
ددليیل أأساسيیاتت االتيیسيیر

ددوورر االميیسر

 ددوورر االميیسر هھھھو أأنن يساعد االكيیانن أأنن يمضي االي ااألمامم في جدوولل ااألعمالل االمتفق عليیه٬، أأنن يتم
 االتوصل االي قرااررااتت يمكن أأنن يدعمهھھا كل االمشارركيین وو أأنن يساعد علي االتأكد أأنن هھھھذهه االقرااررااتت

 متناغمة مع مباددئئ برنامج االمدمنيین االمجهھھوليین. االميیسر سوفف يحتاجج أأنن يكونن مطلع علي عددد من
.االمعلوماتت ااألساسيیة لكي يكونن فعالل

•  أأنن يكونن لديه فهھھم ووااضح عن االغرضض من االتجمع سوااء أأنن كانن ااجتماعع لوحدةة ددعم االمجموعاتت 
أأوو االتجمع االتخطيیطي للخدماتت االمحليیة٬، االخ

•  أأنن يكونن لديه فكرةة عامة عن مستويي االخبرااتت االمتوفرةة عند االحاضرين. فاذذاا كانن االحاضروونن من
 ااألفراادد االذين ال يتمتعونن بخبرااتت كثيیرةة فربما يجب ااعطاء االمزيد من االشرحح للمعلوماتت

 ااألساسيیة في حيین اانه يمكن االمضي قدما بسرعة أأكبر في مرحلة ااالعداادد للمناقشاتت عندما
يكونن االحاضروونن من ااألعضاء ااألكثر خبرةة

•  أأنن يكونن لديه ووعي بأيي مصاددرر ذذااتت صلة مثل االخطوطط ااالررشاددية االمحليیة٬، كتيیباتت ووكتب
االخدمة االتقاليید وواالمفاهھھھيیم ووجعل هھھھذهه االمواارردد متاحة عندما تظهھھر االحاجة االي ذذلك

االتحضيیر لفقرةة مناقشة 

 ذذكر االحاضرين بالغرضض من ااالجتماعع ووبما عليینا أأنن ننجزهه ووكيُ أأنن االجميیع سوفف يعملونن معا النجازز
:االمهھھمة

•  أأذذكر بوضوحح االغرضض من ااالجتماعع ررااجع جدوولل ااألعمالل وواالقوااعد االمتبعة ووذذكر االجميیع بالوقت
االمتاحح في ااالجتماعع

•  أأططلب من االجميیع أأنن يساعدوواا في أأنن تكونن االمناقشاتت سلسة ووفي اااللتزاامم بالقوااعد االعامة
لالجتماعع

تقنيیاتت أأساسيیة

هھھھناكك أأفكارر بسيیطة بالنسبة للميیسرين يمكن أأنن يكونن لهھھا تأثيیر اايجابي علي االفقرةة

• أأنظر لمن تحاووررهھھھم في عيینيیهھھم ٬، كن مبتسما وو متحمسا
• خليیك علي ططبيیعتك ووددعع أأسلوبك يظهھھر بوضوحح

•  تذكر أأنن ااالتصالل ليیس فقط عن ططريق االكلماتت فعلي سبيیل االمثالل حاوولل أأنن تتحاشي لغة
االجسد االمنغلقة كثني ااألذذررعع أأوو أأنن تعطي ظظهھھركك للحضورر
•  تذكر أأنن ااالستماعع االجيید هھھھو جزء مهھھم من نجاحح ااددااررتك

 
 هھھھناكك تقنيیاتت عديدةة يمكن للميیسر أأنن يوظظفهھھا للمساعدةة في هھھھذهه االعمليیة وويمكن تقسيیمهھھا إإلي ثالثة

 أأجزااء ررئيیسيیة

- تجميیع االمعلوماتت١۱  

•  تأكد أأنن االجميیع لديه فرصة االمشارركة حتي تكونن كل االمعلوماتت االضرووررية متاحة ووتذكر أأنن
بعض االحضورر قد يكونواا خجوليین ووقد يحتاجونن االي تشجيیع

•  حاوولل أأنن تبقي االمناقشة مركزةة علي االموضوعع االذيي يتم تناووله ووحاوولل أأنن تصل االي االسبب
االجذرريي أليي موضوعع ووال تتردددد في االسؤاالل عن تفاصيیل ااضافيیة لتوضيیح ااألمر عند االلزوومم

:ااألسئلة ااألساسيیة تتضمن



• ما االذيي قمنا بتجربته من قبل وونجح؟
• ما هھھھي االخطوةة االتاليیة؟
• هھھھل هھھھذاا ما كنت تقصد؟

- تنظيیم االمعلوماتت٢۲  

•  ااجمع ااألفكارر االمتشابهھھة معا
• تالشي االتكراارر ددوونن أأنن تفقد االتفاصيیل

•  ال تخسر ااألفكارر االجيیدةة حتي لو كانت خاررجج االموضوعع فسجلهھھا لتستعملهھھا في االمستقبل

: ااألسئلة ااألساسيیة تتضمن

• هھھھل هھھھذهه ااألفكارر متشابهھھة؟
• ماذذاا سوفف يحدثث لو جربنا هھھھذهه ااألفكارر معا؟

•  هھھھل بامكانن أأحد أأنن يضيیف شيیئا االي هھھھذهه ااألفكارر؟

- رربط ااألفكارر بعضهھھا مع بعض٣۳

• قم باعاددةة صيیاغة ااألفكارر حتي يتم رربطهھھا بالموضوعع االذيي نناقشه
• قم بدمج ااألفكارر للوصولل للحلولل

:ااألسئلة ااألساسيیة تتضمن

• كيیف يمكننا ااستعمالل هھھھذهه االفكرةة لتساعدنا في االموضوعع االذيي نناقشه؟
• ما االذيي يمكننا عمله االيیومم ووسوفف يحدثث تاِثيیر اايجابي ؟

•  هھھھل نريي حلولل أأوو خطوااتت تاليیة تنبثق من أأفكاررنا؟

:ااختتامم فقرةة االمناقشة

 قم بتلخيیص االحلولل االمقدمة أأوو االقرااررااتت االتي ااتخذتوهھھھا ووتأكد أأنن االجميیع يفهھھم بوضوحح ما االذيي تم
ااقرااررهه ووما االذيي سيیحدثث بعد ذذلك

 في حالة االبحث عن االمزيد من االمعلوماتت من غيیر االحاضرين تأكد أأنن االجميیع علي علم بالشخص
االمسئولل عن ذذلك وومتي سيیتم ذذلك

ذذكر االجميیع بمديي أأهھھھميیة أأنن نشارركك بأنفسنا في هھھھذهه االنقاشاتت ووكيُ أأننا جزء من االحل االيیومم
ال تنسي شكر االجميیع علي االحضورر ووتأكد أأنن االجميیع علي علم بمكانن ووززمانن عقد ااالجتماعع االقاددمم

أأساسيیاتت ااتخاذذ االقراارر بالسعي لالجماعع (االتواافق)مم

 االغرضض من هھھھذهه االوررقة هھھھو أأنن تستخدمم كمقدمة التخاذذ االقراارر بالسعي لالجماعع بالنسبة االمجتمعاتت
 االتي تختبر مقترحاتت نظامم االخدمة. علي ذذلك فهھھي مسوددةة مبدئيیة وونرحب بأيي مدخالتت أأوو ااقترااحاتت.

 االرجاء ااررسالل أأيي أأفكارر قد تكونن لديك عن هھھھذهه ااألددااةة االي
worldboard@na.org

ما هھھھو ااتخاذذ االقراارر بالسعي لالجماعع؟  

 هھھھي ططريقة التخاذذ االقرااررااتت تحاوولل أأنن تسمع كل ااألصوااتت ووتوليیف ووجهھھاتت نظر االحاضرين من أأجل
.االوصولل االي قراارر أأوو حل مقبولل للمجموعة ككل
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 في االقرااررااتت باالجماعع االصاررمم كل شخص في االمجموعة يواافق أأوو يعطي مواافقته ؛ شخص ووااحد غيیر
 مواافق يمكنه أأنن يمنع مروورر االقراارر. لخدمة معظم ووحدااتت االخدمة االمحليیة وو ووحدااتت مساندةة

 االمجموعاتت فنحن نقترحح ططريقة ااتخاذذ االقراارر بالسعي لالجماعع بدال من ططريقة ااالجماعع االصاررمم. ططريقة
 ااتخاذذ االقراارر بالسعي لالجماعع ال يحتاجج االي مواافقة كل االحاضرين خالفا لطريقة ااتخاذذ االقراارر باالجماعع

.االصاررمم
قد يكونن من االمناسب االقولل أأنن في ططريقة ااتخاذذ االقراارر بالسعي لالجماعع "نأمل وونصبو" االي ااالجماعع

كيیف تعمل هھھھذهه االطريقة؟

 في أأحسن ااألحواالل االنقاشاتت االتي تتم عندما نستعمل ططريقة االسعي لالجماعع تكونن عمليیة تدرريجيیة
 . هھھھناكك ااعتقادد خاططئ أأنن االوصولل لالجماعع سهھھل ووسريع ووغيیر مؤلم في حيین أأنن االحقيیقة تقولل أأنهھھا

 عمليیة بناء  تحتاجج االي ووقت وو إإيمانن. فبدال من االحديث في صالح أأوو ضد مقترحح ثابت  فالمشارركونن في
 كيیانن يتخذ من هھھھذهه االطريقة سبيیال للوصولل لقرااررااتت يحاوولونن أأنن يعملواا معا للوصولل لمقترحح يواافق عليیه

 االكيیانن ككل أأوو معظم أأعضاء هھھھذاا االكيیانن. بالطبع فهھھذاا في أأحسن ااألحواالل أأما في االوااقع فإنن هھھھذهه
 االطريقة ليیست دداائما فعالة وومتواائمة وولكن االمناقشاتت تتم لالستماعع لالفكارر كلهھھا ووليیس لالستماعع

 االي اايجابيیاتت ووسلبيیاتت هھھھذاا االموضوعع. فالهھھدفف منهھھا هھھھو االوصولل الجماعع ووليیس ااالنتصارر أأوو االخساررةة في
نقاشش

   

قدمم ووناقش ااالقترااحح

جس نبض االحضورر

اانتقل االي ااتخاذذ االقرااررااستمر في االمناقشة عدلل ااالقترااحح

جس نبض االحضورر

اانتقل االي ااتخاذذ االقراارر
 اانتظر االي ااالجتماعع

االقاددمم
حولل ااالقترااحح االي كيیانن
بعيینه العاددةة صيیاغته 



 هھھھناكك تنويعاتت مختلفة حيینما يتعلق ااألمر باخاذذ االقراارر بالسعي لالجماعع وولكن االخطوااتت ااألساسيیة
 متشابهھھة االي حد ما. في ااططارر هھھھذهه االخطوااتت ااألساسيیة يوجد تنويعاتت كثيیرةة حسب ااالجرااءااتت االتي
 يتخذهھھھا االكيیانن االخدمي  االوااحد وونوعيیة االقرااررااتت االتي يتم ااتخاذذهھھھا. فيیما يلي بالخط االدااكن تجدوونن
االخطوااتت ااألساسيیة ووتحتهھھا تجدوونن شرحح لبعض االتنويعاتت االمتعلقة باتخاذذ االقراارر بالسعي لالجماعع

 نقدمم هھھھذهه االخطوااتت ااألساسيیة لنساعد االكيیاناتت االخدميیة علي فهھھم هھھھذهه االطريقة التخاذذ االقراارر. يجب
تبني هھھھذهه االخطوااتت بحيیث تالئم ااحتيیاجاتت ززمالتكم االمحليیة

--------------------------------------------------------------------
•  تقديم ااالقترااحح

 سيیتحتم علي ززمالتكم االمحليیة أأنن تقررر من يمكنه أأنن يقدمم ااقترااحح علي كل االمستوياتت

• معظم االكيیاناتت االخدميیة تسمح فقط للخدمم االمؤتمنونن (بما فيیهھھم االمندووبيین) بتقديم ااقترااحاتت
• بعض االكيیاناتت االخدميیة تسمح للمندووبيین فقط أأنن تقدمم ااقترااحاتت

• ناقش ااالقترااحح

•  سيیتوجب علي ززمالتك االمحليیة أأنن تقررر من يمكنه االتحدثث في هھھھذهه ااالقترااحاتت علي كل
االمستوياتت

 من االمعتادد في االكيیاناتت االتي تحاوولل تطبيیق ااتخاذذ االقراارر بالسعي لالجماعع أأنن تسمح لكل االحاضرين
بالتحدثث علي االرغم من أأنن بعضهھھا يعطي ااألوولوية في االتحدثث للخدمم االمؤتمنيین

• علي سبيیل االمثالل من خاللل ااستطالعع االرأأيي)ممقم بجس نبض االكيیانن (
 

 في معظم ااألحيیانن ااستطالعع االرأأيي ووهھھھو تصويت غيیر ملزمم هھھھي أأسهھھل ططريقة للوقوفف علي ااذذاا كانن  
:كيیانن خدمي يساند ااقترااحح أأمم ال. مرةة أأخريي هھھھناكك تنويعاتت هھھھنا

•  سيیتوجب علي كل ززمالة محليیة أأنن تقررر لنفسهھھا من يمكنه االمشارركة  فيیاستطالعع االرأأيي هھھھذاا
 . علي االرغم أأنه قد يكونن من االمألوفف أأنن يكونن لكل عضو مهھھتم صوتت في هھھھذاا ااالستطالعع  في

   .حيین أأنه من غيیر االمألوفف أأنن يكونن لنفس االعضو حق االتصويت

•   ااما أأنن توااصل االمناقشة إإما أأنن تنتقل االي ااتخاذذ قراارر (حسب عمليیة جس االنبض

 إإذذاا كانن االكيیانن ما ززاالل منقسما علي نفسه أأوو غيیر مستعد لالنتقالل التخاذذ االقراارر هھھھناكك عددد من
االخيیاررااتت عما ينبغي عمله عندئذ

• يمكنك تعديل االمقترحح بناءاا علي ما قيیل أأثناء االمناقشاتت
• يمكنك أأنن تطلب من االذين كانواا ضد ااالقترااحح أأنن يعرضواا أأسبابب ااعترااضهھھم

• يمكنك أأنن تقررر أأنن االكيیانن ليیس مستعداا التخاذذ االقراارر وواانتظارر ااالجتماعع االقاددمم
•  يمكنك تحويل ااالقترااحح االي كيیانن بعيینه (مثل مجلس االخدمة االمحليیة أأوو مجموعة عمل) إلددخالل

تحسيیناتت أأوو تغيیيیرااتت عليیه
• يمكنك ااعاددةة جس االنبض بعد االمزيد من االمناقشاتت



كم االمناقشاتت ووعددد مرااتت جس االنبض سوفف يتوقف علي االكيیانن االخدمي ووعلي االميیسر

•  ااتخاذذ االقراارر بشأنن االمقترحح

سيیتحتم علي ززمالتك االمحليیة أأنن تحددد ما هھھھي االنسب االمطلوبة لتمرير مقترحح

• بعض االزماالتت تطلب شبه ااجماعع
•  بعض االزماالتت ااألخريي بمنتهھھي االبساططة تطلب أأغلبيیة في حيین أأنن االبعض ااآلخر ااتفقواا علي

شى بيینهھھما

 ززمالتك االمحليیة عليیهھھا أأنن تقررر ما هھھھي االخيیاررااتت االتي ستعطيیهھھا ألعضائهھھا عند ااتخاذذ قراارر متعلق
باقترااحح

• بعض االزماالتت تطلب أأنن يكونن االتصويت بب "مع" أأوو "ضد" فقط
•  االبعض ااآلخر يضيیف خيیارر "مواافق وولكن بتحفظ" لألعضاء االذين يواافقونن علي االمقترحح من حيیث

 االمبدأأ وولكنهھھم يروونن أأنن بعض االزوواايا في االمناقشة لم يتم اااللتفاتت االيیهھھا ووكذلك خيیارر " أأقف
 جانبا" بالنسبة لألعضاء االذين ال يواافقونن علي االمقترحح وولكنهھھم ال يريدوونن االوقوفف في ططريق

تمرير هھھھذاا االمقترحح
•  بعض االزماالتت تضع اامكانيیة لألعضاء أأنن يوقفواا ااقترااحح. معني ذذلك يختلف من مكانن االي آآخر.
 في االتصويت باالجماعع يمكن لعضو أأنن يسجل ااعترااضه وويوقف تمرير ااقترااحح. أأما في حالة ااتخاذذ
 قراارر بالسعي لالجماعع يتم االتعامل مع ووقف ااالقترااحاتت بطريقة مختلفة. ففي بعض االزماالتت
 يجب علي االشخص االذيي يريد توقيیف ااالقترااحح أأنن يشرحح قضيیته (مثال عند ااعتقاددهه أأنن ااالقترااحح
 يخرقق االتقاليید أأوو االمفاهھھھيیم ) بعد ذذلك يصوتت ااألعضاء مع أأوو ضد هھھھذاا االتوقيیف. في ززماالتت أأخريي

. ينبغي أأنن يرغب عددد معيین من ااألعضاء في توقيیف ااالقترااحح لكي يتم ووقف هھھھذاا ااالقترااحح

• ؟لماذذاا ااختيیارر ططريقة " ااتخاذذ قراارر بالسعي لالجماعع

 ألنن هھھھذهه االطريقة تشجع علي ااشرااكك االجميیع االتعاوونن ووبناء االتواافق فلهھھذهه ااألسبابب فانن هھھھذهه
 االطريقة تبدوو متواائمة أأكثر من غيیرهھھھا مع مباددئنا االرووحيیة مقاررنة بطريقة ترتكز حولل االمناقشاتت
 ووااالجرااءااتت االبرلمانيیة. مبدأأ ضميیر االمجموعة يتطلب أأكثر من مجردد االتصويت في حيین أأنن ططريقة
 "ااتخاذذ قراارر بالسعي للتواافق" هھھھي صوررةة تعاوونيیة التخاذذ االقراارر تكونن مالئمة أأكثر لتطوير ضميیر

 .  جماعي

 

ددليیل االخدماتت االعالميیة في ززمالة االمدمنيین االمجهھھوليین تشرحح أأنن " ااالجماعع يرتكز علي
•  ااالعتقادد أأنن كل شخص لديه جزء من االحقيیقة ووأأنه ال يوجد أأحد لديه كل االحقيیقة ( بغض االنظر 

نعرفف أأكثر من غيیرنا). عمليیة االتواافق هھھھي تلك االتي تمر بهھھافعال عن ااإلغرااء أأنن نعتقد أأننا   
 االمجموعة حتي تصل االي ااتفاقق. هھھھي االطريقة االتي نعبر بهھھا عن فكرةة " معا نستطيیع االقيیامم

.بما اليمكننا االقيیامم به بمفرددنا" في االبيیئة ووااألجوااء االخدميیة

 كيیاناتنا االخدميیة يجب أأنن تكونن تجمعاتت يمكن لخدمنا االمؤتمنونن أأنن يوصلواا لنا صوتهھھم بغض
 االنظر عن مديي ااتقانهھھم لل "قوااعد ررووبرتت للنظامم" فاالجرااءااتت االبرلمانيیة يمكنهھھا أأنن تهھھمش

 االمدمنيین االذين ليیسواا علي ددررااية جيیدةة بتلك االقوااعد. ططريقة "ااتخاذذ قراارر بالسعي لالجماعع"
   .تساعد علي أأنن تكونن االمشارركة أأووسع عند االمناقشاتت

نقاطط يجب أأخذهھھھا في ااالعتبارر عند ااختيیارر ططريقة ااتخاذذ االقراارر بالسعي لالجماعع

االتعافي هھھھو أأنن تتعلم أأنن تحيیي حسب مباددئئ ررووحيیة
وو ااتخاذذ قراارر بالسعي لالجماعع هھھھو ااتخاذذ قرااررااتت حسب مباددئئ ررووحيیة



 سوفف تحتاجج ززمالتكم االمحليیة أأنن تجيیب علي عددد من ااألسئلة بنفسهھھا عند ااعتمادد ططريقة االسعي 
 لالجماعع عند ااتخاذذ االقرااررااتت. تحدثواا معا للوصولل لما يمكنه أأنن ينجح بصوررةة أأفضل بالنسبة للكيیانن

 االخدمي. ما سيیكونن أأكثر فاعليیة في مجتمعاتت معرووفة بالمدااووالتت االرووحيیة لن يكونن بنفس االفاعليیة
.في مجتمعاتت يجتمع فيیهھھا عددد من االمدمنيین عاددةة ما يتفقونن بسهھھولة علي معظم ااألشيیاء

:سوفف يكونن عليیك ااتخاذذ قرااررااتت بشأنن موضوعانن أأساسيیانن
1.  ما هھھھو مستويي االمشارركة بالنسبة لمختلف ااألعضاء في ااالجتماعع االخدمي- مندووبيین- خدمم

مؤتمنونن منتخبونن- ووأأعضاء مهھھتمونن بالخدمة

• من لهھھم حق االتصويت في االكيیانن االخدمي؟
• من يسمح لهھھم بتقديم ااقترااحاتت

• من يسمح لهھھم بالتحدثث عند مناقشة ااالقترااحاتت
 ما هھھھي االنسب االمطلوبة التخاذذ االقرااررااتت (علي سبيیل االمثالل كم من ااألعضاء ينبغي أأنن .2

٪ ووفي80يؤيدوواا ااقترااحا حتي يتم تمريرهه ) قد تترااووحح االنسب بيین ااألغلبيیة االبسيیطة حتي   
 بعض ااألحيیانن أأكثر. معتمداا علي ثقافة االكيیانن االخدمي وورربما نوعيیة االقرااررااتت االتي يتم ااتخاذذهھھھا.
 االعديد من االكيیاناتت االخدميیة تطلب نسبة أأعلي بالنسبة لقرااررااتت االماليیاتت أأوو االسيیاساتت علي

.سبيیل االمثالل

 االتارريخ وواالسواابق وواالخبرااتت االمترااكمة ستكونن أأحد االعواامل االمساعدةة عند ااتخاذذ هھھھذهه االقرااررااتت.
 فاذذاا كانن للجنة خدمة منطقتك أأوو ااقليیمك سيیاساتت عمن له حق االتصويت وومن يمكنه تقديم
 ااقترااحح أأوو االتحدثث في هھھھذاا ااالقترااحح فمن االمؤكد أأنكم ستحتاجونن ألخذهھھھا في ااالعتبارر عندما
 تتخذوونن قرااررااتت عن كيیفيیة تطبيیق ططريقة ااتخاذذ االقراارر بالسعي للتواافق . وولكن بدال من ااعاددةة
 ااحيیاء هھھھذهه االسيیاساتت االوررووثة ينبغي أأنن تأخذوواا االوقت للتفكيیر ااذذاا كانت هھھھذهه االسيیاساتت تعبر

عن معتقدااتت ززمالتك االمحليیة أأمم ال
 علي سبيیل االمثالل بعض االمجتمعاتت تتمسك بتفسيیر صاررمم عن "االمجموعة" عندما يأتي ااألمر

 إإلي ضميیر االمجموعة فيیعتبروونن أأنن هھھھذاا االضميیر يجب أأنن يأتي من "مجموعة تعافي" فقط.
 فبالنسبة لهھھذهه االمجتمعاتت يصبح من االمنطقي أأنن االمندووبيین فقط لديهھھم حق االتصويت أأوو

 لديهھھم صوتت في ااستطالعع االرأأيي . مجتمعاتت أأخريي تريي ضميیر االمجموعة بصوررةة أأووسع باعتباررهه
 عمليیة ررووحيیة يمكن أأنن تتخذ في أأيي ااجتماعع التخاذذ قرااررااتت بما في ذذلك ااجتماعاتت االخدمة.

 بالنسبة لهھھذهه االمجتمعاتت يصبح من االمنطقي االسماحح لكل االخدمم االمؤتمنونن أأنن يشارركواا في
 عمليیاتت ااتخاذذ االقراارر. يعتبر هھھھذاا مثالل ووااحد عن كيیفيیة تأثيیر االمباددئئ االتي تتبناهھھھا مجتمعاتنا

علي االطريقة االتي ننجز بهھھا أأعمالنا في ااجتماعاتنا االخدميیة
 تحديد مستويي ااألعضاء االذين يسمح لهھھم بالمشارركة وواالنسب االمطلوبة التخاذذ االقرااررااتت ال
 يعتبر خرقق لعمليیة ااتخاذذ االقراارر بالسعي لالجماعع. ال يوجد ما يمنع تحديد مستوياتت لحقوقق

.االمشارركة أأوو تحديد نسبة معيینة للمواافقة علي ااقترااحح
 هھھھذهه االسيیاساتت قد تتغيیر حسب نوعيیة االمناقشاتت أأوو االقرااررااتت االتي يتم ااتخاذذهھھھا -اانتخاباتت٬،

.أأعمالل مؤجلة٬، موضوعاتت متعلقة بالميیزاانيیة٬، أأعمالل جديدةة علي سبيیل االمثالل

تيیسيیر كيیانن يعتمد ااتخاذذ االقرااررااتت بالسعي لالجماعع

 االبعض يقولونن أأنن هھھھذهه االطريقة التخاذذ االقرااررااتت تسهھھل من مهھھمة االمشارركيین في حيین أأنهھھا
 تصعب من مهھھمة االميیسر ووهھھھناكك بعض االحقيیقة في ذذلك .ااحديي أأهھھھم مميیزااتت هھھھذهه االطريقة
 هھھھي أأنهھھا تسهھھل علي االمشارركيین مشارركة ووجهھھاتت نظرهھھھم فيیما يتعلق بمقترحح أأوو موضوعع
 للمناقشة في حيین أأنن أأحد أأكبر االتحدياتت االتي توااجه هھھھذهه االطريقة تتمثل في أأنهھھا تتطلب
 ميیسر قويي يتمتع بثقة االكيیانن االخدمي لنتأكد أأنن عمليیة ااتخاذذ االقراارر ال تتحولل إإلي فترةة

 مشارركة. االمناقشاتت يجب أأنن تتجه نحو االقراارر ووذذلك يتتطلب بعض االتوجيیه من قبل االميیسر.
 في نفس االوقت ينبغي علي االميیسر أأنن يكونن له ااحساسس جيید بالكيیانن االخدمي كي ال يشعر

االمشارركونن أأنن هھھھذاا االتوجيیه قد تحولل إإلي تحكم



 يجب علي االكيیاناتت االتي تعتمد هھھھذهه االطريقة في ااتخاذذ االقرااررااتت أأنن تفكر جيیداا عند اانتخابب
 ميیسر. االميیسر االجيید يمكنه أأنن يحس بالكيیانن االخدمي ووأأنن يكتسب االثقة االالززمة لتوجيیه

:االمناقشاتت في ااتجاهه االقراارر. االمقالة االخاصة بالمفهھھومم االراابع تشرحح لنا
 عندما نقدرر بعناية االمميیزااتت االقيیاددية لهھھؤالء االلذين نطلب منهھھم أأنن يخدمواا يمكننا أأنن نعطي
 لهھھم بثقة االمساحة االتي يحتاجونهھھا لمماررسة هھھھذهه االمميیزااتت بالنيیابة عنا. يمكننا أأنن نسمح
 االقاددةة االفعاليین االحرية ليیخدمونا خاصة عندما يبرهھھھنونن علي أأنهھھم مسئولونن تجاهھھھنا فيیقدمونن
 تقاررير منتظمة عن االعمل االذيي يقومونن به وويسألونن عند االحاجة لتوجيیه ااضافي. صحيیح أأنن
 قاددتنا ليیسواا سويي خدمم مؤتمنونن ووليیسواا حكامم. علي االرغم من ذذلك نتوقع أأيضا من خدمنا
.االمؤتمنونن أأنن يقوددوونا. ااذذاا ااخترناهھھھم بعناية يمكننا أأنن نسمح لهھھم وونحن مطمئنونن أأنن يقوددوونا

االمشارركة وواالعمل في كيیانن يعتمد االسعي لالجماعع كطريقة التخاذذ االقرااررااتت

 أأنن تكونن مشارركك فعالل في مثل هھھھذاا االكيیانن أأسهھھل من عدةة نوااحي من أأنن تكونن مشارركك فعالل
 في كيیانن يعتمد علي ااالجرااءااتت االبرلمانيیة. ال يتحتم عليیك أأنن تكونن ضليیع في قوااعد ررووبرتت
 للنظامم أأوو في أأيي قوااعد برلمانيیة أأخريي . مع ذذلك ووألنن االمناقشاتت في هھھھذهه االطريقة ليیست
 فقط أأنن نبرهھھھن علي مميیزااتت أأوو سلبيیاتت مقترحح ما وولكن يجب أأنن تتقدمم االمناقشاتت نحو قراارر
 فمن االمهھھم أأنن تكونن مرنن ووأأنن تستمع جيیداا. االتفتح االذهھھھني هھھھو االمفتاحح . بيینما تقومم هھھھذهه

 االطريقة علي أأخذ جميیع ااألصوااتت في ااالعتبارر هھھھذاا ليیس معناهه أأنن كل ااآلررااء تصل بنا إإلي قراارر أأوو
.حتي تؤثر في االقراارر االنهھھائى

 مهھھما يكونن نتاجج االمناقشاتت كل االمشارركيین يحتاجونن أأنن يكونواا مستعدين للمساندةة وو للقيیامم
 بالعمل االالززمم لتنفيیذ االقراارر. كما جاء في كتابنا "االنص ااألساسي" كل ما نحتاجه هھھھي االنيیة

"ووكل ما يهھھم هھھھو أأنن نفتح االبابب لقوةة أأعظم من أأنفسنا

 هھھھذهه مسوددةة اانتجت من أأجل مقترحاتت نظامم االخدمة. ووهھھھو عمل تحت االتنفيیذ االرجاء
ااررسالل أأيي مقترحاتت عن هھھھذهه االمسوددةة االي
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