس  المعنيينويتمثل مفتاح نجاح فعالية 
 ر.ء التحضيعتبار أثناإلغفال هذا امائدة. وغالًبا ما يتم إ ةمع َمن وعلى أي
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 (Tالموائد المستديرة ): 22شكل رقم 

 

يجب في بداية عملية الحوار على وجه الخصوص العمل على أن يلتقي بعض األشخاص ببعضهم البعض وأن يتسنى لهم 
ا على التغيير بفعل تبادل اآلراء. ويمكن لمديري الجلسة ارتباط ا  الدخول في حديث مع بعضهم، ألنهم سيصبحون أكثر انفتاح 

 شغل الموائد على النحو التالي: المعنيينبهدف فعالية 

المتجانسة إذا كان من المهم التعرف على االختالفات بين المجموعات في  المعنيينيجلس على الموائد في كل مرة مجموعات 
مشتركة. إال أنه يتم شغل الموائد بناء مواقف  المعنيينالقاعة. فعادًة ما يشعر المشاركون بأمان أكثر ويكون بإمكان مجموعات 

، طالما كان التعرف والتكامل بين وجهات النظر المختلفة أكثر أهمية. المعنيينبصورة مختلطة من قبل ممثلي مختلف مجموعات 
ويمكن أن يؤدي هذا إلى حدوث تبادل مثمر لآلراء عند العمل على إيجاد مجموعة حلول مقبولة بالنسبة لممثلي مختلف 

 عات. المجمو 

ال تبدو الموائد المستدير مفيدة إال إذا كان ينبغي أن تناِقش مجموعُة الحوار على المائدة فيما بينها جوانَب محّددة أثناء فعالية 
أو أن تفكر مجموعة الحوار على المائدة في المفاهيم واألفكار التي  ،، أي أن يتم العمل بشكل مشترك في مهمة واحدةالمعنيين

 جلسة العامة. ُطرحت في ال

ويحتاج هذا الوضع، خصوًصا في حالة المجموعات الكبيرة، إلى إدارة منظمة جًدا للجلسة، تؤكد على العمل على الموائد وتتجنب 
 المناقشات الطويلة في الجلسة العامة.

 اإليجابية:

االلتقاء كبشر. وهذا يساعد على  لمعنييناترتيب الجلوس على الموائد المستديرة يَسهِّل بناء الثقة ويضفي أجواًء يستطيع فيها 
الترابط الذي يتجاوز االختالفات التنظيمية والثقافية وغيرها. كما أنه يوّفر الوقت، ألن المجموعات الصغيرة تستطيع العمل مباشرة 

ل هذا الترتيب على الموائد وال ُتضطر إلى تنظيم فواصل خاصة، مما يقلل غالًبا من وقت االجتماع بدرجة كبيرة. ومن خال
 شخص حسب مساحة القاعة(.  100للجلوس يمكن أن يلتقي أناس كثيرون في قاعة واحدة )ما يصل إلى 
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 (TTالموائد المستديرة ): 23شكل رقم  

 

 

 السلبية:

ن في البداية. وهذا إذا كانت األطراف الفاعلة ال تألف هذا الترتيب للجلوس، أو لم تجرب مزاياه بعد، فإنها قد تشعر بعدم األما
يمكن أن يؤثر بالسلب على استعدادهم للمشاركة في المناقشات بصراحة. ويستطيع مدير الجلسة تعويض ذلك بالتعاون الوثيق مع 

 المجموعة األساسية من خالل تصميم الفعالية بصورة واعية. 

تعرف األطراف على بعضها البعض. كما يمكن أن وبالتالي يجب على سبيل المثال في بداية الفعالية إعطاء فرصة كافية لكي ت
يتصرف األشخاص األكثر أهمية، مثل كبار المسئولين الحكوميين وغيرهم من صناع القرار، بتحفظ، ألنهم لم يحصلوا على 
ن وضع جلوس متمّيز. ويمكن مواجهة هذا األمر من خالل إطار ذي طابع رسمي أكثر في بداية الفعالية، على سبيل المثال م

خالل مائدة فريق نقاش افتتاحية ُيعطى فيها األشخاص األكثر أهمية مكانة بارزة في القاعة. أو يمكن في البداية استخدام ترتيب 
جلوس ذي طابع رسمي أكثر يمّكن الممثلين رفيعي المستوى من افتتاح الحوار بشكل رسمي. ويمكن بعد ذلك إعداد موائد 

لتالية )على سبيل المثال بعد أول استراحة لتناول القهوة(. وفي هذه الحالة يجب ضمان إعادة مستديرة لجوالت العمل والنقاش ا
 تشكيل الوضع بشكل منطقي سلس.

 :نتيجةال

التي تهدف إلى التبادل الصادق لوجهات النظر والعمل  المعنيينتقّدم الموائد المستديرة ترتيب الجلوس المثالي لفعاليات حوارات 
حلول للمشكالت. ويتيح هذا الترتيب للجلوس إمكانية التواصل الوثيق بين المشاركين. حيث يستمعون في دائرة  المشترك إليجاد

في هذا صغيرة إلى مختلف وجهات النظر ويمكنهم مع ذلك متابعة المتحدثين والمحاضرين في الجلسة العامة. تحتاج الفعالية 
ة بهذا الوضع، ويمكنها تنسيق عناصر الجلسة العامة وموازنتها فضاًل عن العمل ترتيب إلى إدارة محترفة للجلسة تكون على درايال

 الجماعي والمناقشات على المائدة ببراعة. 

 

 



153 

  المعنييناالتفاقيات في حوارات  10-3
 

ك. ويجب المساهمة في الوصول إلى الهدف المشتر إمكانية جميع الشركاء ل ها تتيحذات الجودة العالية بأن المعنيينتتميز حوارات 
 المعنيينمالمح التعاون المخطط له بشكل ملموس بدرجة أكبر بعد المرحلة األولى من حوار  دعلى المجموعة األساسية تحدي

ضفاء الطابع الرسمي( على وجه  ذات الطابع شبه الرسمي )االستكشاف والمشاركة(. ومن المهم في المرحلة الثانية )البناء وا 
 بالتعاون من خالل االتفاقيات. ينالمعنيالخصوص تعزيز التزام 

تدعم االتفاقيات األطراف الفاعلة في بدء العمل من أجل تحقيق الهدف المشترك. كما أنها تقو ي التعاون وتقد م الدعم والمساعدة 
ا في عملية التوجيه.  في حاالت األزمات، وتستخدم أيض 

ون ؤ كال التواصل الداخلي والخارجي، واألدوار والتفويضات والشتحدد االتفاقيات على سبيل المثال هياكل العمل المنسقة وأش
 المالية. ويمكن هنا صياغة الوثائق التي ُتسرد فيها المساهمات الفردية اإللزامية لألطراف الفاعلة، بصورة رسمية بطرق مختلفة.

المشاركين. وفي  لمعنيينوقف الرسمي الالمعلى تعتمد طبيعة االتفاقية بشكل كبير جًدا على مغزى عملية الحوار وهدفها وكذلك 
، التي تكون أقرب إلى عملية تشاور، غالًبا ما تكون االتفاقيات أقل أهمية، نظًرا إلى أن األمر هنا يتركز في المعنيينحوارات 

وثيًقا، كما هو الحال  تتطلب تعاوًنا المعنيينالمقام األول حول تبادل اآلراء بين األطراف الفاعلة المشاركة. أما إذا كانت حوارات 
، فإن االتفاقيات الملزمة تكون عنصًرا رئيسًيا لتحقيق مزيد من التعاون. وغالًبا ما تظهر المعنيينأو شراكات  المعنيينفي مبادرات 

ر إلزاًما، هنا الحاجة إلى تحديد أدوار المشاركين ومساهماتهم أو تحديد اإلطار الزمني لتنفيذ الهدف. وكّلما كانت االتفاقيات أكث
 كّلما زادت الحاجة إلى تنسيقها بواسطة المستوى القيادي للمؤسسات المشاركة.

 

 ؟ المعنيينما الذي يجب مراعاته في االتفاقيات في حوارات 

 :االتفاقيات

  المشاركين،  المعنيينيجب أن تكون مدعومة من جميع 
 أقرب إلى غير الرسمي(، يجب أن توافق شكل  التعاون القائم )على سبيل المثال رسمي أو 
  المعنيينيجب أن تقوم على مبدأ المساواة بين مجموعات  ، 
 ،ينبغي أن توضع وتُقرر من قبل األطراف المشاركة بإجماع اآلراء 
 ،ينبغي أن تبين االلتزام )الحماسة( وبالتالي ال تحتاج بالضرورة إلى أن تكون ملزمة قانونيًّا 
  إذا كانت هناك مساهمات مالية أو خدمات معينة تمثل جزء ا من االتفاقيات،ينبغي أن تكون ملزمة قانونيًّا 
 هتمام إلى وثيقة ملزمة، إليمكن أن تتطور باستمرار خالل فترة التعاون: انطالق ا من إعالن ا 
 .تقوم على أساس طوعي 

ام المصطلحات القانونية قدر اإلمكان. يمكن ب استخد. لذا يجب تجنُّ المعنيينتفاقيات بحيث تكون سهلة الفهم لجميع إلينبغي صياغة ا
بشكل تدريجي لتصبح أكثر اتسام ا بالطابع الرسمي. ال تكون  المعنيينمواصلة تطوير شروط والتزامات التعاون المقررة خالل حوار 

عد بناء ما يكفي من الثقة في )االستكشاف والمشاركة(، وب المعنييناالتفاقيات الرسمية مفيدة إال بعد انتهاء المرحلة األولى من حوار 
 ات مرتبة حسب درجة إلزامها.يالعمل المشترك، وعند توفر االستعداد للتعاون. وفيما يلي سرد أمثلة التفاق

 إعالن االهتمام
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 غالب ا ما يستخدم في القطاع الخاص لإلشارة إلى االهتمام بالحوار وبالتعاون بطريقة براجماتية. 

 مقبلةاتفاقيات بشأن الخطوات ال

جد ا يمكن االتفاق على األقل على عقد اجتماع قادم. باإلضافة إلى ذلك،  في المراحل البدائيةالتي ما تزال  المعنيينفي حوارات 
 د االتفاقيات الخاصة بالخطوات المقبلة الطريق لمزيد من توطيد الحوار.تمه  

  المعنيينالتوثيق التفصيلي لنتائج ورش عمل 

كنتيجة  المعنيين، فيمكن استخدام التوثيق الرسمي لورشة عمل جدوى ذي من الطابع الرسمي ما زال غير إذا كان إضفاء مزيد
ا تسجيل االتفاقيات بشأن الخطوات المقبلة. ومع ذلك، فإنه ينبغي أال يكون األمر عبارة عن محضر  مشتركة، حيث يتم أيض 

 هات النظر المذكورة مفهوم ا من خالل المحضر.خالص للنتائج. بل باألحرى ينبغي أن يكون سير النقاش ووج

 محاضر االجتماعات

 األصغر لتوثيق العملية وبالتالي تحقيق االلتزام بشكل متزايد. المعنيينهذا األمر جيد وعملي في حوارات 

 

 بيان العضوية

التي تركز  المعنيينيما في منصات هذا الشكل من االتفاقيات هو فرصة لالعتراف عالنية  بالقضايا ذات االهتمام المشترك، والس
 بشأن قواعد العضوية. بداية  اإلتفاق اآلراء. وفي بعض األحيان، يتم  على تبادل

 إعالن مشترك بشأن التعاون

. ويتضمن الجوانب الرئيسية للتعاون، من حيث االهتمامات المشتركة، المعنيينهذا اإلعالن هو أمر نموذجي للغاية لمبادرات 
ح بشكل  ا على أهداف ومضامين  نشرضمني  وظاهر رغبة األطراف الفاعلة في التعاون. وتعتمد ويوض  اإلعالن للخارج أيض 

 . المعنيينالتعاون وعلى اإلعالن نفسه، وينبغي تقرير هذا األمر بصورة مشتركة من قبل جميع 

 تنفيذ مشتركة / خطةخطة مشروع 

إلى تخطيط عملية متفق عليه بشكل مشترك. ويمكن أن  ،يذعلى التنف يركيزها األساست يكون التي المعنيينتحتاج حوارات 
 يتضمن هذا التخطيط األدوار والمسئوليات واألنشطة والجداول الزمنية وغير ذلك.

 اتفاقيات بشأن اإلشراف على العملية

في مبادرات  طبقلمعقدة. وتا المعنيين، ال سيما في حوارات عالية تحظى االتفاقيات الخاصة باإلشراف على العملية بأهمية
آليات اإلشراف أو هيئاتها أو قواعدها، وكذلك قواعد المشاركة لمجموعات  كما أنها تحدد، . هم، وأحيان ا في شراكاتالمعنيين
 .المعنيين

 مذكرة التفاهم

وعادة ما يستخدم إلضفاء . المعنيينهذا الشكل من االتفاقيات من شأنه التعبير عن االستعداد للتعاون بين طرفين أو أكثر من 
 الطابع الرسمي على التعاون بين المؤسسات بشكل تفصيلي جد ا.
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 البيان الصحفي المشترك

في بيانات صحفية،  أية ناالمتناع عتماما  ينبغي غير أنه .ةالصحفي اتمن خالل البيان كاء التعاون عن تعاونهميعلن شر 
البيانات  رنش عدم ينبغي لذاشأن مشروع التعاون. من خاللها إثارة التوقعات العامة بغير المستقرة، فغالب ا ما يتم  المعنيينحوارات 

 عندما يكون من الضروري اإلعالن عن النجاحات األولى. المعنيينالصحفية إال في المرحلة الثانية أو الثالثة من حوار 

 اتفاقية التعاون

مساهمات المالية واألدوار والنفقات والمهام والمسؤوليات. وتستخدم غالب ا في اتفاقية التعاون هي اتفاقية ملزمة قانونيًّا، وتنظم ال
 .  المعنيينشراكات 
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  المعنييناالتفاقيات الممكنة في مختلف أشكال حوار 

 اتقيّ أمثلة  لإلتفا  المعنيينأشكال حوارات 

مشاورات 
  المعنيين

وعة من قبل مجم المعنيينعادة  ما يتم الشروع في مشاورات 
)قطاع عام أو قطاع خاص(. وتقوم هذه المجموعة بإدخال 
نتائج المشاورات في خططها االستراتيجية والتشغيلية. وتوضح 
االتفاقيات استعداد  األطراف الفاعلة المتشاورة الستخدام نتائج 

 المشاورات، وكذلك اإللتزام بتقديم إسهاماتها.

  خطة زمنية توضح متى وأين وكيف يتم
ائج المشاورات في الخطط إدخال نت

 االستراتيجية/التشغيلية.

  اتفاقيات بشأن شكل وتسلسل المزيد من
 المشاورات

  اتفاقيات بشأن وقت وشكل عمليات المراجعة
 الالحقة

  اتفاقيات بشأن شكل التواصل التالي مع أو
  المعنيينبين 

 

منصات 
  المعنيين

 رقذات طابع رسمي بط المعنيينيمكن أن تكون منصات 
األطراف  ماهية، و ةالمبادر  الجهةمختلفة، وهذا يتوقف على 

ا نفتحتكون م المعنيينالفاعلة المشاركة. بعض منصات  ة جد 
ويجوز ألي طرف معني المشاركة. وبعضها اآلخر ال يتم إال 

 بدعوة رسمية أو من خالل قواعد للعضوية والمشاركة. 

 عضوية مفتوحة 

 قواعد العضوية 

 قواعد المشاركة 

 

بادرات م
  المعنيين

ا بالطابع  المعنيينتحتاج مبادرات  إلى اتفاقيات أكثر اتسام 
الرسمي، نظر ا إلى أن األطراف الفاعلة المشاركة هنا تتحمل 
مسؤولية مشتركة عن نجاح المبادرة. ولذلك، تحتاج المبادرة إلى 
شرافية فضال  عن قواعد رسمية بشأن األدوار  هياكل إدارية وا 

. كما يتم تسجيل المساهمة المطلوب أداؤها )سواء والمسؤوليات
 أكانت مالية أم غير ذلك( في اتفاق. 

 مذكرة التفاهم 

 مستندات استراتيجية 

 خطط مشروعات 

 قواعد المشاركة 

 قواعد التواصل الداخلي والخارجي 

 ولياتؤ اتفاقيات بشأن المس 

 اتفاقيات بشأن اإلشراف على العملية 

 اتفاقيات بشأن المساهمات 

 

شراكات 
  المعنيين

إلى اتفاقيات رسمية جد ا مثل  المعنيينغالب ا ما تحتاج شراكات 
، الذين ينتمون إلى المعنيينالعقود الملزمة. ويلتزم جميع 

الشراكة مباشرة، باالمتثال للخطط واإلسهام بالموارد المتفق 
 عليها.

  اتفاقيات مالية ملزمة مع مساهمة مالية أو
 غيرها

  أنشطةخطط مشروعات و 

 مستندات استراتيجية 

 قواعد التواصل الداخلي والخارجي 

 اتفاقيات بشأن المسؤوليات 
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 ما هي النقاط التي يجب مراعاتها في االتفاقيات؟

  م الخاصة بهم إلبرا المعنيينينبغي على جميع المشاركين حيازة تفويض واضح من مؤسساتهم أو من مجموعة
 االتفاق. 

 .ينبغي أن يكون دور المجموعة األساسية جزء ا من االتفاقية 
 المخولة إليها الصالحيات و تسمية هياكل اإلشراف وتوضيح وظيفتها وتفويضها ينبغي. 
  ومساءلة األطراف الفاعلة تجاه ، المعنيينيجب أن تستند عملية وضع االتفاقية على مبادئ الشفافية، ومشاركة

 .أو تجاه الجمهور )المحاسبة( المعنيينمجموعة من تجاه المنظمة أو 
  ويجب أن ينعكس ذلك في كافة هياكل العمل مثل  ،على أفضل وجه ممكن المعنيينينبغي أن تمثل االتفاقية مصالح

 لجنة اإلشراف أو مجموعات العمل حتى لو كانت هذه الهياكل مؤقتة.
 جراءات االنسحاب.ينبغي أن تتضمن أية اتفاقية ملزمة إمكانية اال  نسحاب من االتفاقية وا 

 

 هياكل اإلدارة االستراتيجية والتشغيلية 10-4

إلى التنفيذ المشترك متجاوزة   هدفالتي ت المعنيينتحظى هياكل اإلدارة االستراتيجية والتشغيلية بأهمية كبيرة للغاية في حوارات 
 التامة إلى الشفافية، المعنيينوشراكات ، المعنيينوكذلك مبادرات التي ترك ز على التنفيذ،  المعنيينالمشاورات. وتحتاج منصات 

 الهياكل. تلكالمشاركة ممثلة في  المعنيينأن تكون مختلف مجموعات  تحتميلذا فيذية. والوضوح في هياكلها التوجيهية والتن

ا ينقبل االنتهاء من المرحلة الثانية بنجاح. و  اإلدارة  هياكلال ينبغي البدء في إنشاء  ف اهدأخدمة لبغي أن تكون الهياكل دائم 
. تكون الهياكل الرشيقة غير البيروقراطية مفيدة للغاية في معظم األحوال، ولكن هذا يعتمد على نوع وسياق حوار المعنيينحوار 
ا بالطابع الرسمي )أو هيئات على األقل(.و  ن،المعنيي ا إلى هياكل أكثر اتسام    ما إذا لم تكن هناك حاجة أيض 

كمنتدى لممارسة الضغط اإلداري أو السياسي. وبالتالي  المعنيينيمكن أن يؤدي التركيز المفرط على الهياكل إلى استخدام حوار 
. كما و تنتفي الفائدة األساسية للحوار يخرج الهدف المشترك والتنفيذ المشترك والنتائج المطلوب تحقيقها من دائرة االهتمام بسهولة

 القدرة على تنفيذ عملية الحوار.  يمكن أن يعيق غير وافيةالهياكل بصورة ز على أن التركي

كما أن المسؤوليات المحددة بوضوح  ،المعنيينتعتبر الهياكل الخاصة بالعملية المشتركة مساهمة مهمة في شرعية حوارات 
وسيلة موحدة لتطوير  المعنيينارات وتنسيق التواصل وصنع القرارات هي أمور أساسية لتوجيه نتائج الحوار. ال توجد في حو 

 اإلشراف على العملية وعلى تنفيذها. لذلك فسوف يتم فيما يلي عرض اإلمكانيات المختلفة التي أثبتت فعاليتها.

 الدعم رفيع المستوى:

لرسمي. يمكن أن . ويمكن أن تظهر حماستهم بأشكال مختلفة على المستوى االمعنيينعطي الداعمون رفيعوا المستوى ثقال  لحوار يُ 
يظهر الترتيب ذو الطابع الرسمي جد ا للدعم رفيع المستوى على سبيل المثال في صورة رعاية رسمية. وفي المقابل فإن 

 اتفاقيات بشأن اإلشراف على العملية 
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المشاركين من شأنها أن تدعم محتوى وهدف وعملية حوار  المعنيينالتسلسالت الهرمية من مؤسسات أو منظمات أو شركات 
 أغلب األحوال بطابع أقل رسمية.في ترتيبات تتسم في  المعنيين

 لجنة اإلشراف:

. ويجب أن يكون بإمكان األعضاء الصلة اتذ المشاركة/ المعنيينينبغي أن تتألف لجان اإلشراف من ممثلين عن مجموعات 
 . المعنيينينبغي اختيار أعضاء لجنة اإلشراف تبع ا لسياق حوار لُملكية لهذه العملية ونتائجها. تطوير ا

المختلفة. ومن األهمية بمكان  المعنييناألشخاص الذين يتم تسميتهم من قبل مجموعات  أولئكالممثلون الرسميون هم  قد يكون
عملية الحوار وتهديد نجاحها، إذا تأل فت  أن تكون هناك عملية مشاركة وحماسة كافية لدى أعضاء لجنة اإلشراف. ويمكن شل  

 يبدون قليال  من االهتمام بالعملية ونتائجها.ممن فقط ألغراض تمثيلية يين موجودين لجنة اإلشراف من ممثلين رسم

المعقدة. ويتم تحديد هؤالء المنسقين عن طريق  المعنيينمفيدين في حوارات  المعنيينيمكن أن يكون ما يسمى بمنسقي مجموعات 
ن المسؤولية عن التواصل بين مجموعة ممثلة في لجنة اإلشراف، ويتولى هؤالء المنسقو ال المعنيينكل مجموعة من مجموعات 

 الخاصة بهم والهيكل التنفيذي )أمانة المشروع مثال ( ولجنة اإلشراف.  المعنيين

 أمانة )المشروع(/فرق إدارة العملية:

 المشاركين ومؤسساتهم والهيئات/الهياكل التشغيلية المعنيينتدعم أمانات )المشروع( عملية الحوار المشتركة والتواصل بين 
هو  هنا ، والعامل الحاسمالمعنيين. ويمكن أن تتألف أمانة المشروع من ممثلي مختلف مجموعات المعنيينواالستراتيجية لحوار 

 الكفاءة في إدارة العملية باحتراف. 

ا التركيز على المشاركين  معنيينللأمانة المشروع من شأنها أن تسهل الخدمات، نظر ا إلى أن  جودة ومن المهم بنفس القدر أيض 
مشار ك تها في العملية المشتركة بصورة تركز على النتائج. لذلك يجب أن تحوز أمانة المشروع على ثقة  المعنيينومجموعات 

 ولجنة اإلشراف. المعنيينجميع 

المنتظم. تضمن أمانة المشروع االستقرار واالعتمادية في العملية من خالل قيامها بتوفير المعلومات وضمان التواصل الشفاف 
 واضحبشكل  المعنيينودعمها. ويجب أن يكون أعضاء األمانة مهتمين بأهداف حوار  المعنيينكما أنها تقوم بتنظيم اجتماعات 

من  المعنيين. ويمكن كذلك دعم أمانة المشروع لعملية  المعنيينوصادق وأن يكونوا منفتحين ومحايدين تجاه جميع مجموعات 
 مدراء جلسات. خالل مستشارين خارجيين أو

 مجموعات عمل )خارجية(/دوائر عمل

المعقدة إلى العمل الموضوعي على موضوعات خاصة )فنية(، حيث يجري دعم مجموعات  المعنيينتحتاج الكثير من حوارات 
تألف ت يتو الي الحوار من خالل محتويات بحثية و إعداد القرارات و صياغة توصيات للجنة اإلشراف. العمل أو دوائر العمل ف
 غير من ومع أنهثلة. م  لضمان أن تظل الخبرة ومصلحة مختلف مجموعات أصحاب العمل مُ  المعنيينفي الغالب من مختلف 

معينة خارجية في بعض  ات، لكنها غالب ا ما تحتاج إلى خبر المعنيينتلف خخبراء من مأن تتألف مجموعات عمل ال يالضرور 
 )الخبراء( من قبل لجنة اإلشراف.  األحيان. كما ينبغي تكليف مجموعات عمل
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 المجلس االستشاري:

إنشاء مجلس المعقدة، التي تتعامل مع القضايا الخالفية أو الحساسة من الناحية السياسية، ب المعنيينغالب ا ما تقوم حوارات 
اركون في الحوار بشكل مباشر المش المعنيينوظيفة استشارية. وفي المعتاد ال ُيعيَّن في هذا المجلس  واستشاري أو مجموعة ذ

إجرائية خاصة ملموسة. وغالب ا ما يأتي  اتموضوع الحوار، وال يتمتعون بعالقمم ن يهتمون بالحوار ولديهم خبرة فيما يتعلق ب
التي تتناول قضايا  المعنيينأعضاء هذه المجالس االستشارية أو المجموعات االستشارية من مؤسسات بحثية أو من مبادرات 

 لة أو من مؤسسات داعمة.مماث

 الخبراء:

المشورة من خبراء خارجيين حول موضوعات محددة، وال  المعنيينباإلضافة إلى مجموعات عمل الخبراء يمكن أن تطلب حوارات 
 المعنيين ينبغي تنظيم جميع إسهامات الخبراء بعناية، ال سيما إذا كانت الثقة فيما بينلذا  الثالثة. و واألولى  تانفي المرحل سيما

اآلخرون بأنه  نو المعنيعلى أمانة المشروع مراعاة أن يتم تقديم إسهامات الخبراء بحيث ال يشعر  مما يوجبما تزال غير مستقرة. 
 ال يأتيهم االنطباع بأنه تمت االستعانة بالخبراء لمصلحة مجموعة معينة من األطراف الفاعلة. وحتىيتم التالعب بهم، 
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 هياكل اإلدارة االستراتيجية والتشغيلية: 24مشكل رق

 

 

  المعنيينالتعامل مع الصعوبات والصراعات في حوارات  10-5

. وأحيان ا ما تنشأ اختالفات وحاالت سوء فهم  المعنيينتعتبر الصعوبات والصراعات من الظواهر العادية المصاحبة لحوارات 
ذا لم يوضع ذلك في الحسبان، فقد يتعرض حوار وصعوبات في التنفيذ جر اء اختالف وجهات النظر أو  تعارض المصالح. وا 

للجمود أو حتى قد يصيبه الفشل. ومع ذلك فيمكن تقليل الكثير من الصعوبات إلى أدنى حد  ممكن بفضل التخطيط  المعنيين
، االستماع، االحترام، التوقف عإنشاء الحديث في الموضو ارية األربع )الدقيق وعملية االنخراط العميق وباستخدام المهارات الحو 

 . المعنيينالمؤقت( في فعاليات 

نحو الواألساس لذلك هو الوعي بهذه الصعوبات والصراعات ومعرفة متى يمكن أن تظهر وكيف يمكن التعامل معها على 
دة الصعوبات "والعقبات" في مالئم. ويمكن ألمانة المشروع أو المجموعة األساسية أو فريق إدارة العملية الحيلولة دون تزايد حال

دارة العالقات بحكمة وُبعد نظر. يةالشفافو إلتزام العملية عن طريق اهتمامهم بالتواصل الجيد   وا 
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مد وقت ظهور بشكل بن اء. ويعت المعنيينسيتم فيما يلي عرض إمكانات حلول لصراعات مختلفة يمكن من خاللها مواصلة حوار 
 . المعنييناألطراف الفاعلة المشاركة )سواء األفراد أو المؤسسات( في حوار على  لموقف و، على اعينصعوبة ما، أو صراع م

 

  المعنيينحوار  التعامل مع صعوبات كيفية

 الممكنة والبدائل الحلول الموقف الحاصل

 

في التواصل مع  المعنيينعدم رغبة 
 البعضبعضهم 

 زاعمحادثات فردية وغير رسمية أو اجتماعات مع أطراف الن 

 مرئيةتياجات جميع األطراف وجعلها )إعادة( توضيح اح 

  العادي المعنيينإنشاء منصة تسمح بتسوية النزاع خارج إطار حوار 

  المعنيينمحادثات ثنائية لتوضيح أهداف وموضوعات ومنهجية حوارات  

  لالستمرار في المشاركة بالعملية  الحماسبُيطلب من األطراف التعهد أن 

 حادثات غير الرسمية )على سبيل المثال من خالل استراحات توفير وقت للم
 العمل( ة في ورشتناول القهو 

 

 

شخصيات مهمة أو مؤثرة في التسلسل 
 بسببمي تنتقد الحوار أو النتائج الهر 

الشعور بأنه لم يتم إشراكها في العملية 
 الشكل الالئقب

 ،ثم إشراكها  االتصال بهذه الشخصيات بشكل فردي وغير رسمي في البداية
 بعد ذلك في العملية بشكل رسمي

  اإلبالغ بالتسلسل الهرمي من خالل تقرير عن العملية ومن ثم كسب
 اهتمامهم للعملية

 االتفاق على أشكال التواصل المنتظم مع التسلسل الهرمي 

 

 

 المعنيينالنزاعات "اإلقليمية" حوار 
يشمل موضوعات يطلبها بعض 
 األشخاص أو المؤسسات فقط 

  بصورة عابرة للحدود وبدء حوار صادق معهم  المعنيينإشراك 

 المعنيينمعرفة "األقاليم"، وربما )تكرار( تحليل السياق و  

  توضيح الحدود المشحونة بالصراع مقدم ا: كيف يمكن إشراك األطراف
 الفاعلة المعنية في العملية بشكل يركز على النتائج؟

 

 

قادهم دعم المبادرين بالحوار الفت عدم
 إلى تفويض رسمي

 الحصول عليها من  المعنيينالتعريف بشكل أقوى بالمنفعة التي يمكن ل
 الحوار 

 التفكير ملي ا في الحصول على تفويض واضح 

  وتشكيل  المعنيينتحفيز الداعمين رفيعي المستوى والتماس الدعم لحوار
 ى مجموعة أساسية بحرص وبتوافق اآلراء مع الداعمين الرفيعي المستو 
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 الممكنة والبدائل الحلول الموقف الحاصل

  المعنيينإبراز الفائدة المشتركة )وضع ُمرب ح لكال الطرفين( للتعاون في حوار  

  المهمين المعنيينشرح الدور الخاص كمبادر أو كمنفذ مع 

  من  أن الدعم"، و دوافع شخصية مستترة" عدم وجود ةداعمال الجهةوضح تأن
 أجل إيجاد حل أو إحداث تغيير إيجابي

 المعنيينذ ا بطريقة محايدة تجاه مختلف بصفته منف الداعم أن يتصرف  ،
 ولكن بكل حماس فيما يتعلق بالهدف

  ذا  المعنيينتكوين مجموعة أساسية من مختلف كإطار في المرحلة األولى، وا 
 .لزم األمر في وقت الحق

ر تضارب في المصالح واختالفات و ظه
 أيديولوجية وأجندات سرية خاصة 

 

 وتحليل الصراع المعنيينيل فهم النظام: )إعادة( إجراء تحل 

  المعنيينأن يشرح المرء وينقل بشفافية تامة المنفعة  التي يمكن أن يجنيها 
 من الحوار والمنفعة التي يسعون إليها

 توضيح جميع المصالح بصورة ثنائية 

  االعتراف باالختالفات ودمجها في تصميم العملية 

 تعديل تصميم العملية عند اللزوم 

 تاحة إمكانية التعبير عن االختالفات  جعل االختالفات  شفافة وا 

  مناقشة السيناريو مع أطراف النزاع بشأن ماذا سيحدث إذا لم يتم العثور
 على حل 

 البحث عن دعم رفيع المستوى عند اللزوم والتأكد منه 

 

 

 يشتكون من انعدام الشفافية  المعنيين

 ا أو نتائجها بشكل شاملالتأكد من أنه يتم اإلبالغ عن العملية ومراحل سيره 

 التحقق من رضا جميع المشاركين عن طرق التواصل ونشر المعلومات 

 تقارير مكتوبة،  ضمان إبالغ جميع األطراف الفاعلة بشكل مناسب لهم(
 عرض جرافيكي موجز إلخ(

  المعنيينمناقشة انعدام الشفافية المتصورة بشكل فردي وغير رسمي مع  

 

 

ة أو حتى فروق القوة أصبحت واضح
 مستغلة

 التأكد من أنه يتم االستماع إلى جميع األصوات 

  ا مشاركين في العملية أو يمكنهم  المعنيينالتأكد من أن يظل األضعف أيض 
 االنضمام إليها 
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 الممكنة والبدائل الحلول الموقف الحاصل

  األضعف بصورة واعية ودعمهم لكي يصبحوا أفضل  المعنيينتعزيز موقف
 ناء القدرات، إلختنظيم ا، على سبيل المثال من خالل تقديم المشورة  وب

  كل على حدة ومناقشة اآلثار المترتبة  المعنيينبحث مشكلة فروق القوة مع
 عليها 

  المعنيينضمان موافقة الجميع على بنية العملية واالستمرار في دعم حوار  

 
 

 عدم وجود إرادة للتوصل إلى اتفاق 
  عهم بشكل بمواصلة العملية؛ إيجاد حل م المعنيينمعرفة مدى اهتمام مختلف

 منفصل وغير رسمي
  أنهم مشاركون  المعنيينتقييم عملية االنخراط والحماسة: فهل يشعر جميع

 بصورة كافية ويتم "مراعاة مكانتهم"؟ 
 توضيح الهدف المشترك مجدد ا 
  ربما يستفيدون  المعنيينتحليل السياق والوضع مرة أخرى، ومراعاة أن بعض

 الحفاظ على الوضع القائم  من الصراع أو عدم االتفاق فضال  عن
  المعنيين)ما زالوا( يفتقدون إلى اإلرادة للدخول في حوار  المعنيينإذا كان  ،

 ينبغي تأجيل العملية
  المعنيين المعنيينبحث ُسبل مواصلة الحوار بدون 
 

 
نقص الموارد الضرورية لمواصلة حوار 

  المعنيين

  والتنفيذ في حوارات تسليط مزيد من الضوء على التركيز على الحلول
  المعنيين

 طلب الموارد 
  

 
ال يفهمون أهداف الحوار أو  المعنيين

 ال يوافقون عليها

  إدماج هيكل المهارات للسياق المعني والخاص باألهداف ضمن تصميم
 عملية الحوار

  تقييم عملية االنخراط والحماسة: وما إذا تم اإلبالغ عن األهداف وفق ا
 ؟  المعنيينوعات الحتياجات ومصالح مجم

  لشرح المصالح  المعنيينإجراء محادثات ثنائية غير رسمية مع مختلف
 واألهداف

 

واألهداف  المعنيينعدم فهم نهج حوار 
/ نقص القدرات االحترافية للمساهمة 

 في العملية 

  في تصميم عملية الحوار  المعنييندمج التدريب على نهج حوار 
  المعنيينضوعية في حوار دمج التدريب على الجوانب المو  
  في حالة عدم وضوح هدف الحوار والمكاسب المحتملة: شرح وتوضيح

 أهداف الحوار مرة أخرى 
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غياب القيادة/المبادرة/تحمل المسؤولية 
 في المجموعة األساسية

  تكوين مجموعة أساسية صغيرة ومتحمسة أوال ، ثم جمع عدد أكبر من
  المعنيين

 رض الحوارإحياء الحماس لمغزى وغ 
 مناقشة الدور )القيادي( للمجموعة األساسية 
  إظهار أهمية دور ومساهمة جميع المشاركين 
  عرض آفاق النجاح وبالتالي زيادة الجاذبية نحو تحمل مسؤولية المشاركة

دارة التعاون  وا 
  تحسين فهم مشكلة المشاركين 
 "النظر تحت سطح الموقف الذي يبدو "بسيط ا 
 

قافات المختلفة للقطاعين "اللغات" أو الث
 العام والخاص تصطدم ببعضها 

  تكوين فهم "للغة" وعمليات صنع القرار والثقافات وطرق التفكير الخاصة
بمختلف القطاعات عن طريق دمج التدريب على التعاون في حوارات 

  المعنيين
  توضيح مهمة وطريقة تفكير المؤسسات المختلفة 
 ن مختلف المجموعات ومرافقة / إدارة هذا توفير مساحة لتبادل اآلراء بي

 التبادل، حتى ولو بشكل ثنائي/غير رسمي إذا لزم األمر
 

ال يت حدون مع هدف الحوار  المعنيين
 /ال توجد ُملكية ألهداف الحوار

  توضيح ما الذي يجب أن يحدث في محادثات غير رسمية، حتى يستطيع
 أن يتوحدوا مع الحوار بشكل أفضل المعنيين

 رار توضيح السياق من المرحلة األولى تك 
 ضمان المشاركة الحقيقية 
  ،التأكد من تطبيق الممارسات الحوارية )فتح الكالم في موضوع، االستماع

 االحترام، التوقف المؤقت(
 توضيح مدى أهمية المشكلة/حل المشكلة بالنسبة لكافة المشاركين 
  تكوين رؤية واضحة باالشتراك مع جميع المشاركين 
  ا أصحاب سلطة توضيح عما إذا كان المشاركين فعلي ا في الحوار، هم أيض 

 اتخاذ القرار/م ن يمتلكون القدرات على حل المشكلة
 )تشجيع االلتزام )عملية االنخراط والحماسة 
 تعديل تصميم العملية على نحو مالئم 
 

 األدوار والمسؤوليات ليست واضحة 
 اكل على النحو المتفق عليه في المرحلة التذكير بالمحتويات واألهداف والهي

 الثانية، وتوضيح ذلك مجدد ا إذا لزم األمر
  إعادة توضيح التفويض الخاص بهياكل اإلشراف والتنفيذ وجعله شفاف ا بالنسبة

 للجميع
  لمناقشة موضوعات  المعنيينتشجيع الُملكية، الدخول في محادثات مع
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ماسة بشكل جيد مع مجموعة يمكن من خاللها أن تحدث عملية مشاركة وح

  المعنيين
 

 انعدام الثقة
 إعادة النظر في تصميم العملية 
  ،التأكد من تطبيق الممارسات الحوارية )فتح الكالم في موضوع، االستماع

 االحترام، التوقف المؤقت( 
  الذين يفتقرون إلى الثقة المعنيينإجراء محادثات شخصية مع 
  أن يجسدوا معنى المصداقية يينالمعنيجب على المبادرين بحوار 
  ضمان الشفافية واالعتمادية خالل فترة الحوار )وضوح األدوار واألهداف

 والمسئوليات، االلتزام باالتفاقيات المبرمة وتصميم العملية المنسَّق إلخ(.
  بشكل حقيقي المعنيينإشراك 
 تجنب الوعود الكاذبة 
 المعنيينشراك إقامة عالقات رسمية وغير رسمية بصورة منظمة إل  
  إنشاء بنية تواصل يستطيع فيها المشاركون تبادل اآلراء مع بعضهم البعض

بشكل وثيق )موائد مستديرة، استراحات تناول القهوة، فعاليات غير رسمية، 
 الخ(

  إتاحة الفرصة للمحادثات الشخصية أثناء تواصل األطراف ببعضهم البعض 
 تكون النجاحات ملموسة(  االحتفال بالنجاحات المشتركة )يجب أن 
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 تعريفات 
 

 اإلطار
حوار  منهدف المجموعة من األطراف الفاعلة المهتمة التي لديها استعداد للعمل بشكل مشترك من أجل تحقيق  إلطاريقصد با
أي هيكل  عن اإلطارال يعبر  المشاركين. المعنيينممثلين عن جميع مجموعات  اإلطار، يضم نظرية. ومن الناحية الالمعنيين

 رسمي، بل يصف جودة عالقات التعاون فيما بين األطراف الفاعلة والتزامها فيما يتعلق بهدف التغيير.
مواصلة تطويره، وذلك من أجل اكتساب األطراف عند  عند إنشائه و،  المعنيينهو أمر أساسي عند الشروع في حوار  اإلطار

 "ومركز الطاقة" ألي عملية تغيير. ساسطاقة التغيير، فهو األ اإلطاريجمع الفاعلة المهتمة والمهمة لصالح عملية التغيير. 
غالب ا ما يتم منهج. م شكلآخرين بأصحاب مصلحة وُتشر ك  تفاعليةلية الحوار والتعاون بصورة تشكل األطراف الفاعلة لإلطار عم

الموسع لتطوير حوار  اإلطاراألساسية بتأسيس  في البداية تكويُن إطار أولي )مبدئي( صغير يقوم بعد ذلك باعتباره المجموعة
 وتنفيذه. المعنيين

 
 األولي اإلطار
األولى، الذي يسمى أحيان ا بالمجموعة األساسية، إلى األطراف الفاعلة التي تعمل من البداية من أجل الشروع في  اإلطاريشير 
ص يمثلون كافة المجموعات المشاركة. وال يجب أن من شخصين إلى ستة أشخا نموذج يوتنفيذه. ويتكون بشكل  المعنيينحوار 

ويمتلكون السلطات النهائية التخاذ القرارات. أاألشخاص الذين لديهم مكانة عالية  أولئكرورة هم يكون هؤالء األشخاص بالض
ا في بداية حوار  اإلطاروتكمن مهمة  واصل والتعاون، ، في اإلبقاء على الرؤية المشتركة وتنظيم التالمعنييناألولي، خصوص 

ع على التعاون فيما بينهم.  المعنيينالثقة بين مختلف  دعمي فضال  عن المضي قدم ا في العملية بصورة مشتركة. كما أنه  ويشج 
 

 الموّسع اإلطار
تحديد لي في تكوين إطار موس ع بعد توطيد الرؤية. وتقوم األطراف الفاعلة في اإلطار األولي باألو   اإلطارتتمثل إحدى مهام 

جب عليها/ يمكنها دعم عملية التغيير حتى يتسنى الوصول إلى الهدف باستمرار. ومن ثم، تو أطراف فاعلة أخرى مهتمة ومهمة ي
ا في حوارات  اإلطاريشير   ، ولكن ليس بنفس كثافة مشاركة األطراف الفاعلةالمعنيينالموس ع إلى األطراف الفاعلة المشاركة أيض 

 الموس ع.  اإلطارمن خالل  المعنيينشبكة  تطورالتالي تفي اإلطار األولي. وب
 

 تنمية القدرات
من ا فالناحية التنظيمية والفنية. لذ تأتي في بعض الظروف من مجاالت مختلفة من المعنييناألطراف الفاعلة المشاركة في حوار 

ف، على سبيل مستوى من المهارات والمعار المهم في مختلف مراحل عملية الحوار جعل األطراف الفاعلة المشاركة على نفس ال
 . و التقنية الفنية نواحيلعمل حول بعض ا المثال من خالل ورش

 
 التحفيز عملية االنخراط و

تفاعل المشاركين بشكل  تقييمه. وتصف هذه العملية كيفية األولي وتكوين اإلطارمع تشكيل  تحفيزتبدأ عملية االنخراط وال
 لصالح الهدف المشترك. المعنيينلمزيد والمزيد من تدريجي، وكيفية كسب دعم ا
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 الحوار التوليدي
المت سمة باالحترام هي ما يميز الحوار التوليدي. وإلنشاء ثقافة حوار كهذه، يجب توفر بعض المهارات:  ،الصريح ثقافة الحوار

وهذا النوع ة للعمل على حل النزاعات بطريقة بن اءة. مثل االستماع الفع ال والحقيقي، واالحترام المتبادل، واستعداد األطراف الفاعل
مختلفة اللفاعلة ذات وجهات النظر ، نظر ا إلى أن مختلف األطراف االمعنيينفي إطار حوارات  ماسي، ال ا  محوريمن التواصل يعد  

 تلتقي مع ا.
 

 أمانة المشروع/فريق إدارة العملية
بإنجاز  يقوم العاملون عليهاحيث ، المعنيينكمركز تنظيمي لحوار  نموذجيية بشكل أو فريق إدارة العمليتم إنشاء أمانة المشروع 

المشاركين  المعنييناألعمال التحضيرية للمجموعة األساسية بشكل خاص. كما أنها تدعم إجراء العملية المشتركة والتواصل بين 
مل أن تثق األطراف الفاعلة الع نجاح هذا. ومن المهم لنعنييللملهياكل التشغيلية واالستراتيجية أو مؤسساتهم ومختلف الهيئات/ا

ينبغي أن تقدم أمانة المشروع نفسها / أن يقدم فريق إدارة العملية نفسه كمسؤول اتصال محايد بالنسبة ف، افي هذه الجهة. ولذ كلها
 المختلفة. المعنيينحس ب على إحدى مجموعات وأال تُ ، المعنيينلجميع 

 
 تصميم العملية

 . المعنيينوكذلك تحضير وتنفيذ ومراجعة العمليات في حوارات  للحوار، تصميم العملية إلى المفهوم العام الشامل يشير
 

 مراقبة العملية
النتائج المتوقعة. وتلعب  سير نحوسبق ا فيما إذا كانت العملية تمراقبة العملية باستمرار عن طريق مؤشرات متفق عليها م عملت

 دور ا محوري ا هنا، وتستخدم في مراقبة جودة عمليات الحوار والتعاون المشترك.  المعنيينعوامل نجاح حوارات 
 

 األطراف الفاعلة المهّمة
ن  بفضل اهتمامهم العالي  ،المهمين بالنسبة لنجاح الحوار ذوي الشأنمن جميع ،  المعنييناألطراف الفاعلة المهمة في حوار تتكو 

فاعلٌة مختلفة وجديدة أهمية  كبيرة.  أن تكتسب أطرافٌ  المعنيينمن خالل المراحل المختلفة لحوار أو قدرتهم على التأثير. ويمكن 
 فيما يتعلق بالوضع الراهن لعملية التغيير.  لمعنيينلفإنه ينصح بإجراء تقييم منتظم للعملية، وتحليل  الذ
 

  المعنيين
أو  ر تطوير معين أو قرار معين. ويمكنهم الظهور إما كأفرادهم األشخاص أو المؤسسات ممن لديهم مصلحة في مسا المعنيين

األشخاص الذين لديهم تأثير على القرار أو الشخصيات الرئيسية في التنفيذ أو الشخصية  ذلككممثلين عن مجموعة. ويشمل 
 المعنية بالتطوير. 

 
  المعنيينحوارات 
في عمليات التغيير المعقدة من أجل تحقيق االستدامة، ويتطلب  أسلوب منهجي لتشكيل التعاون والتشاور وه المعنيينحوارات 

جيد،  ، التي يتم إقامتها بشكلالمعنيينوذوي االهتمامات المشتركة. وتضمن حوارات  المعنييننجاح هذه الحوارات إشراك مختلف 
تقاد االرتباط بالنتائج و  فاعلة االجتماعية المختلفة في هذا جميع المشاركين في تنفيذها. كما تنخرط األطراف اللدى الحماس ا 

 التعاون لمناقشة الحلول ومسارات العمل من أجل مواجهة التحديات الحالية مع ا، أو للمشاركة في التنفيذ أو كليهما.
 في أشكال مختلفة، ويمكنها التركيز خاللها على التشاور والتعاون في التنفيذ.  المعنيينوتتم حوارات 
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 مراقبة األثر

يحقق التأثير المتوقع من خالل األنشطة المرتبطة به والنتائج المترتبة عليه.  المعنيينإذا كان حوار  راقبة األثر في رصد تفيد م
 ولهذا الغرض ينبغي استخدام األدوات المناسبة للسياق المعني.
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ية حول التعاون على مستوى القطاعات، واالستدامة، ومبادرات الشراكة، وحوارات . روابط إنترنت إضاف4
  المعنيين

Accenture – Sustainability Services:  

www.accenture.com 

 
AccountAbility: 
www.accountability21.net 

 
Appreciative Inquiry: 
www.appreciative-inquiry.org 

 
Association for Conflict Resolution:www.acresolution.org 

 
Bundesdeutscher Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management (B.A.U.M.e.V) .: 
www.baumev.de 

 
Bohm-Dialog: 
www.infed.org/archives/e-texts/bohm_dialogue.htm 

 
Business Partners for Development: 
www.bpdweb.com 

 
Center for Partnership Studies (RianeEisler): 
www.partnershipway.org 

 
Center for Shared Leadership: 
www.sharedleadership.com 

 
Citizens Choicework: 
www.publicagenda.org/public-engagement-materials 

 
Citizens Juries:www.jefferson-center.org 

 
Conversation Café: 
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www.conversationcafe.org 
 
Deutsches CSR-Forum: 
http://www.csrforum.eu 

 
Dialogue on Leadership: 
www.dialogueonleadership.com 

 
Dialogos: 
www.dialogos.com 

 
Diversophy: A Game Designed to Develop Global and Local Competence: 
www.diversophy.com 

 
Econsense: 
http://www.econsense.de 

 
Eldis Participation Resource Guide: 
www.eldis.org/participation 

 
Forum Nachhaltig Wirtschaften: 
www.nachhaltigwirtschaften.net 

 
Future Search: 
www.futuresearch.net 

 
Generative Change Community: 
www.gc-community.net 

 
Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict (GPPAC): 
www.gppac.net 

 
Ideas and Tools for Community Change: 
www.everyday-democracy.org/en/index.aspx 

 
Innovations in democracy: 
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www.democracyinnovations.org 
 
International Association of Facilitators: 
www.iaf-world.org 

 
International Institute for Public Participation: 
www.aip2.org 

 
Intractable Conflict Knowledge Base Project: 
www.beyondintractability.org 

 
The Kantor Institute: 
www.kantorinstitute.com 

 
KPMG - Nachhaltigkeit: 
www.kpmg.de 

 
Leader to Leader Institute: Strengthening the leadership of the social sector: 
www.druckerinstitute.com 

 
McKinsey - Sustainability: 
www.mckinsey.de 

 
Mediation: 
www.mediate.com 

 
National Coalition for Dialogue and Deliberation: 
www.thataway.org 

 
One World Trust/ Global Accountability Project: 
www.worldtrust.org 

 
 
Open Space Technology: 
www.openspaceworld.org 

 

http://www.aip2.org/
http://www.aip2.org/
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Portal on Multi-Stakeholder Processes of the University of Wageningen (The Netherlands): 
http://portals.wi.wur.nl/msp/ 

 
Public Conversations Project:www.publicconversations.org 

 
PWC: 
www.pwc.de/de/nachhaltigkeit 

 
Rat für Nachhaltige Entwicklung: 
www.nachhaltigkeitsrat.de 

 
Search for Common Ground: 
www.sfcg.org 

 
Social Standards Round Tables: 

tisch.de-runder-www.coc 
 
Society for Organisational Learning: 
www.solonline.org 

 
Stakeholder Research Associates: www.stakeholderresearch.com 

 
Sustainable Development Gateway/ Multi-Stakeholder Processes: 
www.sdgateway.net/topics/265.htm 
 
Sustained Dialogue: 
www.sustained_dialogue.org 

 
Synergos: 
www.synergos.org 

 
The Co-Intelligence Institute: 
www.co-intelligence.org 

 
The Centre for Partnership Studies: 
www.partnershipway.org 
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The Diplo Foundation: 
www.diplomacy.edu 

 
The Partnering Initiative: 
www.thepartneringinitiative.org 

 
The Program on Intergroup Relations: 
www.igr.umich.edu 

 
The SEED Initiative: 
www.seedinit.org  und  www.empowering-partnerships.org 

 
 
The Water Dialogues: Multi-Stakeholder Dialogues on Water and the Private Sector: 
www.waterdialogues.org 

 
The World Café: 
www.theworldcafe.com 
 
Web Lab’s Small Group Dialogue: 
www.weblab.org 
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 :عالية في مجال اإلدارة المتكاملة لموارد المياهتمكين شبكات منظمات المجتمع المدني من القيام بدور أكثر ف

يهدف هذا  للدول و الجهات غير ذات العضوية . ، بتمويل من اإلتحاد األوروبي هو برنامج يمتد على مدى عامان(ENTIRE)إن برنامج إنتير
وير المستدام لمنظمات قطاع المياه في منطقة المشروع إلى دعم دور مؤسسات المجتمع المدني في اإلصالحات و التغييرات الديموقراطية و التط

 جنوب حوض المتوّسط.

هم جميعا شركاء  لمياهإن معهد الريادة الجماعية ، و الجمعية العربية لمرافق المياه ) أكوا( ، و الشبكة العربية للبيئة و التنمية، و الشراكة األلمانية ل
 إنتير في ذات األهداف بنفس القدر.

ديد من الدول إجراءات إصالحية تمس سياساتها الخاصة بالمياه. بدءًا من إعتماد أساليب إدارية جديدة و التعريف باألدوات العحاليًا تتخذ و 
توزيع األولويات و المسؤوليات ، نحو دمج إدارات مصادر المياه ، حتى مواجهة أهم التحديات الخاصة بتحسين و موازنة توزيع القوى و المستخدمة ،
 الجنسين ، و جوانب إدارة المياه الموجهه لمجابهة الفقر.العاملة من 

لجزائر ، جمهورية مصر العربية ،  المملكة األردنية الهاشمية،  مؤسسات في ا تعديالت في عدة جهات و إن مشروع إنتير يمتد في تعاونه ليشمل
 سوريا و تونس. المغربية،  الضفة الغربية ،  قطاع غزة ، المملكة  لبنان، 

إنتير إلى تطبيق آليات الشراكة الناجحة بإشراك جميع المعنيين بتكامل تام. يدور تطبيق تلك الرؤية في إطار دعم دول جنوب حوض  مشروع فهدي
   لتطوير و دمج سياسات مصادر المياه . المتوسط

 

 ENTIRE  للمزيد من المعلومات الخاصة بإنتير  

   entire.collectiveleadership.com 

 التعلم اإللكتروني الخاص بحوارات المعنيين موقع 

www.iwrm.com 
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 الشركاء :

  معهد الريادة الجماعية.  

 يقع معهد الريادة الجماعية في ألمانيا. وهو مؤسسة غير ربحية تهدف إلى تطبيق البرامج التدريبية العملية الخاصة بحوارات المعنيين. 

ت اإلستشارية و البحوث و بناء و دعم شبكات العالقات اإلدارية في كل من أوروبا و آسيا و أفريقيا و أمريكا يوفر معهد الريادة الجماعية الخدما
 و يقدم خبرات عملية في مجاالت القيادة و إدراة المشاريع و عوامل التغيير في القطاعات الخاصة و العامة و المجتمع المدني .الالتينية. 

 مولر  للتواصل: السيدة / أليخاندرا

alejandra.mueller@collectiveleadership.com 

www.collectiveleadership.com 

 

 الجمعية العربية لمرافق المياه. 

مركزًا إقليميًا و وجهة للتميز و اإلسترشاد بما يخص إدارة مرافق المياه و المياه العادمة لكل الدول العربية. تم تعد الجمعية العربية لمرافق المياه 
مؤسسات المياه في المنطقة ، و التي إرتأت أهمية وجود كجزء من مبادرة إحدى أهم  2007يس الجمعية العربية لمرافق المياه ) أكوا( في العام تأس

األعضاء. و  نجهة عربية إقليمية داعمة لمرافق المياه و المياه العادمة ، جهة تخدم تبادل الخبرات و المعلومات و التدريبات التقنية و اإلدارية بي
  وهي ما تدعمه الجمعية حاليا. لكل األعضاء و األفراد على كل المستويات الوظيفية.

 للتواصل : السيد رامي سالمة

Rami_Salameh@acwua.org 

 www.acwua.org  

 

 رائد( الشبكة العربية للبيئة و التنمية( 

و قد أقرتها جامعة الدول العربية   غير حكومية، من المحيط إلى الخليج. منظمة  عربية 250تضم الشبكة العربية للبيئة و التنمية أكثر من 
 كمندوب عام للمؤسسات غير الحكومية المختصة بالبيئة في  مجلس وزارات البيئة العربي.

    ية و التطويرية. تعاون بين األعضاء ، و كذا تقوية األواصر و الروابط التي ترتقي بالعملية البيئتهدف ) رائد( إلى تطوير و تفعيل ال

 السيد عصام ندا :للتواصل

e.nada@aoye.org 

www.raednetwork.org 
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 الشراكة األلمانية للمياه  

الجهات التجارية و المؤسسات الحكومية و غير هي مبادرة ألمانية مشتركة بين القطاعين الحكومي و الخاص. تشتمل تلك المبادرة كل من 
 العلمية و المنظمات المهتمة بالمياه أو ما يتعلق بها. الحكومية و الجهات و الهيئات

الشبكة مدعومة بخمس وزارات ألمانية لخمس واليات. مركزها الرئيسي برلين. حيث يتم تجميع المعلومات و تفنيدها و تصنيف النشاطات و 
 توزيعها.

 طاع المياه. تهدف الشبكة إلى اإلفادة من الخبرات الهندسية األلمانية في تحسين و تطوير ق

                                                                                                                                                                                 

 للتواصل : السيد عزمي غنيم 

ghneim@germanwaterpartnership.de 

www.germanwaterpartnership.de  

 


