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عملية الالمركزية ومشاركة المواطنين – إستخدام 
مبدأ المشاركة لتحقيق النتائج

 جاكي سميث

تعمــل سلســلة أدلــة مؤسســة الشــركاء الدولييــن عــن الالمركزيــة علــى إستكشــاف الجوانــب العمليــة لتصميــم، 
وتنفيــذ وإدارة عمليــة الالمركزيــة. وتنظــر األدلــة فــي المجــاالت الرئيســية التــي تؤثــر علــى التخطيــط لنظــام 
المركــزي فعــال وتنفيــذه، اســتنادا إلــى الخبــرة الدوليــة والممارســات الجيــدة فــي هــذا المجــال. ننظــر فــي 
هــذا الدليــل فــي كيفيــة اســتخدام مشــاركة المواطنيــن لتحقيــق النتائــج، والســعي لإلجابــة علــى األســئلة التاليــة:

ما هي المنافع المحتملة للمشاركة في تطبيق عملية الالمركزية؟	 
من الذي ينبغي تشجيعه على المشاركة ومتى؟	 
ما هي أفضل الطرق للمشاركة ؟	 

المقدمة
ــع  ــوم بدف ــذي يق ــن وال ــى المواطني ــرب إل ــرار واإلدارة أق ــع الق ــوع صن ــة موض ــة الالمركزي ــل عملي تجع
المــال مقابــل الخدمــات المقدمــة لــه والتــي يســتخدمها. وهــذا يضمــن أن تعكــس القــرارات عــن إحتياجــات 
وأولويــات الســكان المحلييــن بشــكل أفضــل ؛ ويمكــن أن تعكــس الخدمــات الظــروف المحليــة، ونتيجــة لذلــك 

ســوف يكــون لــدى المواطــن ثقــة أكبــر فــي العمليــة الديمقراطيــة والحوكمــة.

إال أن هــذه الفرصــة ال يمكــن إدراكهــا بالكامــل إال إذا كان هنــاك نهــج مخطــط لــه وشــامل إلشــراك المواطنين 
فــي إجــراءات حكومــة الالمركزيــة. ويجــب أن يكــون هنــاك وضــوح حــول أســباب المشــاركة؛ ومــا هــي 
المســائل التــي تنطــوي عليهــا؛ ومــن الــذي يتــم إشــراكه؛ وكيــف يمكــن إشــراك فئــات المواطنيــن المهمشــين؛ 
ومجموعــة مــن الوســائل لضمــان اســتخدام أكثــر الممارســات فعاليــة فــي الظــروف المختلفــة. وعــالوة علــى 
ذلــك، ينبغــي أن يكــون هنــاك تخطيــط ســليم لعمليــة المشــاركة وتوفيــر المــوارد الكافيــة لهــا. باإلضافــة إلــى 
ضــرورة الحصــول علــى تغذيــة راجعــة مــن المواطنيــن حــول كيفيــة تأثيــر المشــاركة فعليــا علــى األولويــات 

والقرارات.

ســوف ننظــر فــي هــذه الورقــة فــي كيفيــة ضمــان تحقيــق المشــاركة للفوائــد المحتملــة. وســوف ننظــر علــى 
وجــه الخصــوص فيمــا يلــي: 

فوائد المشاركة في نجاح عملية الالمركزية وخاصة للمجلس المحلي أو المحافظة.	 
توقيت أنشطة المشاركة.	 
دور كل من السياسيين الوطنيين والمحليين وإدارة الالمركزية في ضمان المشاركة الناجحة.	 
أهمية التخطيط وتوفير الموارد للمشاركة الناجحة.	 
أهمية التعرف على "المجموعات التي يصعب الوصول إليها" وإشراكها.	 
ما الذي يجب المشاركة فيه.	 
مجموعة من الوسائل للمشاركة الى جانب "نطاق المشاركة".	 

وهناك مجموعة من النماذج المختلفة لعملية الالمركزية. وفي هذه الورقة، سوف نركز إلى حد كبير على 
تطبيق عملية الالمركزية على المستوى دون الوطني. وفي بلدان مختلفة، تُْعَرف هذه بأسماء مختلفة. وفي 

هذه الورقة، سوف نشير إليها "بالسلطات المحلية".
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فوائد مشاركة المواطنين واألحياء والمجتمعات المحلية
ــادة مشــاركة المواطنيــن والمجتمعــات المحليــة فــي عمليــة التخطيــط واتخــاذ القــرارات التــي تقــوم بهــا  إن زي
الحكومــة المحليــة يمكــن أن يعــود بالفائــدة علــى جميــع األطــراف المعنيــة. ويوضــح الجــدول التالــي هــذه الفوائــد.

المواطنون المجتمع المحلي السلطة
يولد شعورا باالنتماء، 
واالنخراط والمشاركة

يضمن مساءلة أفضل للمجلس 
أمام أولئك الذين ينتخبونهم 

ويمولونهم

يمكن أن تساعد في ضمان 
إرتباط أفضل بين رؤية السلطة 

وما يحدث عمليا
تمكين سماع االصوات 

المهمشة وذات التمثيل الناقص
يمكن أن يساعد على تحديد 
وإضفاء الشرعية على قادة 

المجتمعات المحلية

تحتاج عملية اتخاذ القرارات 
الجيدة إلى أدلة وآراء تمثيلية 

- ويمكن أن تضمن المشاركة 
استكشاف هذه

وبناء القدرات في المنظمات 
المجتمعية والكفاءة المجتمعية

وتوضيحها. كما يمكن أن 
تساعد على تجنب  التأثير غير 
المتناسب لمجموعات الضغط 

أو المجموعات بشكل خاص أو 
الحمالت ذات القضايا الواحدة

يمكن أن يوفر الفرص لسيطرة 
المواطنين على مهارات بناء 

الخدمات للمواطنين األفراد

يمكن أن يتم دعم شركاء 
المجتمع المحلي ومنظمات 

المجتمع المدني على تطوير 
واكتساب النفوذ. وقد يتمكنوا 

من أن يكونوا شركاء مع 
المجلس المحلي/المحافظة

على وجه الخصوص، فإن 
آراء وأولويات الفئات مثل 

الشباب، والفئات المستضعفة 
مثل ذوي االحتياجات الخاصة 

والنساء يمكن التماسها 
وتضمينها

ينبغي أن يستفيد المواطنون من 
خدمات أكثر فعالية تشكل قيمة 

أفضل مقابل المال

يمكن ان توفر صوتا و نفوذا 
للمجموعات المهمشة

السياسات التي تعكس 
األولويات والظروف المحلية 
يجب أن تكون أكثر فعالية و 
تشكل قيمة أفضل مقابل المال

فهم أفضل لكيفية عمل الحكومة 
المحلية، األمر الذي يمكن أن 

يشجع األفراد على ترشيح 
أنفسهم للمناصب المنتخبة

يجب أن تضمن أن تكون 
الخدمات أكثر مالءمة 
للظروف اإلجتماعية، 

واإلقتصادية والبيئية المعينة 
للحي والمجتمع

يمكن أن تولد أفكارا جديدة 
تأخذها السلطة بعين اإلعتبار 
و تكفل وجود األدلة لسياسات 

وأولويات معينة

يمكن أن تحسن سمعة وشرعية 
األعضاء والمسؤولين 
المنتخبين كقادة محليين

الجدول الزمني للمشاركة في الالمركزية
هناك أربع فترات رئيسية حين تكون المشاركة مهمة بشكل خاص مع احتمالية أن تكون مثمرة

عند تصميم وتنفيذ سياسة الالمركزية. 1
خالل فترة انتخابات الهيئات الالمركزية. 2
بعد اإلنتخابات، عند تطوير المجلس لبرامجه، وأولوياته وموازنته. 3
عند القيام باألعمال على النحو المعتاد. 4

1. تصميم السياسات وتنفيذها

كــي تحظــى الالمركزيــة بدعــم الجمهــور وتفهمــه، يحتــاج صانعــو السياســات الوطنيــة إلــى ضمــان المشــاركة 
أثنــاء وضــع وتصميــم السياســات. وينبغــي أن يكونــوا قادريــن علــى توضيــح منافــع الالمركزيــة علــى الصعيــد 
المحلــي والوطنــي، وتفاصيــل كيفيــة تنفيذهــا. وينبغــي أن يتضمــن ذلــك تفاصيــال عــن الصالحيــات التــي يتعيــن 
ــة،  ــة المحلي ــاركة الديمقراطي ــدى المش ــي؛ وم ــد المحل ــى الصعي ــا عل ــن تطويره ــي يتعي ــات الت ــا؛ والهيكلي نقله
واألهــم مــن ذلــك، كيــف ســيتم نقــل التمويــل و/أو جمــع األمــوال محليــا لتقديــم الخدمــات المنقولــة إلــى المســتوى 

المحلــي.
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السيد بول سيلك، خبير في مؤسسة الشركاء الدوليين، أعد ُكتَيِّبا عن تجربة نقل السلطات والالمركزية في 
المملكة المتحدة. ويؤكد على دور دعم الجمهور ومشاركته في مرحلة وضع المقترحات.

"فــي كثيــر مــن األحيــان يتــم اإلعتقــاد بــأن النخــب السياســية ترغــب فــي نقــل الســلطات ألنهــا تجلــب 
لهــم النفــوذ. إال أن عمليــة  الالمركزيــة ســوف تكــون راســخة أكثــر بكثيــر إذا مــا نبعــت مــن مطالــب 
ــل  ــعبي لنق ــم الش ــا الدع ــكيل اآلراء، إنم ــي تش ــيين ه ــادة السياس ــة الق ــإن مهم ــع، ف ــن. وبالطب المواطني
ــم  ــا وأن صوته ــاء به ــم الوف ــم يت ــأن احتياجاته ــون ب ــعر المواطن ــوى إذا ش ــون أق ــوف يك ــلطات س الس

مســموع."

ــل الســلطات، إال  ــر لنق ــط والتطوي ــم التخطي ــا يت ــه، بينم ــز هــو أن ــة ويل ــدرس المســتفاد مــن تجرب "وال
ــم إســتغالله  ــت ت ــو وق ــور ه ــف الجمه ــة التشــاور، والمشــاركة وتثقي ــذي تســتغرقه عملي ــت ال إن الوق
بشــكل جيــد. وينبغــي أن تكــون الالمركزيــة اســتجابة لطلــب. واليجــب أن تُْعتَبَــر أنهــا وســيلة 
رأي  إســتطالعات  إســتخدام  يتــم  مــا  وكثيــرا  السياســيين.  القــادة  مــن  إقليميــة  مجموعــة  لتمييــز 
الجمهــور لقيــاس الــرأي العــام، إنمــا اإلســتفتاءات هــي طــرق يمكــن للجمهــور أن يمــارس مــن 
ــم النظــر فــي  خاللهــا ســيطرته علــى مســتقبله السياســي. وهــي تكــون مهمــة بشــكل خــاص عندمــا يت
قضايــا دســتورية مثــل نقــل الســلطات. وتــم إجــراء ثالثــة اســتفتاءات حــول نقــل الســلطات فــي ويلــز 
ومــن المقــرر إجــراء إســتفتاء آخــر. وكانــت اإلســتفتاءات دليــال واضحــا علــى أن شــعب ويلــز 

الســلطات".1 نقــل  يدعــم 

مــن المهــم أيضــا التأكــد مــن أن المواطنيــن علــى علــم تــام بطريقــة عمــل الالمركزيــة. وفــي األردن، أســندت إلــى 
وزارة الشــؤون السياســية والبرلمانيــة مســؤولية محــددة إلجــراء حملــة توعيــة بشــأن مقترحــات الالمركزيــة. 
وتنخــرط الــوزارة مــع الجامعــات، واألحيــاء ومنظمــات المجتمــع المدنــي وعبــر الحكومــة كجــزء مــن عمليــة 

تنفيــذ الالمركزيــة.

2. قبل وأثناء فترة اإلنتخابات

ــات  ــن االنتخاب ــی م ــة األول ــتعداد للمجموع ــرة اإلس ــي فت ــا ف ــيکون ضروري ــارکة س ــن المش ــاق م ــاك نط هن
للمجالــس والمحافظــات الالمرکزيــة الجديــدة.

يجــب إطــالع النــاس علــى توقيــت ونطــاق اإلنتخابــات المحليــة. ويجــب أن يتضمــن ذلــك معلومــات عــن نظام 	 
اإلقتــراع واألعــداد التــي ســيتم إنتخابهــا واألهليــة للتصويــت. ويمكــن أن يكــون ذلــك جــزءا مــن حملــة توعيــة 
أوســع نطاقــا قــد تكــون علــى مســتوى األردن ككل. وهــذه أيضــا فرصــة أخــرى للتواصــل مــع المواطنيــن 

بشــأن نطــاق الهيئــات التــي ســينتخبون ممثليــن لهــا، مثــال أدوارهــم، وصالحياتهــم وتمويلهــم.
ينبغــي  علــى المســؤولين عــن إدارة اإلنتخابــات، بمــا في ذلــك الهيئة المســتقلة لإلنتخابات، والســلطات المحلية 	 

ــز بشــكل  ــع الترك ــات م ــي اإلنتخاب ــة المشــاركة ف ــات عــن كيفي ــت، نشــر معلوم ــب التصوي ورؤســاء مكات
ــن. ــى تســجيل الناخبي خــاص عل

كما ينبغي أن تنخرط هذه الهيئات مع األحزاب السياســية واألفراد الراغبين في الترشــح لالنتخابات لتوضيح 	 
ــى  ــد أيضــا تشــجيع األحــزاب السياســية عل ــة. ومــن الجي ــات الترشــيح والجــداول الزمني الشــروط، ومتطلب
ــك  ــد يكــون مــن األنســب تيســير ذل ــة. وق ــا اإلنتخابي ــف ســتقود حملته ــه وكي ــا تحــاول تحقيق ــي م ــر ف التفكي
مــن جانــب أطــراف مــن خــارج هــذه العمليــة وليــس لديهــم أي مصالــح سياســية. علــى ســبيل المثــال، تعمــل 

مؤسســة الشــركاء الدوليــون مــع مرشــحين راغبيــن فــي الترشــح فــي كل مــن األردن ومصــر.
قــد تنخــرط الهيئــات السياســية مع الســكان المحلييــن لتطوير أفكارهم بشــأن اإلنتخابات. وهــذه يمكن أن تتحول 	 

الحقا إلى برنامج سياسات وتقدم كبيان رسمي.
ســوف يســاعد المرشــحون في رفع مســتوى الوعي وســيرغبون في اإلنخراط مع الناخبين خالل فترة الحملة 	 

اإلنتخابيــة لتحقيــق أقصــى قــدر مــن الدعــم ألنفســهم ولبرامجهــم. وســوف نعــود لــألدوار الخاصة بالسياســيين 
ــن الحقا. المحليي

فــي كثيــر مــن األحيــان، تلعــب منظمات المجتمع المدني التي تمثل مجموعات مهمشــة بشــكل خــاص دورا في 	 
الترويج لتسجيل الناخبين وتشجيع مجموعة متنوعة من المرشحين على الترشح لالنتخابات.

3.  بعد اإلنتخابات مباشرة

سوف يتعين على الممثلين المنتخبين والمسؤولين العمل معا لإلتفاق على أولويات السلطة وموازنتها. قد يكون 
هناك مجال لمشاركة المواطنين. باإلضافة إلى ذلك، فإن هذا هو الوقت الذي تحتاجه السلطة لتوضيح عزمها 

على إشراك المواطنين ومنح المسؤولية الخاصة بوضع خطة وبرنامج للمشاركة.   
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كمــا قــد يكــون ذلــك أيضــا وقتــا مناســبا للنظــر فــي وضــع خطــة للحــي. ويقــوم الســيد أنــدرو فاينشــتاين، الخبيــر 
فــي مؤسســة الشــركاء الدولييــن بتوضيــح تجربــة الالمركزيــة فــي جنــوب أفريقيــا.

ــة بالتشــاور مــع  ــة للتنمي ــرة وضــع خطــة متكامل ــة كبي ــا مــن كل بلدي ــا كان مطلوب "فــي جنــوب أفريقي
المجتمعــات المحليــة. وفــي المقاطعــة التــي كان يعمــل فيهــا المؤلــف، تــم دعــوة جميــع اإلقتصاديييــن 
للمشــاركة فــي منتــدى إقتصــادي وإنمائــي للمقاطعــات حيــث نوقشــت فيــه اســتراتيجيات ســوف تنفذهــا 

الحكومــة. كمــا تــم إنشــاء هيكليــات فرعيــة، مثــل مجلــس ســياحي للمقاطعــات.

وكانــت جميــع تشــريعات المقاطعــات تتطلــب مشــاركة رســمية مــن المواطنــون وآرائــه بشــأنها، قبــل 
ــم إنشــاء  ــا، ت إقرارهــا. ولتيســير هــذه العمليــة، الســيما بيــن المجتمعــات األقــل حظــا والفقيــرة تاريخي
مكاتــب إرتبــاط مــع الحكومــة المحليــة. وبامــكان المواطنيــن إســتخدام هــذه المراكــز للتعليــق علــى أي 
جانــب مــن جوانــب التشــريعات العالقــة أو علــى نشــاط حكومــات المقاطعــات. وتــم تعييــن مســؤولين فــي 
المراكــز لمســاعدة األميــن أو مــن ليــس لديهــم خبــرة فــي تحليــل هــذه المســائل والتعليــق عليهــا. ويضمــن 

ذلــك تغذيــة راجعــة منتظمــة ومشــاركة مــن جانــب متلقــي الخدمــات.

ويتــم إســتخدام مجموعــة واســعة مــن وســائل اإلعــالم لجعــل المواطنــون علــى بينــة من هــذه المبــادرات. 
وتشــمل هــذه التلفزيــون، واالراديــو فــي المناطــق الريفيــة، وحتــى إجتماعــات غيــر رســمية للمجتمعــات 
المحليــة فــي أوضــاع رســمية بدرجــة أقــل. وجميــع األعضــاء المنتخبين فــي البرلمــان اإلقليمــي مطالبين 

بإجــراء جلســات تشــاورية فــي دوائرهــم اإلنتخابيــة علــى أســاس أســبوعي علــى األقــل." 

4. العمل كالمعتاد 

عندما يتم تأسيس الهيئة الالمركزية ويتواجد األعضاء المنتخبون، ينبغي أن تصبح مشاركة المواطنون جزءا 
ال يتجزأ من األعمال اليومية للسلطة الالمركزية. وسوف ننظر في هذا الموضوع بمزيد من التفصيل في قسم 

الحق.

دور السياسيين المحليين

يمكن للسياسيين المحليين تقديم نقاط قوة خاصة ومعرفة معينة للسلطة.

فهــم خــاص للدوائــر االنتخابيــة الخاصــة بهــم، وديمغرافيتهــا، والقضايــا الرئيســية التــي تهــم الســكان المحليين 	 
وطريقة تقديم الخدمات على أرض الواقع.

قنــاة تواصــل بيــن المجتمعــات المحليــة التــي يمثلونهــا والســلطة. وقــد يكونــون أكثر قــدرة على تمثيــل وجهات 	 
نظــر أولئــك الذيــن ال ينخرطــون عــادة مــع الهيئــات الرســمية ويتحدثــون عــن المواطنيــن "الذيــن يصعــب 
الوصــول إليهــم". فــي المملكــة المتحــدة، فــي كثيــر مــن األحيــان يعقــد الممثلــون المنتخبــون "جلســات نصــح" 
ــرع  ــاء أو ق ــي األحي ــدة ف ــات المتواج ــارة المنظم ــي زي ــت ف ــض الوق ــاء أو يُْمضــون بع ــز األحي ــي مراك ف
ــن  ــة عــن شــعور الســكان المحليي ــة قوي ــر بشــكل خــاص معلومــات اســتخباراتية محلي ــواب. وهــذا يوف األب

حيــال الســلطة والخدمــات التــي تقدمهــا.
فرصــة تقييــم مــا إذا كان هنــاك رضا عام عن الخدمات وما إذا كان الســكان المحليون يشــعرون أنهم يحصلون 	 

على قيمة مقابل المال الذي يتم إنفاقه.
معرفة أي من المنظمات المحلية قد تكون قادرة على العمل في شــراكة مع الســلطة، لإلســتجابة لقضايا معينة 	 

ــن  ــة بي ــز المســاعدة الذاتي ــا تعزي ــك أيض ــمل ذل ــد يش ــة. وق ــات المحلي ــتجيب للخدم ــات تس ــم خدم أو تقدي
المواطنيــن ودعمهــم لتطويــر قدراتهــم علــى إدارة الخدمــات المحليــة أو تطويرهــا.

لكــي يتــم إنتخابهــم، من المرجح جدا أن يكون لدى السياســيين مهارات جيدة في التواصل مع اآلخرين والتأثير 	 
عليهــم. ويمكــن اســتخدام ذلــك لتوصيــل وجهــات نظــر الســكان المحلييــن إلــى الســلطة عنــد إتخــاذ القــرارات، 
ــي  ــن ف ــون فعالي ــد يكون ــا الســلطة. وق ــل معه ــي تتعام ــا الت ــى القضاي ــن عل ــك إطــالع الســكان المحليي وكذل

إســتخدام وســائل اإلعــالم المحليــة لنشــر القضايــا التــي تهــم الســكان المحلييــن والســلطة.
وبشــكل خــاص، عندمــا يمثــل السياســيون المحليــون حزبــا سياســيا، فإنهــم قــد يکونــون قادريــن علی اســتخدام 	 

العالقــات مــع السياســيين مــن حزبهــم علــی المســتوى الوطنــي، لتمکيــن التواصــل والمســاعدة فــي التعامــل 
مــع النزاعــات التــي يمکــن أن تنشــأ بيــن المســتويين المحلــي والوطنــي للحکومــة.

وفي حين أنه المحتمل أن يجلب السياسيين المحليين المهارات والمعارف، فهم سيستفيدون أيضا من التدريب 
على كيفية التعامل مع المواطنين والمجتمعات المحلية. على سبيل المثال، في المملكة المتحدة، تقوم الهيئة 
الممثلة للسلطات المحلية، جمعية الحكم المحلي، باعداد دليل للممثلين المنتخبين حول كيفية المساهمة في 

مشاركة الجمهور.2
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توفير الموارد وتنظيم مشاركة المواطنون

إن المشــاركة العاليــة الجــودة للمواطنــون لــن تحــدث عــن طريــق الصدفــة. فهــي بحاجــة إلــى التخطيــط الصحيــح 
وإلــى المــوارد. ومــن المســائل التــي ينبغــي أن تنظــر فيهــا الســلطة، مــا يلــي:

ــاركة  ــن مش ــؤولياته يتضم ــن مس ــزء م ــون ج ــدم، يك ــر أق ــلطة مدي ــي الس ــون ف ــب أن يك ــؤول - يج ــن المس م
ــا. ــالع به ــن اإلضط ــي يتعي ــطة الت ــبون لألنش ــون المناس ــر الموظف ــب أن يتوف ــا يج ــور. كم الجمه

ــی  ــوء عل ــليط الض ــي تس ــدم دورا ف ــر األق ــب المدي ــوف يلع ــا – س ــلطة بأکملھ ــاركة الس ــتفيد المش ــف س کي
أهميــة المشــاركة والبنــاء علــی النتائــج أمــام الســلطة ککل. ينبغــي ان يكــون واضحــا موقعهاضمــن التخطيــط 

ــة. ــاالت الخدم ــن مج ــال م ــلطة وكل مج ــتراتيجي للس االس

ــتراتيجية  ــداف اإلس ــون األه ــي أن تك ــاركة. وينبغ ــة للمش ــاك خط ــون هن ــب أن يك ــاركة - يج ــط للمش التخطي
للمشــاركة واضحــة؛ وكذلــك متــى ســيتم إســتخدامها؛ ومــا هــي األســاليب التــي ســيتم إســتخدامها؛ وكيــف ســيتم 

قيــاس النجــاح واألثــر.

ــذه  ــة للمشــاركة. وه ــي الموازن ــاك مخصصــات محــددة ف ــون هن ــة - يجــب أن يك ــوارد الضروري ــا هــي الم م
ــا مثــل أجهــزة  المخصصــات ســتكون ضروريــة لتعييــن الموظفيــن المالئميــن، وكذلــك للطباعــة، والتكنولوجي

ــخ. ــاء أو اســتئجار أماكــن للتشــاور، ال ــي األحي ــب ف ــر المكات ــر، وتوفي الكمبيوت

ما الذي يجب المشاركة فيه

كجــزء مــن التخطيــط للمشــاركة، يجــب أن يكــون هنــاك وضــوح بشــأن مجموعــة القضايــا التــي يجــب المشــاركة 
فيهــا. ومــن المرجــح أن تشــتمل مجموعــة القضايــا هــذه علــى بعــض أو كل مــا يلــي:

تصميم الالمركزية - سبق أن نظرنا أعاله في أهمية المشاركة وكسب الدعم لمقترحات وهيكليات الالمركزية.	 
عند النظر في برنامج الســلطة، وأولوياتھا وسياســاتھا، هناك فائدة في إشــراك الســكان المحليين، على ســبيل 	 

المثال، من خالل عملية تخطيط مثل تلك المبينة أعاله.
عند التخطيط الســتخدام الموارد من خالل موازنة الســلطة، من المهم القيام بالمشــاركة علنا. وقد يكون هناك 	 

ــداد  ــن خــالل إع ــاق م ــرارات حــول اإلنف ــاذ الق ــي إتخ ــة ف ــر فاعلي ــكل أكث ــن بش ــرص إلشــراك المواطني ف
ــا. ــل الحق ــن التفصي ــد م ــك بمزي ــي ذل ــاركي - وســوف ننظــر ف ــاس تش ــى أس ــة عل الموازن

يمكن أن توفر المشاركة معلومات وأدلة هامة حول جودة ومالءمة الخدمات التي تقدمها السلطة.	 
إذا كانــت الســلطة تنظــر فــي تقديــم خدمــات جديــدة أو هنــاك حاجة إلــى تقليــص أو تغيير الخدمــات، يكون من 	 

المهم التشاور مع متلقي الخدمة بهذا الشأن.
التطورات والقضايا المحلية – تلعب الســلطة دورا مهما في المناصرة عن المنطقة والتعبير عنها. ومشــاركة 	 

ــا أو  ــى القضاي ــرد عل ــد ال ــة عن ــم األدل ــع تقدي ــة م ــدث بمصداقي ــن التح ــلطة م ــن الس ــوف تمك ــور س الجمه
التطــورات، كحيــن يكــون هنــاك علــى ســبيل المثــال أثــر لسياســات الحكومــة الوطنيــة، وحيــث يتــم التخطيــط 
ــة أو  ــوارث الطبيعي ــل الك ــاكل مث ــة أو مش ــث توجــد حــاالت طــوارئ محلي ــة، أو حي ــة التحتي ــر البني لتطوي

ــرى. الحــوادث الكب

طرق المشاركة

ســوف تحتــاج الســلطة إلــى اعتمــاد مجموعــة مــن أســاليب وممارســات المشــاركة لتتناســب مــع أجــزاء المجتمــع 
ــدار  ــث مق ــن حي ــف ممارســات المشــاركة م ــا. وتختل ــي يشــاركون فيه ــا الت ــون إشــراكها والقضاي ــي يحاول الت
الصالحيــات التــي تعطــى  المواطنيــن مــدى المشــاركة التــي توفرهــا. وبســبب ذلــك، غالبــا مــا يشــير إلــى طيــف 

مــن المشــاركة.

ــي أماكــن  ــة ف ــج المختلف ــن النه ــز بي ــدا للتميي ــة المتحــدة جــدوال مفي ــي المملك ــي ف ــم المحل ــة الحك ــر جمعي وتوف
ــف المشــاركة.3 ــن طي ــة م مختلف
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وعنــد النظــر فــي األســاليب والممارســات الممكنــة للمشــاركة، ســوف نبــدأ بتلــك التــي هــي أقــل تشــاركية وتنقــل 
إلــى تلــك التــي تتطلــب نقــال كبيــرا فــي الصالحيــات للمواطنيــن والمجتمعــات المحليــة.

ــا الســلطة،  ــي تقدمه ــات الت ــات عــن الخدم ــر معلوم ــذه توف ــة – وه ــع اإللكتروني ــة، والموق النشــرات اإلخباري
وهيكليــة الســلطة بمــا فــي ذلــك المســؤولية عــن خدمــات معينــة واألعضــاء المنتخبيــن. وعــادة مــا يكــون هنــاك 

طــرق لإلتصــال مــع الســلطة لتوفيــر تغذيــة راجعــة أو تقديــم شــكاوى محــددة.

ــي  ــلطة والت ــاح داخــل الس ــة اإلنفت ــات – يجــب أن تســود ثقاف ــى اإلجتماعــات والمعلوم ــن إل وصــول المواطني
تفتــرض أن تكــون المعلومــات والجلســات الرســمية وخاصــة تلــك التــي تضــم ممثليــن منتخبيــن مفتوحــة 

ــا. ــك ممكن ــا كان ذل ــن  حيثم للمواطني

المســوحات – إن إســتطالع أراء المواطنيــن يمكــن الســلطة مــن الحصــول علــى معلومــات مباشــرة عــن كيفيــة 
ــن  ــل م ــي تجع ــا، فه ــبيا ويســهل إنجازه ــا ســريعة نس ــات المواطــن. وألنه ــن أولوي ــن تكم ــات وأي ــي الخدم تلق

الممكــن رفــع مســتوى المشــاركة لدرجــة أعلــى مــن االجتماعــات.

مكاتــب األحيــاء – غالبــا مــا تحــرص الســلطات علــى التواجــد الفعلــي فــي أحيــاء مختلفــة. وهــذا يتيــح للمواطنيــن 
اإلتصــال المباشــر مــع موظفــي المجلــس، لإلبــالغ عــن القضايــا أو لتقديــم تغذيــة راجعــة.

ــن  ــددة. ويمك ــن عــن تطــورات مح ــيلة إلعــالم المواطني ــذه الوس ــتخدام ه ــن إس اإلجتماعــات المفتوحــة – يمك
تنظيمهــا مــن قبــل الممثليــن المنتخبيــن أو يمكــن أن تكــون فعاليــات رســمية أكثــر تقودهــا الســلطة. كمــا توفــر 

ــة راجعــة مباشــرة. ــم مالحظــات وتغذي عــادة فرصــة للجمهــور لتقدي

جلســات المشــورة للممثليــن المنتخبيــن – ســوف يتوفــر للممثليــن المنتخبيــن مجموعــة مــن أســاليب اإلنخــراط 
المباشــر مــع الناخبيــن بمــا فــي ذلــك إتاحــة الفرصــة للحضــور والتحــدث اليهــم فــي "جلســات تشــاور" أو القيــام 

مباشــرة بزيــارة األحيــاء.

وســائل اإلعــالم – ينبغــي أن تنظــر الســلطة بعنايــة فــي كيفيــة إســتخدام وســائل اإلعــالم المحليــة بمــا فــي ذلــك 
ــة مــن  ــا مــا تكــون هــذه أكثــر الطــرق فعالي ــو للتواصــل مــع المواطنيــن. وغالب الصحــف، والتلفزيــون والرادي
حيــث التكلفــة لنقــل األخبــار، علــى الرغــم مــن أنــه لــن يكــون مــن الممكــن ان تتحكــم الســلطة بتفاصيــل الرســالة 

كمــا قــد تكــون وســائل اإلعــالم المحليــة منتقــدة  للســلطة.

وســائل االعــالم االجتماعيــة – تمكــن وســائل اإلعــالم اإلجتماعــي الســلطة مــن توفيــر معلومــات محدثــة أو "فــي 
ــات.  ــي أســتراليا للفيضان ــة بريســبان ف ــي عــام 2013، تعرضــت مدين ــي" حــول التطــورات. ف ــت الحقيق الوق
واســتخدم مجلــس مدينــة بريســبان وســائل التواصــل اإلجتماعــي لتوفيــر المعلومــات للمقيميــن ولتيســير التواصــل 

مــع المنظمــات المجتمعيــة وغيرهــا مــن مصــادر الدعــم. ويوجــد المزيــد مــن المعلومــات فــي دراســة الحالــة. 4

ــحيحة أو  ــوارد الش ــلطات ذات الم ــة للس ــث التكلف ــن حي ــدا م ــة ج ــي فعال ــل اإلجتماع ــائل التواص ــا أن وس كم
القليلــة لكــي تنشــر المعلومــات بســرعة. وبــدأت ســلطة صغيــرة فــي ويلــز، تورفيــن باســتخدام وســائل اإلعــالم

أمثلة ما الذي نعنيه؟
بيان حقائق

مواقع الكترونية

دعوات عامة

إعطاء المعلومات للناس 
لغرض التواصل أو لتمكينهم 

من اتخاذ قرارات مستنيرة

الشعب متلقي سلبي للخدمات

العمل من أجل

مشاورات

ورش عمل

اإلنخراط مع المواطنين  و 
دعمهم –وسؤالهم عن وجهات 

نظرهم

العمل بھدف

إنتاج مشترك

اإلعداد المشترك للموازنة

مشاريع يديرها الُمقِيُمون

العمل معا في شراكات 
متساوية ومتبادلة

يقوم المواطنون  بتصميم 
و تقديم الخدمات إلى جانب 

محترفين في هذا المجال

العمل مع
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اإلجتماعيــة لتوفيــر المعلومــات عندمــا كان هنــاك احــوال جويــة ســيئة. ثــم طــوروا ذلــك إلســتخدامه فــي إشــراك 
المواطنيــن بشــكل أكثــر فاعليــة. علــى ســبيل المثــال، نظمــوا مشــروعا لتنظيــف الشــوارع مــن خــالل وســائل 
اإلعــالم اإلجتماعــي. والهاشــتاج علــى تويتــرtorfaenspringclean #  وصــل إلــى 40,000 شــخص، 
ــة  ــدى ثالث ــى م ــة عل ــف القمام ــي تنظي ــاركة ف ــى المش ــخص عل ــت 300 ش ــة حث ــك أن الحمل ــن ذل ــم م واأله

ــة. ــي 300 كيــس مــن القمامــة مــن المجتمعــات المحلي ــة حوال ــم إزال أســابيع، وت

ــى  ــة الوصــول إل ــا خاصــا بكيفي ــي الســلطة إهتمام ــي أن تول ــل – ينبغ ــل القلي ــة المجموعــات ذات التمثي توعي
المجموعــات قليلــه التمثيــل. ومــن غيــر المحتمــل أن يكــون األشــخاص المســؤولون عــن رعايــة األطفــال )عــادة 
فئــة النســاء( قادريــن علــى الحضــور إلــى إجتماعــات التشــاور فــي المســاء. ويُْعتَبـَـُر الذهــاب إلــى بوابــة المدرســة 

أو الحضانــة وســيلة أكثــر فعاليــة للمشــاركة.

ــد ال  ــلطة، وق ــات الس ــة لخدم ــات خاص ــن متطلب ــار الس ــة أو كب ــات الخاص ــدى ذوي االحتياج ــون ل ــوف يك س
يكونــون قادريــن علــى الوصــول إلــى االجتماعــات التقليديــة. ومــن المهــم أن تنظــر الســلطة فــي كيفيــة الوصــول 
اليهــم، مثــال مــن خــالل حضــور مجموعــات أو مناســبات قــد يحضرهــا هــؤالء النــاس. وكبديــل عــن ذلــك، مــن 
المفيــد إســتخدام مجموعــات المجتمــع المدنــي كســبيل لالســتماع إلــى وجهــات نظــر أولئــك الذيــن يمثلونهــم أو 

ينظمــون الحمــالت مــن أجلهــم.

المدارس، والجامعات ومراكز الشباب هي أماكن أفضل من اإلجتماعات إليجاد الشباب والتحدث اليهم.

ــب  ــي يصع ــات الت ــع المجموع ــال م ــهيل اإلتص ــن تس ــال ع ــي – فض ــع المدن ــات المجتم ــع منظم ــال م اإلتص
الوصــول إليهــا، فــإن منظمــات المجتمــع المدنــي غالبــا مــا يكــون لديهــا معرفــة محــددة بالقضايــا واالحتياجــات 
المحليــة. فمثــال بعضهــم يركــز علــى القضايــا البيئيــة. وســوف يكــون للنقابــات ومنظمــات األعمــال آراء قويــة 
ــم  ــن المه ــط للمشــاركة، م ــن التخطي ــارات. وكجــزء م ــة والمه ــة اإلقتصادي ــف، والتنمي ــج للوظائ بشــأن التروي
وضــع خريطــة تجمــع جميــع منظمــات المجتمــع المدنــي والمجموعــات التمثيليــة األخــرى فــي منطقــة الســلطة 

وتضــع خطــة لكيفيــة إشــراكهم.

التواصــل والتشــاور – عنــد التخطيــط لسياســات جديــدة أو تغييــرات فــي الخدمــات، مــن الصــواب التشــاور مــع 
المواطنيــن. وقــد يتخــذ ذلــك أشــكاال عديــدة، ولكنــه لــن يكــون فعــاال إال إذا كان هنــاك وضــوح بشــأن مــا يمكــن 
أن يؤثــر عليــه المواطنيــن. إذا تــم إتخــاذ جميــع القــرارات بالفعــل، هــذا ال يُْعتَبـَـُر تشــاوٌر، بــل مجــرد معلومــات. 
ويتعيــن أن تكــون الســلطة واضحــة بشــأن رغبتهــا فــي الــرد علــى وجهــات نظــر المواطنيــن مــن خــالل الســماح 
ــن  ــة م ــة متنوع ــاك مجموع ــا. وهن ــم متابعته ــوف يت ــي س ــارات الت ــد الخي ــى أو تحدي ــر عل ــك اآلراء بالتأثي لتل

الوســائل التــي يمكــن إســتخدامها للتشــاور بمــا فــي ذلــك االجتماعــات، أوالمســوحات أو التكنولوجيــا.

5. التخطيط لألحياء/التنمية 

يوضــح الســيد أنــدرو فاينشــتاين فــي ورقتــه التــي أعدهــا لمؤسســة الشــركاء الدولييــن كيــف تمــت تلــك األمــور 
ــر  ــا والتأثي ــات الســلطة وخططه ــى أولوي ــز عل ــن بالتركي ــة للمواطني ــا.5 وتســمح هــذه العملي ــوب أفريقي ــي جن ف
عليهــا فــي حيهــم الخــاص. وســوف يتطلــب ذلــك سلســلة مــن اإلجتماعــات وفــرص للمشــاركة، حيــث يمكــن 
ــم.  ــي تهمه ــائل الت ــم والمس ــة بشــأن أولوياته ــة راجع ــم تغذي ــي وتقدي ــي الوضــع الحال ــروا ف ــن أن يفك للمواطني
ويمكــن بعــد ذلــك ترجمــة هــذه المعلومــات إلــى خيــارات وخطــط محتملــة مــن قبــل مجموعــة أصغــر، تشــمل 
ــى ســبيل الذكــر ال  ــك، عل ــي ذل ــاء بمــا ف ــن مــن األحي ــن مــن الســلطة وبعــض الممثلي عــادة مســؤولين محترفي
ــن  ــر ع ــن التعبي ــاء م ــن األحي ــي تمك ــائل الت ــض الوس ــك بع ــد ذل ــر بع ــن. وتتوف ــاء المنتخبي ــر، األعض الحص

ــى الخطــط. ــة راجعــة عل ــم تغذي ــالت وتقدي التفضي

إعــداد الموازنــة علــى أســاس تشــاركي – يمكــن أخــذ عمليــة التخطيــط هــذه إلــى مرحلــة أبعــد مــن ذلــك مــن 
ــى أســاس  ــة عل ــداد الموازن ــن خــالل طــرق إلع ــلطة م ــاق الس ــد عناصــر إنف ــي تحدي خــالل إشــراك الحــي ف

تشــاركي.

وتــم تطويــر هــذه العمليــة ألول مــرة فــي عــام 1989 فــي البرازيــل، وهنــاك اآلن أكثــر مــن 1,500 موازنــة 
ــه  ــة. إال أن ــة البلدي ــق بموازن ــا يتعل ــة، فيم ــتوى المدين ــى مس ــا عل ــم، معظمه ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــاركية ف تش
ــات اإلســكان،  ــات، وهيئ ــى مســتوى المقاطعــات، والوالي ــة عل ــم أيضــا اســتخدام اإلعــداد التشــاركي للموازن ت

ــرى. ــة أخ ــات ووكاالت حكومي ــات، واالئتالف ــية، والجامع ــة المدرس ــدارس واألنظم والم
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ــوم  ــة: يق ــة أساســية مماثل ــع عملي ــا يتب ــف عــن األخــرى، إال إن معظمه ــة تختل ــى الرغــم مــن أن كل تجرب وعل
المقيمــون بعصــف ذهنــي بشــأن األفــكار الخاصــة باإلنفــاق، والمندوبيــن المتطوعيــن إلعــداد الموازنــة يقومــون 
بوضــع مقترحــات قائمــة علــى هــذه األفــكار، ثــم يقــوم الُمقِيُميــن بالتصويــت علــى المقترحــات، وتقــوم الســلطة 
بتنفيــذ المشــاريع التــي هــي علــى أعلــى القائمــة. وعلــى ســبيل المثــال، إذا حــدد أعضــاء المجتمــع المحلــي بــأن 
توفيــر أماكــن للترفيــه يُْعتَبــر أولويــة، يجــوز لمندوبيهــم وضــع مقتــرح لتجديــد مالعــب كــرة الســلة. ثــم يصــوت 
ــى ملعــب  ــة عل ــا تمــت الموافق ــره مــن المقترحــات األخــرى، وإذا م ــى غي ــرح وعل ــى هــذا المقت الُمقيمــون عل
كــرة الســلة، تقــوم المدينــة بدفــع المــال لتجديــده. ويمكــن اإلطــالع علــى مزيــد مــن المعلومــات حــول اإلعــداد 

التشــاركي للموازنــة هنــا. 6

الديمقراطيــة التشــاركية - يمكــن أن تأخــذ الســلطات فكــرة الديمقراطيــة التشــاركية إلــى مســتوى أبعــد مــن خــالل 
تشــجيع بعــض عناصــر اإلدارة المســتمرة لألحيــاء أو للحوكمــة. علــى ســبيل المثــال، مــن خــالل إنشــاء لجــان 
للمناطــق تضــم أشــخاص معنييــن وممثليــن عــن المواطنيــن المحلييــن للنظــر فــي الخطــط والمقترحــات الخاصــة 

بالمناطــق المحليــة، وقــد يكــون لديهــم موازنــات مخصصــة للتكليــف بتنفيــذ المشــاريع وتقديــم الخدمــات.

 التبــادل المشــترك - حيــث تعمــل الــوكاالت الشــريكة المحليــة مــع األفــراد والمجموعــات فــي المجتمــع المحلــي 
علــى تبــادل المعــارف، والمــوارد، واألصــول فــي معالجــة مســاور قلــق المجتمــع المحلــي. وفــي هــذا النمــوذج، 
غالبــا مــا تعتمــد الســلطة دور "تشــكيل المــكان" حيــث تقــوم بتوفيــر الدعــم لتمكيــن فئــات المجتمــع المحلــي مــن 

حــل مشــاكلهم الخاصــة بــدال مــن اإلصــرار علــى قيــام الســلطة بالتوفيــر المباشــر للخدمــات أو التســهيالت.

الخدمــات المــدارة مــن قبــل الُمقيِميــن - قــد يكــون هنــاك بعــض الخدمــات التــي يمكــن إدارتها من قبــل مجموعات 
مــن المســتخدمين. ومثــال جيــد علــى ذلــك هــو منظمــات إدارة المســتأجرين والتــي تمنــح المســتأجرين ســيطرة 
أكبــر علــى منازلهــم وأحيائهــم. وعلــى نطــاق أصغــر، يمكــن نقــل قاعــات ومراكــز األحيــاء إلــى لجــان الســكان 

المحلييــن إلدارتهــا وتشــغيلها.

التغذيــة الراجعــة - فــي جميــع أشــكال مشــاركة المواطنيــن، مــن المهــم تزويــد الجمهــور بتغذيــة راجعــة عــن 
كيــف تــم إســتخدام مدخالتهــم والفــرق الــذي أحدثتــه.

الخالصة
هنــاك منافــع حقيقيــة فــي عمــل الســلطات والمجتمعــات المحليــة والمواطنيــن والتــي تكــون ناجمــة عــن تطويــر 
ــم إنتخــاب  ــث يت ــة حي ــة التمثيلي ــق الديمقراطي ــة لديهــا فرصــة لتحقي ــن. الســلطات الالمركزي مشــاركة المواطني
ــة  ــلطات الفرص ــي الس ــى ان تعط ــعى ال ــاركية تس ــة التش ــة. الديمقراطي ــم المحلي ــل مجتمعاته ــاء لتمثي األعض

لإلنخــراط مــع الســكان المحلييــن وإشــراكهم بشــكل أوثــق فــي القــرارات التــي تؤثــر عليهــم.

والديمقراطيــة التمثيليــة والتشــاركية ال تتنافــس فيمــا بينهــا. بــل فــي الواقــع، كمــا رأينــا، السياســيون المنتخبــون 
المحليــون يلعبــون دورا رئيســيا فــي تمثيــل الذيــن انتخبوهــم وفــي تيســير إقامــة روابــط علــى نطــاق أوســع مــع 

المواطنيــن والمجتمعــات المحليــة.

ولــن تكــون المشــاركة ناجحــة وتحقــق النتائــج المرجــوة منهــا إال إذا تــم اعتبارهــا واحــدة مــن العمليــات الرئيســية 
ضمــن تخطيــط الســلطة وصنــع القــرار. فهــي ليســت مهمــة إضافيــة، ولكنهــا جــزء أساســي مــن عمــل الســلطات 
الالمركزيــة. وتتطلــب توفيــر الموظفيــن والمــوارد المناســبة، وينبغــي أن تكفــل توجيــه مــوارد الســلطة بشــكل 
أفضــل لتلبيــة احتياجــات المجتمــع المحلــي. فالمواطنــون الذيــن تخدمهــم الســلطة ليســوا مجــرد مســتفيدين مــن 
الخدمــات  بصــورة غيــر مباشــرة، بــل هــم احــد األصــول الرئيســية التــي تســتحق المشــاركة الكاملــة والمناســبة. 
وعنــد القيــام بذلــك، يمكــن أن تكــون الســلطات أكثــر ثقــة بأنهــا تقــوم بتوفيــر وتســهيل هيكليــات وخدمــات فعالــة 

وكفــؤة.
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المالحظات الختامية
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المالحظات الختامية
ــام  ــي ع ــي ف ــان البريطان ــي البرلم ــميث ف ــي س ــيدة جاك ــعادة الس ــاب س ــم انتخ ت
ــى  ــا حت ــدة 13 عام ــي لم ــوم البريطان ــس العم ــي مجل ــت كعضــو ف 1997 وعمل
ــة  ــي الحكوم ــرة ف ــب وزي ــت منص ــك الوق ــالل ذل ــا خ ــغلت أيض ــام 2010. ش ع
ــة  ــي المملك ــة ف ــرة للداخلي ــك أول وزي ــي ذل ــا ف ــنوات بم ــدة 10 س ــة لم البريطاني
المتحــدة. ومنــذ مغادرتهــا للمجلــس العمــوم، عملــت كمستشــارة وأنجــزت أعمــاال 
استشــارية مــع مــن داخــل المملكــة المتحــدة ودولييــا. وقامــت بتقديــم واســداء 
ــراق،  ــن األردن، والع ــي كل م ــار ف ــؤولين كب ــيين ومس ــب سياس ــورة وتدري المش

ــا. ــر ونيجيري ــا، ومص وتنزاني

+44 (0) 207 549 0350 
gpgovernance.net      
hello@gpgovernance.net
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http://www.gpgovernance.net/publication/devolution-and-decentralisation-lessons-from-the-united-kingdom-and-wales/
https://www.local.gov.uk/councillors-workbook-neighbourhood-and-community-engagement
https://www.local.gov.uk/councillors-workbook-neighbourhood-and-community-engagement
 https://stackla.com/case-studies/brisbane-city-council-cool-crisis/
http://www.gpgovernance.net/publication/decentralisation-the-south-african-experience/
https://www.participatorybudgeting.org/what-is-pb/
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