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المشـــاركة المجتمعيـــة بمفهومهـــا العـــام تعنـــي 
اشـــتراك أفـــراد المجتمـــع  فـــي الحيـــاة السياســـية 
فـــي  والمســـاهمة  واالجتماعيـــة  واالقتصاديـــة 
ــة ويمكـــن القـــول  ــة للدولـ ــداف العامـ ــم األهـ رسـ
ـــر قـــدر ممكـــن مـــن  بأنهـــا اإلســـهام المنظـــم ألكب
شـــرائح المجتمـــع المختلفـــة فـــي صنـــع القـــرارات 

الحكوميـــة.

ركيـــزة  المجتمعيـــة  المشـــاركة  وتعتبـــر 
أساســـية مـــن ركائـــز تحقيـــق األهـــداف التنمويـــة 
نجـــاح  مؤشـــرات  وتقـــاس  للمجتمعـــات، 
الخطـــط التنمويـــة علـــى مـــدى إشـــراك المجتمـــع 
المحلـــي فـــي اتخـــاذ القـــرار، ألن جميـــع الخطـــط 
أفـــراد  تســـتهدف  التنمويـــة  والمشـــاريع 
المجتمـــع  فأفـــراد  شـــرائحه.  بـــكل  المجتمـــع 
إن لـــم يشـــتركوا فـــي وضـــع الخطـــط والبرامـــج 
بعـــدم  المخططـــون  ســـيصطدم  التنمويـــة 
تجـــاوب وتفاعـــل المجتمـــع مـــع هـــذه المشـــاريع 
ألســـباب متعـــددة، ومنهـــا أن أفـــراد المجتمـــع 
لـــم يكونـــوا شـــركاء فـــي تحديـــد هـــذه المشـــاريع، 

وأولوياتهـــم. حاجاتهـــم  تلبـــي  ال  أنهـــا  أو 

تحـــواًل  المجتمعيـــة  المشـــاركة  شـــهدت  وقـــد 
علـــى مـــدار العقديـــن األخيريـــن، حيـــث أن تقنيـــات 
إجـــراءات  فهـــم  جعلـــت  الحديثـــة  االتصـــاالت 
وقـــرارات الحكومـــات المحليـــة والمشـــاركة فيهـــا، 
أكثـــر ســـهولة مـــن أي وقـــت مضـــى. وبشـــكل 
خـــاص، كان البتـــكار اإلنترنـــت وانتشـــار الهواتـــف 
المحمولـــة األثـــر الكبيـــر فـــي دفـــع الحكومـــات فـــي 
ــاء العالـــم إلـــى تبنـــي وابتـــكار طـــرق  مختلـــف أنحـ
مســـتحدثة لتبـــادل األفـــكار مـــع أفـــراد المجتمـــع.

تشـــهد  الخـــاص  القطـــاع  خدمـــات  أن  ورغـــم 
ثـــورة فـــي عالـــم التخصيـــص )إضفـــاء الطابـــع 
هـــذه  بفضـــل  الشـــامل  والتوطيـــن  المحلـــي( 
القطـــاع  اســـتجابة  أن  إال  الجديـــدة،  التقنيـــات 
ـــة مـــع حجـــم  ـــزال محـــدودة بالمقارن الحكومـــي ال ت
ـــأي حـــال، فـــإن هـــذا الوضـــع يبـــدو  التحـــول. لكـــن ب
فـــي طريقـــه إلـــى التغييـــر: فالحكومـــات أصبحـــت 

ــات  ــاء هيئـ ــن إنشـ ــدًءا مـ ــكار ، بـ ــج االبتـ ــى نهـ تتبنـ
المشـــورة والفكـــر المرتكـــزة حـــول المـــدن وحتـــى 
تطبيـــق  مثـــل  التقنيـــة  التطبيقـــات  محـــاكاة 

 .)Tinder( “تنـــدر” 

عشـــرة  بالتفصيـــل  التقريـــر  هـــذا  ويتنـــاول 
وتعتبـــر  مختلفـــة.  دول  تســـع  مـــن  ابتـــكارات 
ــن حيـــث  ــا مـ ــن نوعهـ ــدة مـ ــة فريـ ــة حالـ كل دراسـ
تناولهـــا لمفهـــوم المشـــاركة المجتمعيـــة ، حيـــث 
ــتوى  ــى المسـ ــاح علـ ــاالت بالنجـ ــذه الحـ تكللـــت هـ

العالمـــي.  أو  المحلـــي 

ففـــي حيـــن أن دراســـة الحالـــة اآليســـلندية تســـلط 
الضـــوء علـــى اســـتخدام منصـــة مبتكـــرة لتجميـــع 
المجتمـــع،  أفـــراد  تفضيـــات  عـــن  وآراء  أفـــكار 
المشـــاركة  لتشـــجيع  الفنلنديـــة  فاللعبـــة 
 )Participation Board Game( المجتمعيـــة 
تؤكـــد أهميـــة مشـــاركة موظفـــي الحكومـــة فـــي 
وضـــع السياســـات. عـــاوة علـــى ذلـــك، تتنـــاول 
دراســـة حالـــة لجنـــة ملبـــورن كيفيـــة المشـــاركة 
ــة  ــاط األكاديميـ ــال واألوسـ ــات األعمـ ــع قطاعـ مـ
والمؤسســـات غيـــر الربحيـــة فـــي ســـبيل تطويـــر 
فـــي  العيـــش  لتحســـين ســـبل  مبتكـــرة  حلـــول 
أفضـــل  وحلـــول  سياســـات  ووضـــع  المدينـــة، 

التـــي تواجـــه الحكومـــات.   للتحديـــات 

ــكا،  ــوان وحتـــى بلجيـ ــدًءا مـــن الحـــاالت مـــن تايـ وبـ
ــتعانة  ــى االسـ ــا علـ ــوء أيًضـ ــر الضـ ــلط التقريـ يسـ
بالتقنيـــات فـــي حشـــد وتنظيـــم المبـــادرات التـــي 
تطلقهـــا الحكومـــات لتجميـــع ماحظـــات وآراء 
أفـــراد المجتمـــع. وعلـــى الجانـــب اآلخـــر، توضـــح 
دراســـة الحالـــة البرتغاليـــة كيـــف يمكـــن لطـــرق 
ـــة( أن تســـتمر  ـــر الرقمي ـــة )غي المشـــاركة التقليدي
أيًضـــا باعتبارهـــا وســـائل مجديـــة ومفيـــدة فـــي 
مشـــاركة أفـــراد المجتمـــع. ويســـعى هـــذا التقريـــر 
إلـــى إلهـــام القـــادة عبـــر تزويدهـــم بأفـــكار جديـــدة 
بلدانهـــم  فـــي  المجتمعيـــة  المشـــاركة  لتعزيـــز 

ومدنهـــم ومناطقهـــم.

مقدمة
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1
المنصة اآليسلندية الخاصة بالمشاركة المجتمعية 

»Better Reykjavik«: أكثر من نصف المقيمين بالمدينة 
يقودون عملية وضع السياسات

يتمكن أفراد المجتمع في أيسلندا من المشاركة 
وإبــداء الــرأي عــن طريــق اقتــراح السياســات مــن 
منصــة  وهــي   ،Better Reykjavik منصــة  خــال 
يســتخدمها  اإلنترنــت  عبــر  المصــدر  مفتوحــة 
أكثــر مــن %56 مــن المقيميــن بمدينــة ريكيافيــك. 
ويتــم إعــداد قائمــة مختصــرة بالمقترحــات األوليــة 
بواســطة أعضــاء مــن مجلــس المدينــة قبــل أن 
يتــم نشــرها مــن أجــل التصويــت العــام عليهــا. وتم 
تطويــر المنصــة خال الســنوات القليلة الماضية. 
وتــم إنفــاق حوالــي 17.5 مليــون دوالر علــى أكثــر مــن 
787 سياســة مقترحــة مــن أفــراد المجتمــع منــذ 

بــدء إطــاق الموقــع. 

أهليــة  عــدم  أو  أهليــة  تحــدد  عوامــل  توجــد  وال 
 Better Reykjavik منصــة  فــي  المشــتركين 
كمــا أن الربــط مــع حســابات وســائل التواصــل 
إمكانيــة  للمســتخدمين  تتيــح  االجتماعــي 
ــات ملــف  تســجيل االشــتراك فــي المنصــة ببيان
ــى فيســبوك )Facebook( أو   عل

ٍ
شــخصي فعــال

ــر )Twitter(. إلــى جانــب ذلــك، فــإن الموقــع  تويت
االطــاع  أجــل  مــن  للجميــع  متــاح  اإللكترونــي 
ال  لكــن  للتســجيل.  الحاجــة  دون  والمشــاركة 
يمكــن للمســتخدمين غيــر المســجلين التعــاون 
مع اإلدارات فيما يخص األفكار أو المشــروعات 
لديهــم  ليســت  ألنهــم  عليهــا،  العمــل  الجــاري 
معلومــات للتواصــل. وتتطلــب المشــاركة فــي 
 My« التصويــت عبــر البرنامــج األكثــر تخصيًصــا
يجــب  حيــث  أكثــر؛  شــروًطا   »Neighbourhood
مــن  تأكيــد  علــى  الحصــول  المســتخدمين  علــى 

آيســلندا.  فــي  للناخبيــن  القومــي  الســجل 

أكثــر  إلــى  للمنصــة  المســتخدمين  عــدد  وصــل 
مــن نصــف تعــداد ســكان المدينــة. وفــي ســنة 
أكثــر  مســتخدم   16،000 مــن  أكثــر  أرســل   2021
مــن 5،800 فكــرة و تــم تجميــع أكثــر مــن 12،000 
نقطــة لصالــح أو ضــد هــذه األفــكار، كمــا تمــت 
مراجعــة أكثــر مــن 1،000 فكــرة بصفــة رســمية 
فــي  النظــر  حالًيــا  ويتــم  المنصــة.  إطــاق  منــذ 
بواســطة  أولويــة  ذات  فكــرة   10-15 حوالــي 
التصويــت  وســيتم  ريكيافيــك  مدينــة  مجلــس 

شــهريًا. عليهــا 

وهــو   ،»Your Priorities« موقــع  إطــاق  وتــم 
وفــي عــام 2021 منصــة عبــر اإلنترنــت مــن تصميــم 
مؤسســة »Citizens Foundation« اآليســلندية، 
وهــي مؤسســة غيــر ربحيــة تكــرس جهودهــا مــن 
أجــل وضــع إســتراتيجيات رقمية لمشــاركة أفراد 
المجتمــع، بحيــث تتيــح لهــم اقتــراح سياســات 
اإلنترنــت.  عبــر  المنتــدى  فــي  مناقشــتها  تتــم 
وتخضــع هــذه السياســات المقترحــة للنقــاش، 
ويجــري التصويــت لصالحهــا أو ضدهــا، ثــم يتــم 
المدينــة.  مجلــس  مستشــاري  إلــى  إرســالها 
بإمــكان  اإللكترونيــة،  المنصــة  وباســتخدام 
إنشــاء  والحكومــات  والمجموعــات  األفــراد 
فرعيــة  منتديــات  تتضمــن  تشــاركية  صفحــات 
متنوعــة تُســمى »مجتمعــات«. ومــن المميــزات 
الفريــدة فــي المنصــة أنــه يمكــن اقتــراح أفــكار 
لمطــوري  ووفًقــا  أخــرى.  مقترحــات  ومناقشــة 
لمجموعــات  منصــة  يعــد  فهــو  التطبيــق،  هــذا 
كبيــرة مــن أفــراد المجتمــع يتمكنــون مــن خالهــا 
مــن النقــاش وتوحيــد آرائهــم وتنظيــم أفكارهــم. 
وبإمــكان المســتخدمين االطــاع علــى وجهــات 
الموضوعــات  بشــأن  شــيوًعا  األكثــر  النظــر 

المطروحــة.

وداخــل المنصــة، توجــد أقســام محــددة لدراســة 
المشــروعات طويلــة األجــل، فسياســة التعليــم 
علــى  خاصــة  مســاحة  لهــا  مثــًا،  آيســلندا،  فــي 
مــن  منتظمــة  مشــاركة  وتتضمــن  الموقــع 
المســتخدمين. وكانــت هــذه سياســة حكوميــة 
فــي ايســلندا يتــم تطويرهــا وصياغتهــا بمشــاركة 
بالنجــاح فــي  العمليــة  المجتمــع وتكللــت هــذه 
التعليــم  سياســة  نشــر  تــم  عندمــا   2018 عــام 

الجديــدة.



89

تــــقــريـــر الـمـشــــــاركـة الـمـجـتـمـعـيـة تــــقــريـــر الـمـشــــــاركـة الـمـجـتـمـعـيـة

مشــابهة،  سياســة  علــى  العمــل  حالًيــا  ويتــم 
حيــث تعمــل المدينــة علــى صياغــة سياســتها 
الديمقراطيــة األولــى حيــث تدعوا أفــراد المجتمع 
إلــى المشــاركة بإرســال أفكارهــم بشــأن تطويــر 
اإلجــراءات وتحســينها وتحديــد أولويــات أهــداف 

الديمقراطيــة.

ومــن التحديــات التــي كان يجــب علــى الحكومــات 
أفــراد  مشــاركة  ضمــان  هــو  عليهــا  التغلــب 
تعتبــر  آيســلندا  أن  بالذكــر  والجديــر  المجتمــع، 
المشــاركة  مجــال  فــي  الســباقة  الــدول  مــن 
المجتمعيــة  عبــر اإلنترنــت علــى مســتوى دول 
اآليســلندية  األســر  مــن   96% األوروبــي  االتحــاد 
يســتخدمون إنترنــت النطــاق العريــض، وبنهايــة 
مــن  المجتمــع  افــراد  مــن   81% كان   2013 عــام 
مســتخدمي مواقــع الحكومــة اإللكترونيــة. وهنــا 
تنخفــض  التــي  الــدول  أن  علــى  التنويــه  يجــب 
فيهــا نســبة الثقافــة الرقميــة أو ينخفــض إقبــال 
الناخبيــن علــى المشــاركة السياســية بهــا مــن 

المرجــح أنهــا لــن تشــهد مثــل هــذا النجــاح.

لمشــاركة  جوهريــة  أداة  المنصــة  هــذه  تعتبــر 
وهــي  الحكوميــة  السياســات  فــي  المجتمــع 
تتمتــع بشــعبية واســعة وتــم تطويــر المنصــة 
أحــدث  وتوظيــف  المتعامــل  رحلــة  وتحســين 
االســتفادة  لضمــان  اإللكترونيــة  التقنيــات 

المجتمــع. أفــراد  مقترحــات  مــن  الكاملــة 

كمــا قامــت واليــة نــورث كارولينــا فــي الواليــات 
البلقــان  دول  مــن  وكل  األمريكيــة  المتحــدة 
والمملكــة المتحــدة بتبنــي نفــس المنصــة بعــد 
إدخــال بعــض التعديــات لتتناســب مــع البيئــة 
المحليــة فــي كل دولــة. كمــا تــم إطــاق منصــة 
Rahvakogu فــي إســتونيا وهــي تَســتخدم نفــس 

المصــدر. مفتــوح  البرنامــج 
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تطويــر  فــي  المجتمــع  أفــراد  مشــاركة  إن 
السياســات الحكوميــة تعتبــر ممارســة حكوميــة 
جيــدة تســتدعي النشــر علــى المســتوى الدولــي.

ولكــن قــد يختلــف البعــض فــي تفســير مفهــوم 
المشــاركة المجتمعيــة ولجعــل ذلــك المفهــوم 
مدينــة  فــي  المســؤولون  توصــل  واضًحــا، 
هلســنكي عاصمــة فنلنــدا إلــى حــل مبتكــر. مــن 
تلعبهــا  أن  يمكــن  لوحيــة  لعبــة  خــال تصميــم 
ــرق صغيــرة مــن المديريــن وموظفــي الخطــوط 

ِ
ف

األماميــة.  وخــال اللعــب، يتعــّرف المشــاركون 
علــى عــدد مــن وســائل إشــراك أفــراد المجتمــع 
العامــة  االجتماعــات  مــن  بــدًءا  عملهــم  فــي 
ومجموعــات التركيــز وحتــى المشــاركة فــي وضــع 

الميزانيــة.

Par- “هــذه اللعبــة تســمى “لعبــة المشــاركة” أو 
 ،2020 العــام  مــدار  وعلــى   ،”ticipation Game
شــارك فــي لعبهــا أكثــر مــن 2،000 مــن موظفــي 
اإلدارات  جميــع  مــن  هلســنكي  فــي  الحكومــة 
بالمدينــة حوالــي 250 مــرة. فوفًقــا إلدارة الثقافــة 
اللعبــة  هــذه  كانــت  هلســنكي،  فــي  والرفاهيــة 
حدثـًـا مذهــًا بيــن الموظفيــن نظــًرا ألنهــا تســاعد 
وتتنــاول  المعقــدة  الصعبــة  اللغــة  تجنــب  فــي 
واقعــي  منظــور  مــن  المجتمعيــة  المشــاركة 

بســهولة. اســتيعابه  يمكنهــم 

غيــر  عبــارة  المجتمــع  أفــراد  مشــاركة  وتعتبــر 
مفهومــة بالنســبة للكثيــر  وقد يختلف تفســيرها 
ــى آخــر فبالنســبة للبعــض، ربمــا  مــن شــخص إل
فــي  المجتمــع  أفــراد  إشــراك  العبــارة  تعنــي 
تصميــم اإلجــراءات والخطــط، بينمــا قــد تعنــي 
للماحظــات  االســتجابة  آلخريــن  بالنســبة 
اإللكترونــي.  البريــد  عبــر  المرســلة  والتعليقــات 

الحكومــة  تكليــف  مــع  اللعبــة  إطــاق  جــاء 
بهــدف جعــل مجلــس  فــي هلســنكي  المحليــة 
المدينــة أكثــر اســتجابة لمطالــب األفــراد. وبــدًءا 
مــن يونيــو 2020، تــم منــح صاحيــات وســلطات 
أكثــر للقــادة السياســيين المحلييــن، بمــن فيهــم 
عمــدة المدينــة جــان فابافــوري. وأصبحــت أكثــر 
مــن 30 جهــة حكوميــة مــن الجهــات الحكوميــة 
وازداد  أربعــة جهــات فقــط.  فــي  اآلن مندمجــة 
التركيــز بشــدة حالًيــا على إشــراك أفــراد المجتمع 
القــرارات؛ ومــن هنــا جــاءت فكــرة  فــي صناعــة 

هــذه اللعبــة اللوحيــة.

وتُعــد تجربــة مدينــة هلســنكي جــزًءا مــن حركــة 
أوســع نطاًقــا داخــل وخــارج الحكومــة لتطبيــق 
فــي  التحفيزيــة”  األلعــاب  “تقنيــات  مفهــوم 
ــرق العمــل، وتقديــم الخدمــات، 

ِ
برامــج تدريــب ف

وغيــر ذلــك الكثيــر. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن فكــرة 
اســتخدام لعبــة لوحيــة ال تركــز على من يفوز ومن 
يخســر، ولكــن هدفهــا هــو توفيــر هيــكل الجتمــاع 
إلــى  للوصــول  يتعاونــون  بحيــث  العمــل  فريــق 
أفــكار جديــدة، ويتعلمــون مــن بعضهــم البعــض. 
فــي  للتصميمــات   Hellon شــركة  عملــت  وقــد 
اللعبــة  لوحــة  تصميــم  علــى  هلســنكي  مدينــة 
وأجزائهــا الخاصــة فــي عمليــة تصميــم تشــاركي 
الــذي  المدينــة  موظفــي  مــن   100 حوالــي  مــع 
قامــوا باختبــار إصــدارات عديــدة مــن اللعبــة قبــل 

الوصــول إلــى اإلصــدار النهائــي لهــا.

ــرق تتكــون من 
ِ
وللمشــاركة فــي اللعبــة، تتجمــع ف

7 إلــى 30 شــخًصا حــول لوحــة اللعبــة الســميكة 
)مــن قمــاش الَكنفــاس( وتكــون معهــم أوراق 
ماحظــات الصقــة وأقــام. وبمســاعدة مشــرف 

مــدرَّب. 

اللعبة الفنلندية لتشجيع المشاركة المجتمعية: 
تقنيات األلعاب التحفيزية لفهم اإلجراءات الحكومية
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يعــرف  ال  بالحكومــة  يكــون موظًفــا  مــا  عــادة   -
هامــة  قضيــة  المجموعــة  تختــار   - المشــاركين 
يعملــون عليهــا ويحتاجــون إلــى جمــع المزيــد مــن 
المجتمــع بشــأن  أفــراد  اآلراء والُمدخــات مــن 
تلــك القضيــة. وبعــد ذلــك، تنتقــل اللعبــة عبــر 
سلســلة مــن المراحــل الهــدف منهــا هــو الحــوار 

بشــأن مــدى أهميــة المشــاركة.

تقديــم  يتــم  تقريًبــا،  اللعبــة  منتصــف  وفــي 
كل  وعلــى  بطاقــة.   200 مــن  مكونــة  مجموعــة 
اســُتخدمت  للمشــاركة  أداة  طبعــت  بطاقــة 
فــي مدينــة هلســنكي فــي الماضــي، علــى ســبيل 
فــي  للمقيميــن  اجتماعــات  تنظيــم  المثــال 
بيانــات  مجموعــات  فتــح  أو  المدينــة،  مجلــس 
الســماح  أو  المجتمــع،  لمشــاركة  المدينــة 
للجمهــور باســتخدام أماكــن مملوكــة للمدينــة. 
تُحــدد  ثنائيــة،  مجموعــات  فــي  العمــل  وأثنــاء 
المجموعــة األدوات التــي اســتخدموها ويضعون 
تلــك البطاقــات علــى اللوحــة. وتلــك البطاقــات 
المحادثــات  تعزيــز  خــال  مــن  كثيــًرا  تســاعد 
أدوات  عــن  واقعيــة  بأمثلــة  والنقاشــات 
المشــاركة. وتعتبــر هــذه اللعبــة منظمــة لجمــع 
مــن  يعــزز  ممــا  المشــاركين  كافــة  مــن  أفــكار 
اإلحســاس بالمســؤولية والملكيــة المشــتركة 

النهايــة. فــي 

وفــي مرحلــة الحقــة فــي اللعبــة، تُحــدد المجموعــة 
مــا الــذي يمكنهــم تحســينه فــي الجهــود الحاليــة 
وبعدهــا،  المشــاركة.  فــرص  لتعزيــز  المبذولــة 
يتفقــدون مجموعــات البطاقــات لتحديــد طــرق 
مراحــل  إنجــاز  ويســتغرق  لتجربتهــا.  جديــدة 
وهــذا  ونصــف.  حوالــي ســاعة  بالكامــل  اللعبــة 
أفضــل  إلــى  التوصــل  علــى  الاعبيــن  يشــجع 
فهــذه  للمشــاركة.  العملــي  للتطبيــق  طريقــة 
كمســؤولية  المشــاركة  عمليــة  تقــدم  اللعبــة 
جماعيــة بيــن أفــراد الفريــق بــداًل مــن أن تكــون 
مجــرد إجــراء فــردي يجــب تنفيــذه لتحقيــق مــا هــو 

مطلــوب.

األخــرى  المــدن  قــد يســتخدم موظفــو  وقريًبــا، 
هــذه اللعبــة. وتخطــط هيئــة البلديــات فــي فنلندا 
إلــى جعــل اللعبــة متاحــة لمــدن أصغــر حجًمــا. 
واللعبــة متاحــة مجانًــا بالنســبة ألي مدينــة فــي 
العالــم أيًضــا، ولكــن ال يمكــن ببســاطة تقليدهــا 
اللعبــة  ســياق  ألن  تعديــل  أي  دون  هــي  كمــا 

مخصــص لمدينــة هلســنكي تحديــًدا. 
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3
بوابة األعمال عبر اإلنترنت في لوس أنجلوس: إزالة 

العوائق البيروقراطية أمام رواد األعمال المحليين

أنجلــوس  لــوس  فــي  االبتــكارات  فريــق  طــور 
بوابــة لألعمــال عبــر اإلنترنــت بتصميــم مبتكــر مــع 
إمكانيــة الوصــول إليهــا واســتخدامها بســهولة، 
حيث بّسطت كثيًرا من إجراءات عملية تأسيس 
الشــركات فــي المدينــة. وتــم إطــاق البوابــة بعــد 
التشــاور مــع رواد أعمــال محلييــن ومــع الهيئــات 
والهــدف  معهــا،  يتفاعلــون  التــي  الحكوميــة 
المطلــوب  الوقــت  متوســط  تقليــل  هــو  منهــا 
لتأســيس شــركة مــن ســتة أيــام ليصبــح يوًمــا 
واحــًدا فقــط. وتأســس المشــروع بمنحــة بلغــت 
250،000 دوالر مقدمــة مــن الحكومــة الفيدراليــة. 
وعلــى مــدار األشــهر العشــرة األولــى لهــا، جذبــت 
بوابــة األعمــال الجديــدة عبــر اإلنترنــت أكثــر مــن 
أن  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر  مســتخدم.   60،000
)بمــا  األخــرى  األمريكيــة  المــدن  مــن  العديــد 
تَســتخدم  و”ناشــفيل”(  “مينيابوليــس”  فيهــا 
اآلن بوابــة األعمــال عبــر اإلنترنــت كنمــوذج لهــا 

إلنشــاء بوابــات األعمــال الخاصــة بهــا.

وقضــى فريــق االبتــكارات فــي لــوس أنجلــوس 
مــن  العديــد  مــع  النقــاش  فــي  طويــًا  وقًتــا 
البيانــات  طبيعــة  عــن  لاستفســار  الشــركات 
وكانــت  المنصــة.  علــى  توافرهــا  المطلــوب 
أن  هــي  النقاشــات  هــذه  مــن  االســتنتاجات 
األفــراد يبحثــون عــن مــوارد معلوماتيــة توضــح 
أنجلــوس.  لــوس  فــي  األعمــال  تنفيــذ  كيفيــة 

الكثيــر  نقــاش مــع  الفريــق جلســات  كمــا عقــد 
تجربــة  لفهــم  المحليــة  الشــركات  مــاك  مــن 
كيفيــة تأســيس الشــركات. وبعــد ذلــك، أجــروا 
المعنيــة  الحكوميــة  الهيئــات  مــع  مناقشــات 
والواليــة  والمقاطعــة  المدينــة  مســتوى  علــى 
لمعرفــة  الفيدراليــة  الحكومــة  مســتوى  وعلــى 
كيفيــة تبســيط عمليــة التواصــل معهــم والتقدم 
تأســيس  تصاريــح  علــى  للحصــول  بطلبــات 
األعمــال. وجــاء تصميــم بوابــة األعمــال بإلهــام 
مــن هــذه النقاشــات والتشــاورات. والحــظ فريــق 
االبتــكارات أن توصيــل فكــرة بوابــة األعمــال إلــى 
الهيئــات الحكوميــة والمســتخدمين المعنييــن 

كان أيًضــا بمثابــة تحــدٍّ خــال تلــك العمليــة. 

تنقســم بوابــة األعمــال إلــى أربعة أقســام لتوفير 
تأســيس  تخطيــط  كيفيــة  بشــأن  المشــورة 
يــزور  وعندمــا  وتنميتهــا.  وإدارتهــا  الشــركات 
األولــى،  للمــرة  األعمــال  بوابــة  المســتخدمون 
المباشــرة  األســئلة  مــن  سلســلة  توجيــه  يتــم 
إليهــم بشــأن مشــروعهم المحتمــل. وبعدهــا، 
يتلقــون مخطًطــا يرشــدهم إلــى جميــع خطــوات 
عــن مقــر  البحــث  مــن  بــدًءا  الشــركة،  تأســيس 
التصاريــح  علــى  الحصــول  وحتــى  الشــركة 
توفرهــا  التــي  األخــرى  المزايــا  ومــن  والتمويــل. 
الشــركات:  بيــن  فيمــا  التواصــل  هــي  المنصــة 
حيــث إنهــا تشــجع ُمــّاك الشــركات المتشــابهة 
علــى مشــاركة خبراتهــم وتجاربهــم ومعارفهــم.

وبوابــة األعمــال هــذه تتســم بتصميــم مختلــف 
الخاصــة  اإللكترونيــة  المواقــع  مــن  غيرهــا  عــن 
االســتخدام.  بســهولة  تتميــز  ألنهــا  بالمدينــة 
ومميــزة  رائعــة  تجربــة  تقديــم  هــو  والهــدف 
يتســم  لــذا  األعمــال،  بوابــة  عبــر  للمتعامليــن 
تصميمهــا باســتخدام ألــوان ورمــوز جذابة، فضًا 
وتصميــم  لشــعار  المتســق  االســتخدام  عــن 
البوابــة فــي جميــع أجــزاء الموقــع. عــاوة علــى 
الشــركات  علــى  الضــوء  تســليط  يتــم  ذلــك، 
المحليــة مــن خــال إدراج صــور لهــا أثنــاء تصفــح 

األعمــال.  لبوابــة  المســتخدمين 

إحــدى  باعتبارهــا  إلــى اإلســبانية  الموقــع  تُرجــم 
لــوس  مدينــة  فــي  اســتخداًما  األكثــر  اللغــات 
ذلــك،  أثنــاء  اإلنجليزيــة.  جانــب  إلــى  أنجلــوس 
كبيــرًا  أهتمامــًا  الموقــع  علــى  القائمــون  أولــى 
البدايــة  ففــي  المســتخدمة،  اللغــة  بمســتوى 
كانــت بمســتوى الصــف الثانــي عشــر ولكــن بعــد 
اختبــار مــدى فهــم المســتخدمين للمحتــوى تــمَّ 
ــى  تبســيط مســتوى اللغــة ليســهل فهمهــا عل
مــن هــم فــي مســتوى الصــف الســابع، وذلــك 
أفــراد  الموقــع لجميــع  إتاحــة محتــوى  لضمــان 
المجتمــع وتمكينهــم مــن فهــم قوانيــن المدينــة.
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4
لجنة ملبورن في أستراليا: هيئات المشورة والفكر 

المرتكزة حول المدينة

لجنــة ملبــورن هــي منظمــة غيــر ربحيــة مقرهــا 
اللجنــة  تأســيس  تــم  أســتراليا.  فــي  ملبــورن 
لحشــد جهــود الشــركات واألوســاط األكاديميــة 
مشــاركة  أجــل  مــن  الربحيــة  غيــر  والمنظمــات 
المشــورة  وتقديــم  والتعــاون  األنشــطة 
عضويتهــا  ويشــغل  للحكومــة،  السياســية 
ويتمثــل  مختلفــة.  مؤسســة   150 مــن  أكثــر 
هــدف اللجنــة فــي الحفــاظ علــى مكانــة ملبــورن 
باعتبارهــا واحــدة مــن أفضــل المــدن التــي توفــر 
عــن  عبــارة  وهــي  العالــم،  فــي  العيــش  ســبل 
أو  مجموعــة  أي  تمثــل  ال  مســتقلة  منظمــة 
إلــى  تســعى  لكنهــا  بعينهــا،  سياســية  جهــة 
ــم أفــكار مبتكــرة  ــة وتقدي تحــدي األفــكار التقليدي
لاســتمرار فــي تطويــر المدينــة باعتبارهــا وجهــة 
أفضــل  وتوفــر  اقتصادًيــا  مزدهــرة  عالميــة 
بــل 

ِ
ســبل للعيــش لألفــراد. وتُــدار اللجنــة مــن ق

مجلــس إدارة مكــون مــن 14 عضــًوا يجتمعــون 
ســت مــرات فــي العــام فــي مــكان محايــد لتوفيــر 
مســاحة محايــدة للتفاعــل بيــن المعنييــن علــى 

اختافهــم. 

ورغــم أن اللجنــة تَعتبــر هيئــة للمشــورة والفكــر، 
فهــي تعمــل بطريقــة أقــرب إلــى كونهــا منظمــة 
بــكل  ملمــة  تكــون  ألن  وتســعى  ضغــط، 
االســتعانة  خــال  مــن  المحليــة  السياســات 
االقتصاديــة  القطاعــات  كل  مــن  بأعضــاء 
وجميــع فئــات المجتمــع. ولــذا، ومثــل غيرهــا مــن 
القطاعــات االقتصاديــة وجميــع فئــات المجتمع، 
فاللجنــة تدفــع بأجندتهــا الطموحــة نحو تحســين 
مســتقبل المدينــة مــن خــال تنظيــم الفعاليــات 
وجهــود الدعــم والمناصــرة، وعقــد ورش العمــل 
التدريبيــة، وتعتمــد كثيــًرا علــى شــبكتها واســعة 
يتــم  ربمــا  أخــرى،  دول  أو  مــدن  وفــي  النطــاق. 
إنجــاز عمــل لجنــة ملبــورن بواســطة مجموعــات 
وأي مجلــس  المعلميــن  نقابــة  مثــل  متعــددة، 
نقابــي وغيرهمــا مــن شــبكات المنظمــات شــبه 
الرســمية. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن مدينــة ملبــورن 
تتضمــن تلــك المــوارد األخــرى أيًضــا، لكــن لجنــة 
ملبــورن قــادرة علــى تحقيــق تأثير أقــوى ألن لديها 
منظمــات مختلفــة كثيــرة جــًدا تابعــة لهــا. وعلــى 

الجانــب اآلخــر، فأجندتهــا تتبــع موقًفــا وســطًيا 
للغايــة، كمــا تقــوم اللجنــة بــدور حاضنــة األعمــال 
الختبــار األفــكار وعرضهــا للتحليــل والنقــاش مــع 

غيرهــا مــن الجهــات المعنيــة الرئيســية. 

ثــاث  نتائــج أعمــال لجنــة ملبــورن فــي  ــف  تُصنَّ
فئــات: التعــاون مــع القطــاع الخــاص، وتأســيس 
الحكوميــة؛  السياســات  ووضــع  المؤسســات، 
وترتكــز موضوعــات أعمالهــا علــى أربعــة محــاور 
التحتيــة  والبنيــة  المســتقبل  اقتصــاد  رئيســية: 
وتحســين المناطــق الحضريــة وتحســين ُســبل 
وإســهامات  ُمدخــات  وتســتند  المعيشــة. 
ودعــم  السياســة  مجــال  فــي  ملبــورن  لجنــة 
ومناصــرة القضايــا إلــى خبــرات أعضــاء اللجنــة 
الشــركات  مختلــف  مــن  والواســعة  الشــاملة 
الكبــرى والمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة 
والمؤسســات األكاديميــة والجهــات الحكوميــة 
المحليــة والمنظمــات غيــر الربحيــة، فــي نطــاق 

الكبــرى. ملبــورن  منطقــة 

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن اللجنــة كانــت - وال تــزال 
تطويــر  أعمــال  فــي  فعــااًل  رئيســًيا  مســاهًما   -
وتنفيــذ العديــد مــن مشــروعات المدينــة الكبــرى 
علــى مــر الســنوات، مثــل إعــادة تطويــر دوكانــدز، 
وتطويــر مطار ملبــورن، وتطوير التقنيات الطبية 
 ،BioMelbourne Network مــن خــال مؤسســة
ومشــروعي Western Bypass وCityLink. ومنــذ 
فتــرة قصيــرة جــًدا، حــددت اللجنــة مبــادئ أفضــل 
البنيــة  لهيئــة مســتقلة ألولويــات  الممارســات 

التحتيــة، والتــي تبنتهــا مؤسســة 
.Infrastructure Victoria
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ومــن األعمــال األساســية للجنــة ملبــون تنظيــم 
العديــد مــن األحــداث والفعاليــات، والتــي تدعــم 
الحــوار  والتواصــل فيمــا بيــن الجهــات الحكوميــة 
وكبــار رواد األعمــال وأفــراد المجتمــع المؤثريــن 
فــي ســبيل حشــد األفــكار التــي تســاهم فــي وضع 
لملبــورن.  ناجحــة  مســتقبلية  إســتراتيجيات 
والكثيــر مــن هــذه الفعاليــات يعمــل علــى حشــد 
والتوصــل  للنقــاش  مًعــا  المعنييــن  الشــركاء 
إلــى حلــول سياســية جديــدة. ومــن خــال دعــوة 
واألوســاط  الشــركات  مــن  المعنيــة  األطــراف 
فــي  وآخريــن  الحكومــي  والقطــاع  األكاديميــة 
تســليط  يتــم  مشــتركة،  واحــدة  اجتماعــات 
وتعزيــز  االجتماعيــة  المســؤولية  علــى  الضــوء 
الروابــط بيــن أفــراد المجتمــع ككل )رأس المــال 

المدينــة.  فــي  االجتماعــي( 

جهــود  هــي  أيًضــا  المحوريــة  الجوانــب  ومــن 
اللجنــة لدعــم القضايــا ومناصرتهــا. فــي ســبيل 
والتمّكــن  بــل  أفضــل،  مكانًــا  المدينــة  جعــل 
مــن مواجهــة تحديــات الغــد فــي الوقــت الحالــي 
ــر  ر، والعمــل علــى تطوي

ِ
ــاد بشــكل اســتباقي ومب

تأســيس  خــال  مــن  الحكوميــة  السياســات 
علــى  القائمــة  األبحــاث  مــن  كبيــرة  مجموعــة 
دعــم  فــي  اللجنــة  مبــادئ  وتتضمــن  الحقائــق. 

يلــي:  مــا  ومناصرتهــا  القضايــا 
لبحــث  األعضــاء  مــع  اللجنــة  أمانــة  تعمــل   •
اللجنــة  نظــر  ووجهــات  آراء  وصياغــة  القضايــا 
أمانــة  تكــون  أن  بالطبــع  ومتوقــع  الرســيمة. 
فــي  تضــارب  أي  عــن  البعــد  كل  بعيــدة  اللجنــة 

لــح.  المصا
• عــدم دعــم أو مناصــرة قضايــا أفــراد بعينهــم، 
بالنيابــة  مهمــة  قضايــا  تناقــش  اللجنــة  ولكــن 
عــن كل أعضــاء اللجنــة للصالــح العــام لمدينــة 

ملبــورن.

“مجموعــة  األخــرى  الرئيســية  البرامــج  ومــن 
 Future Focus( المســتقبل”  علــى  التركيــز 
Group(، والتــي تســاعد فــي تدريــب قــادة المدينــة 
الواعديــن ليصبحــوا قــادة ُمتمّكنيــن وملتزميــن 
ومتعاونيــن مــن أجــل مدينــة ملبــورن، ويكونــوا 
مســتدام  إيجابــي  تأثيــر  تحقيــق  علــى  قادريــن 
القيــادة  اللجنــة أن دعــم  وتــرى  أيًضــا.  للمدينــة 
مكانــة  علــى  للحفــاظ  أساســي  أمــر  القويــة 
ملبــورن التنافســية علــى مســتوى العالــم مــن 
حيــث التطــور واالبتــكار. وتــم تنفيــذ البرنامــج علــى 
مــدار 15 شــهًرا، وبلــغ عــدد خريجيــه أكثــر مــن 400 

الحالــي. الوقــت  خريــج حتــى 

المســتقبل”  علــى  التركيــز  “مجموعــة  وتُعــد 
المنتخبيــن  الواعديــن  للقــادة  فريــدة  فرصــة 
أفضــل  فهــم  تطويــر  ســبيل  فــي  ملبــورن  فــي 
ألحــوال وأوضــاع المدينــة والتواصــل مــع أفــراد 
المجتمــع واألطــراف المعنيــة بهــا والمســاهمة 
فــي تطورهــا ورقّيهــا، وهــذا باإلضافــة إلــى تعزيــز 
المجموعــة  هــذه  أن  كمــا  القياديــة،  قدراتهــم 
تقــدم فرصــة كبيــرة لتنفيــذ الكثيــر مــن المشــاريع 
مدينــة  اســتدامة  فــي  تســاهم  التــي  الطموحــة 
التــي  التحتيــة  البنيــة  مشــاريع  مثــل  ملبــورن 

العالميــة. التوجهــات  أحــدث  مــع  تتوافــق 
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5
 :vTaiwan

النقاش العام للقوانين

قــررت وزارة الماليــة فــي تايــوان تقنيــن مبيعــات 
المســؤولون  وعمــل  اإلنترنــت  عبــر  الكحوليــات 
لوائــح  وضــع  أجــل  مــن  حــزم  بــكل  الحكوميــون 
تُصعــب وتحــد مــن إســاءة اســتغال األطفــال 
للنظــام الجديــد عبــر اإلنترنــت، فلجــأوا حينهــا إلــى 
ــا عــن الدعــم  ــدة للنقــاش الجماعــي بحًث أداة جدي

والمســاعدة. 

وقــررت مجموعــة مــن الناشــطين والمســؤولين 
جديــدة  منصــة  إلــى  القضيــة  نقــل  الحكومييــن 
vTaiwan. وبــدأ  تُســمى  للنقــاش عبــر اإلنترنــت 
خــال  مــن  المنصــة  مــع  التفاعــل  المواطنــون 
ــات والتصويــت  تقديــم حلــول ومقترحــات للتحدي

عليهــا.

وفــي خــال فتــرة زمنيــة قصيــرة، قامــوا بوضــع 
مبيعــات  لتصبــح  التوصيــات.  مــن  مجموعــة 
الكحوليــات عبــر اإلنترنــت قاصــرة علــى مجموعــة 
توزيــع  وجهــات  منصــات  مــن  محــددة  صغيــرة 
التجــارة اإللكترونيــة، وأال تتــم عمليــات الشــراء 
وأن  فقــط،  االئتمــان  بطاقــة  بواســطة  إال 
خــال  مــن  المشــتريات  علــى  الحصــول  يتــم 
متاجــر البقالــة للبيــع بالتجزئــة، ممــا يجعــل مــن 
الحصــول  األطفــال  علــى  تقريًبــا  المســتحيل 
نهايــة  وفــي  ســرية.  بطريقــة  الكحوليــات  علــى 
أبريــل 2016، ضّمنــت الحكومــة المقترحــات فــي 

البرلمــان. إلــى  رفعــه  تــم  مشــروع  مســودة 

 وتمت صياغة اللوائح بصفة رسمية سريًعا. 

تــم إضافــة العديــد من التحســينات علــى المنصة 
اســتخدامها  تــم   2019 عــام  فــي  وبالتحديــد 
القوانيــن،  مســودات  مــن  العديــد  لمناقشــة 
كانــت وتــم التوصــل إلــى اتفــاق جماعــي بشــأن 
مبيعــات  تنظيــم  قانــون  مثــل  محــددة  قضايــا 
الممارســات  تطبيــق  حالًيــا  ويتــم  الكحوليــات، 
الخاصــة بــه علــى منصــة تشــاورية أكبــر حجًمــا 
ــة فــي بعــض الجهــات الحكوميــة  تخضــع للتجرب

المحليــة. 

بتطويــر  الخاصــة  المســتجدات  آلخــر  ووفقــًا 
التعديــات  اشــتملت  فقــد   ،VTaiwan منصــة 
مفتوحــة  األدوات  مــن  مجموعــة  علــى  الحديثــة 
المصــدر لجمــع مقترحــات السياســة، ومشــاركة 
ومــن  االســتطاعات،  وتنظيــم  المعلومــات، 
الرقميــة   Pol.is منصــة  الرئيســية  أقســامها 
 .vTaiwan التــي تُعــد الدعامــة الرئيســية لنظــام
فعلــى منصــة Pol.is، يتــم اختيــار موضــوع لُيطــرح 
للنقــاش. وبإمــكان أي شــخص أن ُينشــئ حســاًبا 
علــى المنصــة وينشــر تعليقــات علــى الموضــوع، 
ويمكنــه أيًضــا التصويــت بالموافقــة أو الرفــض 

آخريــن. علــى تعليقــات مســتخدمين 

 ”Pol.“ يجعــان منصــة  جانبــان محــددان  وثمــة 
ال  أنــه  هــو  األول  الجانــب  نوعهــا.  مــن  فريــدة 
يمكنــك الــرد علــى التعليقــات وذلــك لمنــع التأثيــر 
ــة النقاشــات. والجانــب الثانــي  الســلبي علــى حري
هــو أن المنصــة تجمــع األصــوات الموافقــة علــى 
مــا  إلنتــاج  لــه  والرافضــة  المطــروح  الموضــوع 
يشــبه المخطــط لــكل المشــاركين فــي النقــاش، 
يتــم تجميــع األشــخاص ذوي األصــوات  بحيــث 

المتشــابهة مًعــا. 
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التعليقــات  مــن  اآلالف  أو  المئــات  يوجــد  ربمــا 
عقليــات  مــن  مجموعــات  أن  إال  المنفصلــة، 
التصويــت  مخطــط  فــي  مًعــا  تبــرز  متشــابهة 
المشــار إليــه؛ ممــا يوضــح أيــن توجــد انقســامات 
اتفــاق  إلــى  التوصــل  تــم  التــي  والنقــاط  الــرأي 
غالًبــا،  مرجــح  هــو  وكمــا  بشــأنها.  جماعــي 
صياغــة  المنصــة  علــى  القائمــون  ســيحاول 
جانبــي  مــن  عليهــا  التصويــت  ليتــم  تعليقــات 
وجهــات النظــر المختلفــة، بحيــث تقــل الفجــوة 
فــي الــرأي تدريجًيــا. وتجدر اإلشــارة إلى أن طريقة 
العــرض علــى المنصــة مفيــدة جــًدا لفهــم كيفيــة 

مــا. لقضيــة  المجتمــع  أفــراد  إدراك 

الحــوار  لتيســير  مصممــة  نفســها  والعمليــة 
البنــاء مــن خــال العديــد مــن المراحــل، بمــا فــي 
ذلــك مرحلــة “موضوعية” أوليــة لتجميع الحقائق 
والبراهيــن مــن مختلــف المصــادر، باإلضافــة إلــى 
منصــة  باســتخدام  والتأمــل”  “للتفكيــر  مرحلــة 
Pol.is، والتــي تشــجع علــى تكويــن “اتفــاق جماعــي 
األطــراف  دعــوة  تتــم  النهايــة،  وفــي  مبدئــي”. 
وجًهــا  مباشــر  اجتمــاع  إلــى  الرئيســية  المعنيــة 
ــات محــددة. ــى توصي لوجــه مــن أجــل التوصــل إل

وفــي هــذا االجتمــاع، ُيطلــب مــن خبــراء معنييــن، 
بياناتهــم  تقديــم  حكوميــة،  جهــات  بينهــم  مــن 
الرســمية ونشــر أي حقائــق أو بيانــات أوليــة ذات 
صلــة بالموضــوع. وبعــد ذلــك، يتــم نشــر هــذه 
 vTaiwan علــى موقــع Slideshare البيانــات علــى
الســتخدام  صارمــة  لمعاييــر  وفًقــا  اإللكترونــي 
عــاوة  واضــح.  وأســلوب  الفهــم  ســهلة  لغــة 
علــى ذلــك، فــإن تعليقــات المنتديــات، وبيانــات 
االســتقصاءات، ومقاطــع الفيديــو، والنقاشــات 
االجتماعــات  فــي  حتــى  التشــاور،  جلســات  عبــر 
التحضيريــة، يتــم نشــرها أيًضــا ألفــراد المجتمــع، 
وتتــم صياغتهــا بطريقــة معينــة ويتــم نشــرها 
فــي صــورة بيانــات منظمــة قابلــة للبحــث عنهــا.

ومــن خــال تحويــل عمليــة التشــاور بالكامــل إلــى 
مســار معلومــات خاضــع للمراجعة ومتــاح للرأي 

العــام، يصبــح بإمــكان أي شــخص معرفــة كيفيــة 
إلــى أي حقائــق أو  اتخــاذ قــرار بعينــه واســتناًدا 
آراء علــى وجــه التحديــد، ممــا يســاعد بــدوره غيــر 
المتخصصيــن فــي اكتســاب المزيــد مــن الثقــة 
ــه  ــة. كمــا أن ــة اتخــاذ القــرارات الحكومي فــي عملي
الحــوارات  ويجعــل  العــام،  الوعــي  مــن  ُيحســن 

ــر جــدوى. والنقاشــات أكث

ومنذ أغســطس عام 2018، تم اســتخدام منصة 
vTaiwan فــي 26 حالــة، وتــم التوصــل إلــى اتخــاذ 
الحــاالت.  %80 مــن  فــي  إجــراء حكومــي حاســم 
فباإلضافــة إلــى المســاعدة فــي صياغــة لوائــح 
تنظــم أعمــال شــركة Uber ومبيعــات الكحوليات 
فــي  المنصــة  ســاهمت  فقــد  اإلنترنــت،  عبــر 
تمريــر قانــون إلنشــاء إطــار تقنــي معلوماتــي، أو 
صغيــر  نطــاق  علــى  التقنيــة  للتجــارب  مســاحة 
ضمــن النظــام المالــي الخاضــع للوائــح صارمــة 

فــي تايــوان.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن مرونــة عمليــة التوافــق 
الجماعــي عبــر منصــة vTaiwan يمكــن أن تــؤدي 
بالمناقشــات إلــى اتجاهــات غيــر متوقعــة حيــث 
فــي  باالعتبــار  أخذهــا  تــم  التــي  المقترحــات  أن 
النهايــة مــن أجــل اســتصدار بعــض التشــريعات 
لمنــع بعــض الجرائــم، تضمنــت اســتخدام أقفال 
الكحــول  تأثيــر  تحــت  القيــادة  لمنــع  إلكترونيــة 
ومصــادرة ســيارات َمــن يقودونهــا وهــم تحــت 
ــر الكحــول. وال شــك فــي أن ذلــك النــوع مــن  تأثي
طــرح القضايــا ومناقشــتها والتوصــل إلــى حــل 
تقديــم  خــال  مــن  ســيحدث  يكــن  لــم  بشــأنها 
التمــاس تقليــدي عبــر اإلنترنــت، والــذي ال يســمح 
لألشــخاص إال بإمكانيــة التصويــت بنعــم أو ال.
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6 
 ”Tiger Team“ فريق

في كالغاري - كندا:

فريــق “Tiger Team” هــو “فريــق غيــر تقليــدي” 
األعمــال  رواد  مــن  رائــًدا   25 مــن  أكثــر  يتضمــن 
الــذي يجتمعــون شــهرًيا إليجــاد حلــول لتحديــات 
مدينــة كالغــاري فــي غــرب كنــدا. وهــذه التجربــة 
الجماعيــة تجمــع بيــن مزيــج متنــوع مــن األطــراف 
المعنيــة مًعــا لمــدة ســاعتين ونصــف مــن أجــل 
والتوصــل  المعقــدة،  التحديــات  وتحليــل  فهــم 
إلــى أفــكار، وصياغــة حلــول مبدئيــة وإخضاعهــا 
ويشــيرون  المســتخدمين.  بــل 

ِ
ق مــن  لاختبــار 

بأنــه “بيئــة داعمــة للمشــورة  إلــى ذلــك اإلطــار 
اآلراء  هــذه  بيــن  الجمــع  خــال  ومــن  والفكــر”. 
المتنوعــة، بإمــكان فريــق “Tiger Team” العمــل 
وقــت،  أي  إهــدار  دون  محــددة  زمنيــة  أطــر  فــي 
متوقعــة،  غيــر  متميــزة  حلــول  إلــى  والتوصــل 
وتحديــد عوامــل التغييــر، وإزالــة العوائــق فيمــا 

بينهــم. 

مختبــر  مــع  الشــراكة  عــن  اإلعــان  تــم  كمــا 
يجتمــع  حيــث  كالغــاري  مدينــة  فــي  االبتــكارات 
شــهريًا أعضــاًء مــن كل جهــة تتــراوح أعدادهــم 
مــا بيــن 20 إلــى 25 عضــو  حيــث يمثلــون مزيًجــا 
قطاعــات  جميــع  مــن  المدينــة  موظفــي  مــن 
المجتمــع  وأفــراد  الخاصــة  والشــركات  العمــل 

المحلييــن. المطوريــن  وحتــى  والمســؤولين 

وُيعــد فريــق “Tiger Team” نموذًجــا رائًعــا علــى 
كيفيــة التعــاون فيمــا بيــن أعضــاء المؤسســة 
الواحــدة ليتمكنــوا مــن إنشــاء بيئــة تدعــم وتعــزز 
وعليــه،  فعالــة.  حلــول  إلــى  والتوصــل  االبتــكار 
فــإن هــذا الفريــق يســتفيد مــن مهــارات وخبــرات 
مواطنــي كالغــاري. وهــذا يســاعد المدينــة ككل 
تنفيــذ  ســبيل  فــي  تعاونًــا  أكثــر  تصبــح  أن  فــي 
خــال  مــن  مســتدام  تأثيــر  لهــا  يكــون  حلــول 
ضمــان مشــاركة مختلــف األطــراف المعنيــة بهــا 

بطريقــة فريــدة وفعالــة.

تحــدٍّ  لديــه  عميــل  خــال  مــن  العمليــة  تبــدأ 
معقــد يرغــب بحلــه مــن خــال االســتفادة مــن 
مجموعــة متنوعــة مــن وجهــات النظــر واألفــكار 
ــا مــا تُطــرح هــذه التحديــات مــن  المبتكــرة. وغالًب
بــل موظفــي مدينــة كالغــاري، ولكــن فــي بعــض 

ِ
ق

األحيــان يتــم أيًضــا النظــر فــي تحديــات مقدمــة 
مــن شــركاء آخريــن فــي المجتمــع.

 
ٍ
تحــد حــل  علــى   ”Tiger Team“ فريــق  يعمــل 
مختلــف كل شــهر. وفــي كل جلســة التــي تتجــاوز 
مدتهــا ســاعتان ونصــف، يســتخدم هــذا الفريــق 
مجموعــة مدمجــة مــن الممارســات فــي ســبيل 
تنفيــذ وتطبيــق المنهجيــات التاليــة للوصــول إلــى 

ــا: حلــول مبتكــرة مًع
• استكشاف التحدي وفهمه وإعادة صياغته

• جــذب العديــد مــن األفــكار قــدر اإلمــكان  وفرزهــا 
وتقييمها

• تصميــم حلــول أوليــة مقترحــة بطريقــة ســريعة 
وفعالــة وقليلــة التكلفــة

• حــث المســتخدمين علــى تجربــة الحــل المقتــرح 
والتفاعــل معــه لجمــع ماحظاتهــم وآرائهــم

محوريــة  تشــاركية  عاقــات  وتنميــة  تطويــر   •
مًعــا  التحديــات  حــل  جهــود  لتنفيــذ 

• ابتــكار أدوات للعمــل لاســتخدام المســتقبلي 
لــكل تحــد.

تتضمــن أمثلــة المشــروعات التــي عمــل عليهــا 
بنشــر  تتعلــق  مبــادرات   ”Tiger Team“ فريــق 
تقليديــة  غيــر  بطــرق  األعمــال  بقطــاع  الوعــي 
فــي مشــاريع اإلنشــاءات الضخمــة، والتنســيق 
علــى نحــو أفضــل لجهــود التغلــب علــى تحديــات 
المدينــة  فــي  الجليــد  وتراكــم  الثلــوج  تســاقط 
)نظــًرا ألن فصــول الشــتاء تكــون قاســية للغايــة 
فــي كالغــاري(، وتشــجيع موظفــي المدينــة علــى 
االنخــراط فــي قضايــا  تتســم بمخاطــرة عاليــة
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عمــا هــو معتــاد، فضــًا عــن التعــاون مــع أفــراد 
المجتمــع لتحســين عمليــة التنقــل عبــر األحيــاء. 
التخطيــط  إدارة  مــع  أيًضــا  الفريــق  وعمــل 
التــي  التفاعليــة  الخطــة  لتحســين  بالمدينــة 
ــد عــن  تســاعد أفــراد المجتمــع علــى تعلــم المزي
وتعليقــات  بماحظــات  والمســاهمة  أحيائهــم 
مــن أجــل تطويــر مبانــي المدينــة. وركــزت الجلســة 
التواصــل  تحســين  علــى  المشــروع  هــذا  فــي 
فيمــا بيــن المعنييــن مــن خــال اختبــار الحلــول 
أفــكار  واســتخاص  المســتخدمين  بواســطة 
ومنهجيــات عــن وضــع المدينــة فــي المســتقبل. 
وعمــل الفريــق كذلــك مــع فريــق تصميــم خدمــات 
New Central Li- الجديــدة  المركزيــة  )المكتبــة 

اكتســاب  أجــل  مــن   )brary Service Design
أربعــة  واختبــار  التصميمــي  التفكيــر  مهــارات 
تصميمــات أوليــة مقترحــة للتفاعــل مــع أفــراد 
مثــل  جدليــة،  موضوعــات  بشــأن  المجتمــع 
المعرضــة  الســكانية  والفئــات  الشــعبي  الفــن 

للمخاطــر.

التــي  المشــاريع  أهــم  علــى  آخــر  مثــااًل  ولنأخــذ 
أنجزهــا فريــق العمــل، فعندمــا هــددت أعمــال 
الــذي  الشــوارع  أحــد  بغلــق  ــق 

ِ
المراف خدمــات 

يمــر فــي منطقــة أعمــال رئيســية لمــا يصــل إلــى 
سلســلة   ”Tiger Team“ فريــق  نظــم  عاميــن، 
المجتمــع  أفــراد  مــع  التصميــم  جلســات  مــن 
ومالكــي الشــركات المعنييــن. وبالتعــاون مًعــا، 
إلــى حــل ذكــي لتحويــل الممــر الضيــق  توصلــوا 
مؤقــت،  رئيســي  شــارع  إلــى  الشــركات  خلــف 

لدرجــة أن الشــركات نظمــت حافــات مفتوحــة 
فــي هــذا الممــر بعــد تحويلــه إلــى شــارع. وهــذه 
إعــادة  المخلفــات ومــواد  نقــل  الفكــرة تطلبــت 
الشــارع،  الممــر، وتغييــر الفتــات  خــارج  التدويــر 
وأعمــال أخــرى تعكــس مرونــة هيئــات البلديــة، 
وهــذا الحــل المبتكــر لــم يكــن ســيتم بســهولة 
الحــل  ذلــك  تنفيــذ  أن  أخــرى. كمــا  بــأي طريقــة 
 ”Tiger Teams“ برهــن علــى مــدى حــرص فريــق
علــى االســتماع إلــى أفــراد المجتمــع بطريقــة لــم 

يعتــادوا عليهــا مــن قبــل. 

والحًقــا، تــم تســليط الضــوء علــى جهــود فريــق 
المعهــد  لمؤتمــر  جلســة  فــي   ”Tiger Teams“
الكنــدي لمهندســي النقــل والمواصــات، وكذلك 

فــي مؤتمــر قومــي للمبتكريــن المحلييــن. 
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7 
حملة 100×100 لمدينة نينوف البلجيكية: رفع 
مقترحات أفراد المجتمع إلى مجلس المدينة

فــي مدينــة نينــوف البلجيكيــة التــي تعتبــر مدينــة 
متوســطة الحجــم قياًســا بنظيراتهــا، تــم مؤخــًرا 
تعزيــز  لتشــجيع   ”100×100“ حملــة  إطــاق 
السياســات  فــي  المجتمــع  أفــراد  مشــاركة 
المحليــة. والفكــرة بســيطة: إذا حصلــت فكرتــك 
علــى مــا ال يقــل عــن 100 صــوت فــي 100 يــوم، 
فســتتم مناقشــتها بواســطة مجلــس المدينــة 
فــي غضــون الشــهرين التالييــن وســوف تتلقــى 
لــم  وإذا  مقترحــك.  علــى  محــددة  ماحظــات 
المحــدد  األدنــى  الحــد  علــى  فكرتــك  تحصــل 
بـــ100 صــوت فــي غضــون تلــك المــدة الزمنيــة، 
ماحظــات  علــى  الحصــول  بإمكانــك  فســيبقى 
توضــح ســبب عــدم اختيــار فكرتــك علــى الموقــع 

نفســه.  اإللكترونــي 

 873 شــارك   ،2021 عــام  بدايــة  مــن  واعتبــاًرا 
مواطًنــا فــي هــذا المشــروع، وبلغــت 7 مقترحــات 
بواســطة  للمناقشــة  المطلــوب  األدنــى  الحــد 

لمجلــس. ا

وغيــر  مبتكــرة  بطريقــة  النظــام  هــذا  يعمــل 
تقليديــة حيــث إنــه بإمــكان المقيميــن فــي مدينــة 
أعمــال  جــدول  علــى  مقترحــات  إرســال  نينــوف 
مجلــس المدينــة مــن خــال هــذه المنصــة. وجدير 
بالذكــر أن المقترحــات المفضلــة هــي المقترحــات 
المختــارة التــي حظيــت باهتمــام أفــراد المجتمــع 
وتكــون نابعــة عــن حاجــة المجتمــع لهــا، فضــًا 
المحليــة.  بالسياســة  الوثيقــة  صلتهــا  عــن 
ويمكــن إرســالها بشــكل فــردي أو تقديمهــا مــع 

أخــرى.  مقترحــات 

إلــى أن إشــراك حكومــة  ومــن المهــم اإلشــارة 
مدينــة نينــوف ضــروري وهــام بغــرض توضيــح 
أفــراد  مــن  المقدمــة  المقترحــات  تفســير  أو 
تشــارك  المدينــة  حكومــة  أن  حيــث  المجتمــع 
بصفــة رســمية علــى المنصــة وتتابــع المحتــوى 

بدقــة.  نشــره  يتــم  الــذي 

وفيما يلي معايير تقديم المقترحات: 
• التقديم عن طريق جهة حكومية محلية

• أن يكــون المقتــرح يخــدم الصالــح العــام، وليس 
مصلحــة فردية

أفــراد  بيــن  تمييــز   أي  المقتــرح  يتضمــن  أال   •
ــرق أو الُعمــر

ِ
المجتمــع علــى أســاس النــوع أو الع

• أال تتجاوز ميزانية المقترح 5،000 يورو
• قابلية التطبيق خال مدة زمنية محددة

• أن يكون المقترح مبتكر وغير تقليدي
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8 
منصة رقمية لضاحية روي-مالميزون في فرنسا: إشراك 
المجتمع بشأن الميزانيات المخصصة لمكافحة انتشار 

األوبئة

فــي ضاحيــة روي-مالميــزون فــي فرنســا )حيــث 
الضواحــي  ضمــن  شــخًصا(،   78،152 يعيــش 
الغربيــة للعاصمــة باريــس، تــم إطــاق منصــة 
لمنــح   2018 عــام  فــي  المجتمعيــة  للمشــاركة 
عــن  للتعبيــر  أفضــل  فرصــة  المجتمــع  أفــراد 
فأطلقــت  القــرار.  صنــع  عمليــة  بشــأن  آرائهــم 
للمشــاركة  رقميــة  منصــة  أول  “روي”  ضاحيــة 
ــة تشــاركية متوســطة.  ــة بهــا بميزاني المجتمعي
وفــي عــام 2019، تــم تحديــد مــدة شــهر ونصــف 
أمــام أفــراد المجتمــع إلرســال أفــكار مشــروعات 
مبتكــرة مــن أجــل المدينــة. وباإلضافــة إلــى جمــع 
األفــكار عبــر المنصــة، عملــت البلديــة أيًضــا علــى 
وضــع صناديــق اقتراحــات فــي مجلــس المدينــة 
وذلــك لحرصهــا علــى مبــدأ الشــمولية لضمــان 
مشــاركة أفــراد المجتمــع ممــن ال يتمكنــون مــن 
بإمــكان  أنــه  حيــث  الرقميــة.  األدوات  اســتخدام 
ــا المشــاركة،  ــد عمــره عــن 16 عاًم أي مواطــن يزي
طالمــا كان بإمكانــه إثبــات إقامتــه فــي ضاحيــة 

روي-مالميــزون.

بهــا  تقــوم  التــي  األوليــة  االختيــار  جولــة  وبعــد 
أمــام المجتمــع  حكومــة روي-مالميــزون، يكــون 
أســبوعان للتصويــت علــى أفكارهــم المفضلــة: 
بعدمــا يمــأل كل مواطــن نموذًجــا لتحديــد الهويــة 
عبــر اإلنترنــت، يكــون بإمكانــه التصويــت على ثاثة 
االختيــار  تفضيلــي:  لنظــام  وفًقــا  مشــروعات، 
األول يحصــل علــى ثــاث نقــاط، واالختيــار الثانــي 
يحصــل علــى نقطتيــن، واالختيــار الثالــث يحصــل 
علــى نقطــة واحــدة. والمشــروعات التــي تحصــل 
علــى أكبــر عــدد مــن النقــاط هــي المشــاريع التــي 
ســيتم تنفيذهــا، بالتعــاون مــع صاحــب الفكــرة.

معاييــر  ثاثــة  المحلــي  المدينــة  مجلــس  يحــدد 
المبتكــرة:  المشــاريع  أو  األفــكار  لتقديــم 

• يجب أن يخدم المشروع الصالح العام. 
• يجــب أن تتوافــق الفكــرة مــع أي مــن المحــاور 
تخطيــط  للحكومــة:  الســبعة  السياســية 
االبتــكار  المواطنــة،  العامــة،  المســاحات 
الهوايــات،  التضامــن،  الرقمــي،  أو  االجتماعــي 

 . لبيئــة ا

المتاحــة  اإلجماليــة  الميزانيــة  أن  رغــم   •
للمشــروعات المســتلهمة مــن أفــراد المجتمــع 
كانــت 200،000 يــورو، إال أن كل فكــرة علــى حــدة 
ال يمكــن أن تحصــل إال علــى 40،000 يــورو بحــد 

أقصــى. 

تتحقــق  المنصــة،  إلــى  األفــكار  إضافــة  وقبــل 
المعاييــر  لهــذه  االمتثــال  مــدى  مــن  البلديــة 
المحلييــن  الخبــراء  مــن  أن فريًقــا  الثاثــة. كمــا 
التقنيــة  الجوانــب  بتقييــم  يقومــون  المعنييــن 

مقتــرح.  مشــروع  لــكل  والماليــة  والقانونيــة 

مــن  بسلســلة  التواصــل  حملــة  دعــم  وتــم 
رســائل  فــي  المســتخدمة  المرئيــة  العــروض 
البريــد اإللكترونــي والمنشــورات وعلــى المنصــة؛ 
ممــا يســاعد فــي صياغــة رســالة واضحــة ومؤثــرة 

بالمنصــة.  الوعــي  زيــادة  فــي  ســاهمت 

بالنجــاح  التشــاركي  المشــروع  هــذا  تكلــل  وقــد 
مشــارك   30،000 مــن  أكثــر  أن  حيــث  الباهــر، 
قامــوا بزيــارة المنصــة )حوالــي %40 مــن ســكان 
الضاحيــة(، واجتــازت 156 فكــرة مرحلــة المراجعــة 
المدينــة.  حكومــة  مســؤولي  يــد  علــى  األوليــة 
وبعــد انتهــاء عمليــة التصويــت، نشــرت حكومــة 
روي-مالميــزون المشــاريع الثمانيــة الفائــزة علــى 

المنصــة، والتــي ســيتم تنفيذهــا وهــم كاآلتــي:
• تركيــب مصابيــح LED ذكيــة مخصصة للمناطق 
الحضريــة ومدعومــة بكاشــف حســاس للكشــف 

عــن وجــود أشــخاص بالمــكان
• إنشــاء مناطــق “اســتجمام” جديــدة فــي مركــز 

المدينــة
• إنشــاء حديقــة عائليــة مشــتركة فــي قريــة روي-

سور-ســين
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• تحديد نقاط لتجميع السماد
بالمعــدات  مجهــزة  رياضيــة  منطقــة  إنشــاء   •
الازمــة فــي ممشــى متنــزه إيســبانيد بيليريــف 

)Esplanade Belerive(
• تخصيص ساحات لفنون الشارع

إلعــادة  تصنيفيــة  مهمــات  ســات  وضــع   •
المــدارس فــي  التدويــر 

فــي  الطــرق  علــى  الســامة  مبــادئ  تعليــم   •
المحليــة المــدارس 

فــي  التشــاركية  المنصــة  هــذه  قــوة  تكمــن  وال 
التــي  الكبيــرة  واإلنجــازات  المشــتركين  أعــداد 
حققتهــا فقــط: فعلــى مــدار المشــروع بالكامــل، 
واضحــة  بطريقــة  المدينــة  مســؤولو  تباحــث 
جــًدا بشــأن التوقعــات والخطــوات التاليــة؛ ممــا 
فتــح البــاب أمــام مشــاركة أفــراد المجتمــع علــى 
مــدار عــدة أشــهر. ورغــم مــرور أكثــر مــن عاميــن 
والتعليقــات  فاألفــكار  المشــروع،  علــى  اآلن 
للعــرض   متاحــة  تــزال  ال  المدينــة  وتحديثــات 
علــى المنصــة. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن جلســات 
عــن  المنتظمــة  العامــة  والنقاشــات  التواصــل 
كل مشــروع ســاهمت فــي تكويــن ربــاط الثقــة 
مــع أفــراد المجتمــع؛ وهــذا ُيعــد ســببًا جوهرًيــا 

للمنصــة.  الاحقــة  النجاحــات  فــي 

وبعــد ربيــع عــام 2019، تمــت إضافــة مشــروعات 
جديــدة بانتظــام وذلــك للحفــاظ علــى النشــاط 
ودعــم  المنصــة  علــى  للمشــاركين  المســتمر 
ــادة المطــردة للمســتخدمين الجــدد. وفيمــا  الزي
أعــداد  تزايــدت   ،2020 عــام  مــارس  فــي  بعــد، 
المســجلين بنســب كبيــرة جــًدا حيــث تعرضــت 
الدولــة ألزمــة وتــم إيقــاف معظــم مشــروعات 
المدينــة مؤقًتــا بســبب تفشــي وبــاء كوفيــد19-. 

تــام صــارم،  إغــاق  فــي  وعندمــا دخلــت فرنســا 
أولوياتهــا  مــن  روي-مالميــزون  حكومــة  جعلــت 
أفــراد  مــع  الحــوار  اســتمرار  علــى  الحفــاظ 
المنصــة  المدينــة  فاســتخدمت  المجتمــع. 
الحاليــة لمشــاركة المعلومــات مــع المقيميــن 
بهــا، وتنســيق جهــود العمــل التطوعــي المحلــي، 
باإلضافــة إلــى تنظيــم فعاليــات مجتمعيــة عبــر 

اإلنترنــت.

وقــد شــاركت الشــركات المحليــة معلومــات عــن 
ســاعات العمــل وتقديــم الخدمــات اإللكترونيــة، 
أنشــطة  عــن  أفــكاًرا  المجتمــع  أفــراد  وشــارك 
الوبــاء،  بســبب  اإلغــاق  فتــرة  خــال  األطفــال 

ونظــم متطوعــون بعض الفعاليــات االفتراضية 
اإللكترونيــة  الرياضيــة  المســابقات  مثــل 
المزيــن  البيــض  عــن  البحــث  ومســابقة 
األخــرى  األمــور  ومــن  المدينــة،  فــي  للمقيميــن 
التــي يجــدر ذكرهــا هــو أن المنصــة تعــدت دورهــا 
العــادي كأداة تشــاورية تخــدم قطاًعــا مدنًيــا عبــر 
فيمــا  التواصــل  علــى  حافظــت  حيــث  اإلنترنــت، 
تطويــر  فــي  وســاهمت  المجتمــع  أفــراد  بيــن 
إحســاس صــادق لديهــم بالدعــم المتبــادل بيــن 

المجتمــع. أفــراد  مختلــف 

وفــي الفتــرة مــن 17 مــارس إلــى 11 يونيــو 2020، 
ســّجلت المنصــة أكثــر مــن 43،000 زيــارة، وهــي 
تعــد زيــادة بنســبة أكبــر مــن %30 مقارنــة بالفتــرة 
الســابقة. وهــذه الزيــارات عبــر المنصــة كان لهــا 
أيًضــا تأثيــر ملمــوس جــًدا: حيــث تلقــت المدينــة 
تصميــم  مــن  كمامــة   30،000 مــن  يقــرب  مــا 
 285 عددهــن  البالــغ  المتطوعــات  الخياطــات 
والاتــي ســجلن عبــر المنصــة. وتــم تقديــم أكثــر 
مــن 6،000 ســلة طعــام إلــى العائــات المحتاجــة  
وســاعد متطوعــون فــي تقديــم منتجــات البقالــة 
التــي يحتاجهــا 353 شــخًصا }فــي حالــة عــزل أو 
معرضيــن للخطــر{. وشــارك حوالــي 2،700 مقيــم 
علــى  المنظمــة  الفعاليــات  فــي  المدينــة  فــي 

المنصــة عبــر اإلنترنــت.

فتــرة  خــال  المنصــة  حققتــه  الــذي  النجــاح  إن 
الجهــود  إلــى  كبيــرة  بنســبة  يرجــع  اإلغــاق 
لتعزيــز  العمــل  فريــق  بذلهــا  التــي  الســابقة 
ــة حــوار مســتدام  ــر بيئ الثقــة فــي المنصــة وتوفي
نمــوذج ضاحيــة  المجتمــع. ويوضــح  أفــراد  مــع 
“روي” كيــف يمكــن ألداة رقميــة تجــاوز الهــدف 
التشــاوري األساســي المحــدد لهــا والمســاهمة 
فــي الربــط بيــن المجتمعــات فــي أوقــات األزمات. 
علــى  بــدأ  الــذي  الزخــم  أن  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر 
المنصــة لــم يتوقــف بعــد تخفيــف قيــود اإلغــاق، 
وتــم إطــاق مشــروعات جديــدة لتنظيــف مناطق 
الغابــات المحيطــة، فضــًا عــن تســجيل المئــات 
مــن أفــراد المجتمــع لاشــتراك عبــر المنصــة. 
وتعمــل المدينــة حالًيــا علــى زيــادة أعــداد الفريــق 

المســؤول عــن المنصــة.
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9 
حلقات شبابية: إشراك الشباب في عملية صنع القرار

الشــباب هــم مــن الفئــات الرئيســية التــي يجــب 
إشــراكها فــي عمليــة وضــع السياســات الفاعلــة 
الحاضــر  الوقــت  فــي  احتياجاتهــم  تُلبــي  التــي 
شــأن  مــن  إن  مســتقبلهم.  مامــح  وترســم 
القــرار  صنــع  عمليــات  فــي  الشــباب  مشــاركة 
- ســواء كانــت سياســية  أو مدنيــة أو مرتبطــة 
ــري حــس  بالمجتمــع المدنــي أو غيــر ذلــك - أن تُث
اندماجهــم  وتُعــزز  لديهــم  الفاعلــة  المواطنــة 
ونمــو  المجتمــع  تقــدم  فــي  ومســاهمتهم 

االقتصــاد.

صياغــة  فــي  الشــباب  إلشــراك  منهــا  وســعًيا 
اإلمــارات  حكومــة  أطلقــت  المســتقبل،  حلــول 
شــبابية”.  “حلقــات  مبــادرة  المتحــدة  العربيــة 
االتحاديــة  المؤسســة  مبــادرات  إحــدى  وهــي 
للشــباب التــي اعتمدهــا صاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة 
حلقــات  دبــي.  حاكــم  الــوزراء  مجلــس  رئيــس 
ــى  ــة تتطــّرق إل ــة منصــة حواري شــبابية هــي بمثاب
المشــاركة  تُعــزز  بالشــباب  مرتبطــة  مواضيــع 
المســتدامة لصياغــة حلــول مبتكــرة للتحديــات 

العالميــة.

تُعقــد هــذه الحلقــات علــى شــكل منتديــات تُتيــح 
حــول  آرائهــم  عــن  للتعبيــر  الفرصــة  للشــباب 
القضايــا المجتمعيــة والسياســات، فضــًلا عــن 
الشــبابية.  والقيــادات  المجتمعــي  األثــر  تحفيــز 
علــى  واإلنــاث  الذكــور  مــن  الشــباب  بإمــكان 
اختــاف فئاتهــم العمرية ومجــاالت اختصاصهم 
المشــاركة فــي الحلقــات الشــبابية التــي يتطــّرق 
كل منهــا إلــى موضــوع معيــن ويهــدف لإلجابــة 
مناقشــات  خــال  مــن  رئيســي  ســؤال  علــى 
عمليــة وتوصيــات مــن الشــباب للشــباب. كمــا 
لطــرح  للشــباب  المجــال  الحلقــات  هــذه  تتيــح 
لرأيهــم  واالســتماع  واختبارهــا  جديــدة  أفــكار 
المشــاريع  أو  السياســات  حــول  وماحظاتهــم 
القادمــة. مــن جهــة أخــرى، تخــدم هــذه الحلقــات 
اإلمــارات  حكومــة  تمكــن  كمنصــة  الشــبابية 
مــن  البيانــات  جمــع  مــن  المتحــدة  العربيــة 
وحشــد  توصياتهــم  علــى  والحصــول  الشــباب 

الجماعيــة  والمواهــب  والمهــارات  األفــكار 
أخيــًرا  أو تطويــر السياســات.  الحلــول  لصياغــة 
أداة  بمثابــة  الحلقــات  هــذه  تعــد  آخــًرا،  وليــس 
تواصــل تســتخدمها حكومــة اإلمــارات العربيــة 

للشــباب. رئيســية  رســائل  لتمريــر  المتحــدة 

كونــه مســتوحى مــن تاريــخ الثقافــة والحضــارة 
هاًمــا  جــزًءا  الحلقــات  مفهــوم  يعــد  اإلماراتيــة، 
مــن هــذه المبــادرة. حيــث اعتــاد أفــراد المجتمــع 
المعرفــة  لتبــادل  المجالــس  عقــد  اإلماراتــي 
واألفــكار والحديــث عــن القضايــا الهامــة. تُثمــر 
هــذه الحلقــات عــن بنــاء قاعــدة معرفية للشــباب 
وتؤهلهــم ليصبحــوا أكثــر كفــاءة وبراعــة فيمــا 
القــرار  لصنــاع  مفيــدة  أنهــا  كمــا  بــه.  يقومــون 
كونهــا تســاعدهم علــى فهــم تطّلعــات الشــباب 
التــي  والتحديــات  وأولوياتهــم  وأحامهــم 
يواجهونهــا. عنــد بدايــة كل حلقــة، يتــم التعريــف 
بالموضــوع والمحــاور التــي يتضمنهــا ومــن ثــم 
يبــدأ الشــباب حــواًرا منظًمــا مــع صنــاع القــرار 
ــي ينطــوي  ــات الت ــق والتحدي للحديــث عــن الحقائ
صنــاع  يعمــل  وعليــه،  الموضــوع.  هــذا  عليهــا 
مبتكــرة  حلــول  إليجــاد  ســوًيا  والشــباب  القــرار 
لمواجهــة تلــك التحديــات وطــرق التغّلــب عليهــا. 
تُنظــم الحلقــات الشــبابية بشــكل دوري، حيــث 
يتــم عــرض أفضــل الممارســات ومناقشــة أهــم 
وطموحاتهــم  بالشــباب  المرتبطــة  القضايــا 
بهــدف  وذلــك  يواجهونهــا،  التــي  والتحديــات 
مبتكــرة  وأفــكار  عمليــة  بحلــول  الخــروج 

فاعلــة. وسياســات 

مكونــات  ثاثــة  شــبابية  حلقــة  كل  تتضمــن 
هــي: ثابتــة  رئيســية 

• العــرض ومدتــه 15 دقيقــة: فــي هــذه المرحلــة، 
مناقشــة  مــع  الحلقــة  مواضيــح  تحديــد  يتــم 

دقيقــة.  15 عــن  تقــل  ال  لمــدة  الموضــوع 
المشــاركون  يبــدأ  دقيقــة:   45 ومدتــه  الحــوار   •
الممارســات  أفضــل  بمناقشــة  القــرار  وصنــاع 
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والتحديــات المرتبطــة بهــذا الموضــوع لمــدة 45 
دقيقــة.

45 دقيقــة: يعمــل الشــباب  الحلــول ومدتهــا   •
الحلــول  أفضــل  لتطويــر  القــرار  صنــاع  مــع 
والتوصيــات والسياســات فــي نهايــة كل حلقــة 

دقيقــة.   45 ولمــدة 

يمكــن اســتضافة الحلقــات الشــبابية مــن قبــل 
مــن  والخــاص  الحكومــي  القطــاع  مــن  جهــات 
الجهــة  تقــوم  بحيــث  العالــم؛  أنحــاء  مختلــف 
المســتضيفة بتنظيــم الحلقــة بنــاء علــى الدليــل 
المؤسســة  قبــل  مــن  الموضوعــة  والمعاييــر 
االتحاديــة للشــباب حيــث تتولى مســؤولية تدريب 
المتحدثيــن المشــاركين مــن الشــباب ومراجعــة 
المواضيــع المطروحــة للنقــاش واإلعــان عــن 

الحلقــة عبــر مختلــف وســائل اإلعــام.

منــذ  المنعقــدة  الشــبابية  الحلقــات  عــدد  بلــغ 
فيهــا  نوقشــت  حلقــة   292 المبــادرة  إطــاق 
والمهــارات  الشــباب  مثــل  متنوعــة  مواضيــع 
األعمــال  وريــادة  والشــباب  المســتقبلية 
فــي  اإلماراتيــة  والمــرأة  والتمويــل  والشــباب 
ســوق العمــل والشــباب والقــدرة علــى التحمــل 
لمســتقبل  وتمكينهــم  الشــباب  وإشــراك 
المهــارات  علــى  القائــم  والتعليــم  مســتدام 
تحقيــق  فــي  الشــباب  ودور  االجتماعــي  وأثــره 
فــي   .2021 المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  رؤيــة 
فبرايــر 2016، شــارك أعضــاء مجلــس الشــباب 
- استشــراف  القمــة العالميــة للحكومــات  فــي 
 ،2016 نوفمبــر  وفــي  الحكومــات.  مســتقبل 
منتــدى  فــي  الشــباب  مجلــس  أعضــاء  شــارك 
واشــنطن  فــي  المنعقــد  اإلماراتييــن  الطــاب 
ــادل  ــذي يمنــح الطــاب فرصــة لتب العاصمــة وال
وقــادة  بمستشــارين  وااللتقــاء  تجاربهــم 
وشــركات إماراتيــة. وتخّلــل هــذه الفعاليــة إطاق 

اإلمــارات. لشــباب  العالمــي  المجلــس 

مــن  مجموعــة  تحقيــق  عــن  الحلقــات  أثمــرت 
منهــا: األهــداف 

عنــه  نتــج  الــذي  ُموّجــه”   100“ برنامــج  إطــاق   •
لشــباب  للعمــل كموجهيــن  خبيــر   100 ترشــيح 
مهاراتهــم  تطويــر  فــي  والمســاعدة  اإلمــارات 

مســتمر. بشــكل 
• اإلعــان عــن منحــة ودعــم مــن شــركة موانــئ 

الشــباب. لمشــاريع  العالمــي  دبــي 
• عقــد شــراكة مــع هيئــة الطــرق والمواصــات 
فــي دبــي لغايــات تطويــر مبــادرة دعــم مشــاريع 

الشــباب.
• صياغــة جــدول أعمال شــباب اإلمارات وإرســال 
اثنيــن مــن الممثليــن الشــباب لمناقشــة الجدول 
فــي برنامــج األمــم المتحــدة للمندوبين الشــباب.

• إطــاق مركــز البيانــات الشــبابية، وهــو عبــارة 
إلــى  تهــدف  لينكــدإن  موقــع  مــع  شــراكة  عــن 
جمــع البيانــات عــن الشــباب الذيــن يســاهمون 
القــرار  صنــع  وعمليــات  السياســات  دعــم  فــي 

. لمســتقبلية ا
• إطــاق معــرض “كفــاءات للتدريــب العلمــي”، 
وهــو عبــارة عــن شــراكة مــع مؤسســة اإلمــارات 

تهــدف إلــى توفيــر فــرص تدريبيــة للطــاب.
ــة المســتقبل للمبدعيــن 2017،  • إطــاق أكاديمي
وهــي عبــارة عــن برنامــج إبداعــي مدتــه شــهر واحــد 
مخصــص للشــباب اإلماراتــي مــن ســن 17 إلــى 25 

سنة.

حــول  األخيــرة  الشــبابية  الحلقــات  تمحــورت  
مواضيــع متنوعــة مثــل اســتعادة أرضنــا: العمــل 
المناخــي للشــباب والتغيــر الســلوكي والحفــاظ 
كوفيــد19  ظــل  فــي  والميــاه  الطاقــة  علــى 
والشــباب  ومســتدام  آمــن  شــبابي  واقتصــاد 
باإلضافــة  الجمركــي،  العمــل  فــي  والمســتقبل 
إلــى تمكيــن الجيــل القــادم ومســتقبل الوظائــف 
الشــباب  ونظــرة  الدفاعيــة  المؤسســات  فــي 

النفايــات. إدارة  لمســتقبل 
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10 
مشاركة مجتمعية واسعة النطاق 

في مشروع تصميم الخمسين عاًما القادمة
- دولة اإلمارات العربية المتحدة 

اإلمــارات  لدولــة  الذهبــي  اليوبيــل  حلــول  مــع 
العربيــة المتحــدة فــي العــام 2021، أطلــق صاحب 
مكتــوم،  آل  راشــد  بــن  محمــد  الشــيخ  الســمو 
الــوزراء  مجلــس  رئيــس  الدولــة  رئيــس  نائــب 
ــا  ــم الخمســين عاًم ــي، مشــروع “تصمي حاكــم دب
القادمــة لدولــة اإلمــارات” وذلــك بهــدف إشــراك 
مســتقبل  رســم  فــي  المجتمــع  أفــراد  كافــة 
هــذه  وتهــدف  المتحــدة.  العربيــة  اإلمــارات 
دعــوة  إلــى   2020 عــام  أطلقــت  التــي  المبــادرة 
المواطنيــن والمقيميــن للمشــاركة فــي مشــروع 

الدولــة. تصميــم مســتقبل  إلــى  يهــدف  جديــد 

مــن  أكبــر  مجموعــة  تحــت  المشــروع  وينــدرج 
المبــادرات لصياغــة االســتراتيجية الوطنيــة التــي 
المتحــدة علــى  العربيــة  ســتعد دولــة اإلمــارات 
وتمثــل  المقبلــة.  الخمســين  الســنوات  مــدى 
بيــن  الجمــع  فــي  للمشــروع  الرئيســي  الهــدف 
وعناصــر  ركائــز  لوضــع  المجتمــع  أفــراد  جميــع 
خطــة مئويــة اإلمــارات 2071 وهــي خطــة تطويــر 
عــام  بعــد  القادمــة  الخمســة  للعقــود  شــاملة 

.2021

ويقــع فــي صميــم مبــادرة “تصميــم الخمســين 
عاًمــا القادمــة” منصــة رقميــة مفتوحــة صممــت 
والمقيميــن  المواطنيــن  مــن  أفــكار  لجمــع 
حــول رســم الخمســين عاًمــا القادمــة فــي دولــة 
قطاعــات  فــي  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
تشــمل الصحــة والتعليــم والتنميــة االجتماعيــة 
واالقتصــاد والبيئــة واإلســكان والســياحة وريادة 
األعمــال واالســتثمار وتنميــة المهــارات والقيــم 
األســرية  والعاقــات  والثقافــة  المجتمعيــة 
والرياضــة والشــباب واألمــن الغذائــي والعلــوم 

المتقدمــة. والتقنيــات 

وقــد خضعــت هــذه المدخــات للمراجعــة علــى يــد 
فــرق متخصصــة ومــن ثــم ُصنفــت  ضمــن قائمــة 
“أهــم األفــكار / التوصيــات” لمســتقبل الدولــة. 
ثــم ُطرحــت هــذه التوصيــات واألفــكار كمدخــات 
للمكونــات األخــرى للمبــادرة، كدراســات الخبــراء 
الفعاليــات  أثمــرت  الحكوميــة.  العمــل  وورش 

رؤيــة  عــن  للمشــروع  العديــدة  واألنشــطة 
مجتمعيــة موحــدة لتكــون دولة اإلمــارات العربية 
ــم  ــدول فــي العال المتحــدة واحــدة مــن أفضــل ال

للعيــش خــال العقــود الخمســة القادمــة.

المجتمعيــة  للمشــاركة  مبــادرة  إطــار  وفــي 
هــذه، وإلــى جانــب المنصــة الرقميــة المفتوحــة، 
التــي جمعــت  االجتماعــات  مــن  العديــد  ُعقــدت 
المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  مــن حكومــة  وزراء 
الشــرائح  مختلــف  مــن  المجتمــع  أفــراد  مــع 
تطلعاتهــم  مــن  االســتفادة  للــوزراء  ليتســنى 
مــن  وكان  البــاد.  فــي  المســتقبلية  وأفكارهــم 
بيــن عناصــر المشــاركة األخــرى حلقــات النقــاش 
واالجتماعــات عــن بعــد واالســتبيانات وجلســات 
العصــف الذهنــي التــي جمعــت بيــن القطاعيــن 
الحكومــي والخــاص مــع أفــراد المجتمــع لتطويــر 
جميــع  مســتقبل  ترســم  وتوصيــات  أفــكار 
القطاعــات والمجــاالت فــي جميــع أنحــاء دولــة 

المتحــدة.  العربيــة  اإلمــارات 

وقــد قــدم القطــاع الخــاص مســاهمات منتظمــة 
تعزيــز  لضمــان  وذلــك  المشــروع  فتــرة  طــوال 
التنافســية العالميــة لدولــة اإلمــارات فــي جميــع 
المســؤول  الفريــق  واســتضاف  القطاعــات. 
والعالميــة  الوطنيــة  الشــركات  المبــادرة  عــن 
والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة والشــركات 
الناشــئة ورواد األعمــال فــي فعاليــات ونقاشــات 
ــات  متعــددة. بينمــا ألقــت سلســلة مــن الفعالي
وممثلــي  السياســات  صنــاع  بيــن  التفاعليــة 
قطــاع األعمــال فــي الدولــة الضــوء علــى الــدور 
عجلــة  دفــع  فــي  الخــاص  للقطــاع  المحــوري 

االقتصــاد.



4041

تــــقــريـــر الـمـشــــــاركـة الـمـجـتـمـعـيـة تــــقــريـــر الـمـشــــــاركـة الـمـجـتـمـعـيـة

فحســب،  ذلــك  علــى  المشــروع  يقتصــر  ولــم 
الشــباب.  لفئــة  أساســًيا  اهتماًمــا  أولــى  وإنمــا 
عقــد  والشــباب،  الثقافــة  وزارة  مــع  بالتعــاون 
لتحفيــز  الشــباب”  “حلقــات  مــن  خــاص  إصــدار 
نظرهــم  وجهــات  وفهــم  الشــباب  بيــن  الحــوار 
مــن  وتمكينهــم  أفضــل  بشــكل  وتطلعاتهــم 
السياســات  تقــود  أن  بإمكانهــا  أفــكار  توليــد 
المســتقبلية أو حتــى االســتثمارات الحكوميــة. 
طلبــة  أيًضــا  المجتمعيــة  المشــاركة  شــملت 
المــدارس وذلــك مــن خــال تنظيــم ورش عمــل 
المحــاور  لمناقشــة  الحكوميــة  المــدارس  فــي 
الرئيســية للمشــروع. فعلــى ســبيل المثــال، فــي 
نوفمبــر 2020، شــاركت مجموعــة مــن الطــاب 
فــي إمــارة أبوظبــي فــي ورشــة عمــل لمناقشــة 
الحيــاة  نمــط  وهــي:  األربعــة  المبــادرة  محــاور 
ومســتقبل  واالســتدامة  المســتقبل،  فــي 
البيئــة، ومســتقبل القيــم اإلماراتيــة والوظائــف 
وزارة  تولــت  وقــد  المســتقبل.  فــي  والمواهــب 
التربيــة والتعليــم مهمــة اإلشــراف علــى ورش 

هــذه. العمــل 

بــادرت جهــات حكوميــة إماراتيــة أخــرى بإطــاق 
فعاليــات تســتهدف الجهــات المعنيــة. فعلــى 
ســبيل المثــال، أطلقــت وزارة تنميــة المجتمــع 
عبــر  الحــوارات  مــن  2020 سلســلة  أكتوبــر  فــي 
وكيفيــة  الجمعيــات  عمــل  لمناقشــة  اإلنترنــت 
إشــراكها فــي التصــدي للتحديــات المســتقبلية 
وتصميــم الحلــول لتطويــر هــذا القطــاع الحيــوي 

ســواًء كانــت تعمــل فــي المجــاالت االجتماعيــة 
العلميــة.  أو  االقتصاديــة  أو  اإلنســانية  أو 
واســتضافت سلســلة الحــوارات أكثــر مــن 500 
ممثــل مــن 200 منظمــة غيــر حكوميــة، باإلضافــة 
العمــل  مجــاالت  فــي  ومختصيــن  خبــراء  إلــى 

اإلنســاني. والعمــل  التطوعــي 

قطــاع  لتنظيــم  العامــة  الهيئــة  نظمــت  كمــا 
عمــل  ورشــة   2020 نوفمبــر  فــي  االتصــاالت 
يومــان  مدتهــا  الذهنــي  للعصــف  افتراضيــة 
بعنــوان: “بأفكاركــم نصمــم مســتقبل اإلمــارات 

المقبلــة”. عاًمــا  للخمســين 

لقــد أثمــرت مبــادرات المشــاركة هــذه بالعديــد 
مــن النتائــج اإليجابيــة، واألهــم مــن ذلــك، أنهــا 
ولــدت إحساًســا بالمســؤولية المجتمعيــة عــن 
األفــكار  مئــات  طــرح  فــي  وســاهمت  الخطــة 
اإلبداعيــة والطموحــة لجميــع شــرائح المجتمــع 
ــة المتحــدة  ــي بمــا يقــود اإلمــارات العربي اإلمارات
إلــى المزيــد مــن النجــاح خــال الخمســين عاًمــا 

المقبلــة.
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