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الهدف

الجمهور
المستهدف

تحول في
الدليل إلى إحداث ّ
يهدف هذا ّ
عملية إعداد البرامج االنتخابية بحيث يمكن
الناخبين استخدامها بشكل موضوعي لتوجيه
ً
بعيدا عن االعتماد على
خياراتهم التصويتية
ّ
الشخصيات والمحسوبية .بينما يركّز الدليل

يساهم هذا الدليل في تطوير برامج انتخابية
عالية الجودة تتسم بالشفافية والعملية
وتلبي حاجات الناس كما يساهم في
ّ
تمكين الناخبين ووسائل اإلعالم من تحفيز
ً
سوأ أكانو احزاب سياسية أو
المرشحين
مرشحين مستقلين لتقديم برامج االنتخابية
تحاكي مطالب الشعب وأعلى المعايير
كما يمكن المواطنين من التدقيق في
مدى إلتزام األحزاب المنتخبة والمرشحين
المستقلين في تنفيذ برامجهم االنتخابية.

على إرشاد و تطوير البرامج انتخابية عن طريق
 3مراحل (التخطيط والتصميم والمشاركة)،
من المهم أن تترجم األحزاب السياسية
المنتخبة والمرشحين المستقلين السياسات
والبرامج المدرجة في برامجهم االنتخابية إلى
فعالة.
أجندات تشريعية ّ
الدليل إلى أداة معيار
سيتم تحويل ّ
ّ
 K2Platformلتقييم البرامج االنتخابية في
لبنان .كما سيتم استخدام أداة K2Platform
لمراقبة مدى نجاح األحزاب المنتخبة
والمرشحين المستقلين في ترجمة برامجها
االنتخابية إلى أجندات تشريعية.

المبادئ
التّ وجيهية
تم االستناد إلعداد هذا الدليل وأداة
 K2Platformعلى المبادئ اآلتية

الموضوعية
الحياد السياسي
األدلة والبراهين
الشفافية

K2Position4PoliticalPlatforms

3

المقدمة
ّ
السياسات ( )K2Pفي االنتخابات النّ يابية المقبلة في لبنان فرصة لتسليط الضوء
يرى مركز ترشيد ّ
على أهمية صنع السياسات المدعومة باألدلة من خالل تطوير دليل يضمن منصات إنتخابية
بعيدا عن االعتماد
تحول
ً
الدليل إلى إحداث ّ
تلبي حاجات الناس .بالموازاة ،يسعى ّ
شفافة وعملية ّ
وموضوعي يلجأ إليه
منهجي
وصوال إلى تطوير برنامج انتخابي
على الشخصيات والمحسوبية
ً
ّ
ّ
النّ اخبين في سبيل توجيه خياراتهم عند التصويت .وفي التّ فاصيل ،يرتكز هذا الدليل على برامج
دول ديمقراطية السيما على نتائج تحليل البرنامج االنتخابي المنشور خالل
انتخابية قائمة في
ٍ
ّ
فضال عن
المرشحين
توفر برامج انتخابية لجميع
انتخابات  2018في لبنان والتي أظهرت عدم ّ
ً
مفصلة تعود لتلك البرامج.
الغياب التّ ام لخطط عمل
ّ
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االنتخابات النيابية
اللبنانية  :2022أمل في
غمار األزمة
شهد لبنان بعد االنتخابات النيابية للعام  2018أزمات اقتصادية وأمنية وسياسية .ففي تشرين
األول من العام  ،2019انطلقت احتجاجات كبيرة في جميع ارجاء البلد وطالبت بالحد من الفساد
وإجراء إصالحات إصالحية جذرية سواء من النواحي االدارية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية.
وال يزال البلد منذ العام  2019يواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة أثرت على الجوانب االجتماعية
كافة .ففقدت العملة اللبنانية أكثر من  90٪من قيمتها [ ]1مع معدل تضخم بلغ في
والسياسية ّ
قدرت الـ”إسكوا” في
[.]2
2021
عام
من
األولى
الستة
األشهر
خالل
131.9٪
حوالي
المتوسط
ّ
تقريرها عن الفقر متعدد األبعاد في لبنان أن  74٪من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر في
متعدد األبعاد [ .]3ووجد التقرير تزايد في فقدان
العام  ،2021وأن  82٪منهم يعانون من فقر
ّ
الرعاية الصحية واألدوية والخدمات والتعليم والعمل والسكن .وحسب التقرير ,ارتفعت نسبة
العائالت المحرومة من الرعاية الصحية واألدوية إلى  33٪و 52٪في العام  2021بينما بلغت
نسبة العائالت المحرومة من الكهرباء إلى  .]3[ 54٪تأثر القطاع التعليمي بشدة مع إزدياد نسبة
المتسربين من المدارس [ .]4إن هذه األزمة االجتماعية واالقتصادية ليست ّإل نتيجة سنوات
من الفساد السياسي وسوء إدارة الشؤون العامة .وقد زاد من تفاقم األزمة عدم االستقرار
السياسي ووباء كوفيد ،19-وانفجار مرفأ بيروت في  4آب .]5,6[ 2020
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كل هذه الظروف ،تتيح االنتخابات النيابية المقبلة لعام  2022فرصة إلحداث تغيير في
ظل ّ
في ّ
يقدم المرشحون لالنتخابات برامج انتخابية قابلة
النظام السياسي اللبناني .ومن المتوقع أن
ّ
يتم تقديم البرامج
ّ
تلبي حاجات الناس
وتوقعاتهمّ .
للتنفيذ وسهل الوصول إليها وجديرة بالثقة ّ
االنتخابية للمواطنين في األنظمة الديمقراطية في سبيل التّ أثير على قراراتهم وجذب أصواتهم.
فهي أداة لتقييم إنجاز والتزام األحزاب السياسية بوعودها وخططها والسماح بالمساءلة [ .]7من
الملحة والمشاكل ذات األولوية التي تواجه
هذا المنطلق ،يجب أن تعالج البرامج االنتخابية القضايا
ّ
اللبنانيين (المربع أدناه).
السياسات ( )K2Pفي الجامعة األميركية في بيروت ،في هذه االنتخابات
وقد رأى مركز ترشيد ّ
فرصة للتّ شديد على أهمية صنع السياسات المدعومة باألدلة والدعوة إلى إضفاء الطابع
وبناء على ذلك ,تم وضع هذا الدليل
المؤسساتي على استخدام األدلة في عملية صنع القرارات.
ً
ّ
تلبي حاجات النّ اس.
إلرشاد عملية إعداد البرامج االنتخابية التي تتّ سم
بالشفافية والعملية والتي ّ
تحليال للبرامج االنتخابية
()K2P
ياسات
الس
ترشيد
كذلك  ,تم وضع هذا الدليل بعدما أجرى مركز
ً
ّ
تم نشرها قبل االنتخابات النيابية في لبنان للعام  2018وتبين من خالله أن البرامج االنتخابية
التي ّ
ّ
عدة.
متوفرة لجميع
ّ
لم تكن
المرشحين وغياب خطط العمل من برامج ّ

األولويات القصوى للبنان*
•االقتصاد
الطاقة
• ّ
الصحية (كالحصول على األدوية والتّ غطية الصحية الشاملة)
الرعاية ّ
• ّ
•التّ وظيف
•التّ عليم
وتلوث الهواء)
•البيئة (كإدارة النّ فايات
ّ
*هذه القائمة غير شاملة
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موجز عن البرامج
االنتخابية في العام
2018

قام المركز بتحليل دقيق للبرامج االنتخابية لألحزاب السياسية والمرشحين وكيفية معالجتها
لألولويات الصحية واالجتماعيةُ .
ي التحليل على برامج نشرتها  8أحزاب سياسية و 4قوائم
وأج ِر َ
ّ
مستقلين (نشرت حتى  27نيسان  .)2018وألقى التحليل الضوء على
انتخابية و 10مرشحين

المقاربات الضعيفة والمتفرقة إلعداد وتصميم ومشاركة البرامج االنتخابية في لبنان .فإليكم
الرئيسية لهذا التّ حليل:
النّ تائج ّ
ّ
المرشحين.
متوفرة لجميع
ّ
•لم تكن البرامج االنتخابية
المنصة
موحدة تجمع كل البرامج االنتخابية في لبنان .إذ بعتبر توفير هذه
منصة
•ليس من
ّ
ّ
ّ
ً
يسهل الوصول إلى عدد كبير من البرامج والخطط المشتركة
أمرا في غاية األهمية كونه
ّ
بين األطراف المختلفة ،كما يسمح بإمكانية المقارنة ويساعد المواطنين على اتخاذ القرار
المناسب.
كافة ،باستثناء برنامج واحد ،قضية الصحة البيئية.
•تناولت البرامج االنتخابية ّ
قدم بعضها خطط
•اختلفت البرامج من حيث توفر خطط العمل والنتائج القابلة للتّ قييم .إذ ّ
مفصلة بينما اعتمد بعضها اآلخر على شعارات غامضة وغير قابلة للتّ قييم.
عمل
ّ
عدة.
•غياب خطط العمل المتعلقة بالرعاية الصحية وسالمة المرور وحقوق اإلنسان من برامج ّ

المنهج العلمي
تم االعتماد المنهجية التالية إلنجاز هذا الدليل:
1 .1مراجعة البيانات التاليةPROQUEST Political sciences، Google، Google Scholar، :
 ،PubMedباستخدام الكلمات التالية (االنتخاب أو انتخاب أو انتخابات أو الحزب) و (برنامج أو
منصات) و (إرشاد أو إرشادات أو معايير أو دليل أو
منصة أو
برامج أو حملة أو حمالت أو
ّ
ّ
ميزات).
المؤسسات ذات الصلة بما في ذلك المعهد الدولي للديمقراطية
2 .2اإلطالع على مواقع
ّ
والمساعدة االنتخابية ( )IDEAوالمعهد الديمقراطي الوطني  ))NDIوالجمعية اللبنانية من أجل
الديمقراطية لالنتخابات (.)LADE
3 .3إختيار عينة للبرامج االنتخابية الحزاب مرشحة في كندا وألمانيا والواليات المتحدة األميريكية.
تم إختيار هذه العينة من دول ديمقراطية التي تنشر فيها األحزاب برامج إنتخابية إلقناع
الناخبين.

تخطيط  ،تصميم
ومشاركة البرامج
االنتخابية
يجب أن يتبع إعداد البرامج االنتخابية المراحل الثالث اآلتية
التخطيط للبرنامج

تصميم البرنامج

مشاركة البرنامج

•تقييم الحاجات

•تعريف المشكلة

•توقيت نشر البرنامج

•تحديد األولويات

•تحديد األهداف

•تصنيف المواضيع
ذات األولوية

•تحديد الموقف

توفر البرنامج
• ّ
االنتخابي لألفراد

•تقديم خطط عمل
واضحة

•إمكانية الوصول
للبرنامج

•استخدام األدلة
والبراهين العلمية
•تحديد جدول الزمني
لألهداف والخطط
ّ
مؤشرات
•استخدام
قابلة للتّ قييم

•فرصة للمناقشات
العامة
•الوضوح واالتساق
•الشمولية في طريقة
النشر
فعالة
•تقديم رسالة ّ

•إمكانية التنفيذ
• التمثيل والشمولية

10

دليل إلعداد البرامج االنتخابية في لبنان وتقييمها

K2Position4PoliticalPlatforms

دليل إلعداد البرامج االنتخابية في لبنان وتقييمها

K2Position4PoliticalPlatforms

11

01
تخطيط البرنامج

أيضا في الخطط
يجب أن تستجيب البرامج االنتخابية للمشاكل والقضايا الملحة وأن تساهم ً
المستقبلية الطويلة األمد .كما يجب أن تستند المواضيع ذات األولوية على فهم االعتبارات
والظروف السياسية وحاجات الناس بما في ذلك حاجات النساء والشباب وكبار السن واألشخاص
ذوي اإلعاقة والفئات ذات الدخل المنخفض.
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تقييم الحاجات
يجب أن يعتمد البرنامج االنتخابي على تقييم واقعي للحاجات واستطالعات رأي
الناخبين وصوت المجتمع/المواطنين واالعتبارات والظروف السياسية [ .]8,9يساعد
تقييم الحاجات في وضع أهداف وخطط عمل تستجيب لمطالب وحاجات الناس.
يتم ذلك من خالل :الحوارات والمشاورات العامة ومقابالت مع أصحاب المصلحة
والمسوحات التي تستهدف الناخبين المحتملين لبناء عالقة مع المجتمع ومعرفة
حاجات واهتمامات الناخبين والمجاالت ذات األولوية .يجب القيام بهذه الحوارات
مع األفراد أو المجموعات التي هي موضوع قضية أو مشكلة معينة .على سبيل
المثال ،أعلن الحزب الديمقراطي في الواليات المتحدة إنه سيلبي إحتياجات الشعب
وسيعلو عن االعتبارات الخاصة من خالل بناء نظام رعاية صحية مبني على حاجات
بدال من النظام المبني على دوافع الربح
المرضى واألشخاص الذين يعتنون بهمً ،
للشركات وتخفيض أسعار األدوية الموصوفة من خالل الوقوف في وجه شركات
األدوية الكبرى [.]12
ويجب أن يشمل البرنامج االنتخابي حاجات وأصوات النساء والشباب وكبار السن
واألشخاص ذوي اإلعاقة والفئات المنخفضة الدخل [ .]9,10,11كما ويجب أن تُ بنَ ى
البرامج على نتائج البحوث والبيانات المحلية ،وتحليل التغطية اإلعالمية.
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تحديد األولويات
يجب أن توازن البرامج االنتخابية بين االحتياجات الملحة ,والخطط الطويلة األمد.
هاما من البرامج االنتخابية
جزءا ً
تعتبر معالجة المشاكل والتحديات ذات األولوية ً
كالقضايا التي يحددها الناخبون (كجزء من تقييم الحاجات) .كذلك يحتاج البرنامج
االنتخابي إلى تحقيق توازن بين الحاجات العاجلة (على سبيل المثال ،قضية تظهر
الصفحة األولى من إحدى الصحف مثل إرتفاع أسعار األدوية ,وعدم قدرة الناس
في ّ
في الحصول على األدوية) والخطط الطويلة األمد (على سبيل المثال ,مشكلة
يرغب المرشحون في التقدم بها على جدول األعمال الوطني كالسالمة المرورية).
المرشحون معالجتها مع قيمهم
بسياق آخر ،يجب أن تتوافق المشاكل التي ينوي
ّ
ٍ
وأيديولوجيتهم [.]10,13
استطاع الحزب الليبرالي في كندا تحقيق توازن بين االحتياجات الملحة والحاجات
الطويلة األمد في برنامجه االنتخابي .فقد أعلن الحزب الليبرالي أنه في حال فاز
باالنتخابات ،سيكون لديه مساحة أكبر للعمل على االزدهار االقتصادي ،وتطبيق نظام
(مثال حاجة قصيرة األمد) ومواصلة خطته
وطني لرعاية األطفال والتّ طعيم اإللزامي
ً
(مثال حاجة
للتخفيف من انبعاثات غاز االحتباس الحراري في كندا بحلول عام 2050
ً
طويلة األمد).
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يظهر الجدول التالي اإلرشادات الموضوعية لتحديد المشاكل والقضايا ذات األولوية التي يجب
معالجتها في البرنامج االنتخابي
حجم وأهمية
المشكلة/المسألة

العبء الصحي
العبء االقتصادي
العبء على المجتمع
التأثير على العدالة

الماسة
الحاجات
ّ

الحاجات القصيرة األمد مقابل الحاجات الطويلة األمد

المشاكل التي تحاكي
أصحاب المصالح

احتياجات واهتمامات المواطنين
حاجات واهتمامات أصحاب المصلحة الوطنيين
حاجات واهتمامات أصحاب المصلحة اإلقليميين والعالميين

التأثير المتوقع
لمعالجة المشكلة/
المسألة

النتائج الصحية
النتائج االقتصادية
التنمية
العالقات اإلقليمية والدولية
التأثير على العدالة

االعتبارات األخالقية
والمعنوية

السياسية
المسؤولية االجتماعية و األخالقية لمعالجة المسألة ّ

اعتبارات التنفيذ

السياسية
القدرات والموارد واإلرادة السياسية لمعالجة المسألة ّ
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المواضيع ذات األولوية
يجب تصنيف البرامج االنتخابية حسب المواضيع ذات األولوية وعلى هذه المواضيع
أن تستند على تقييم الحاجات والمسائل العاجلة في الدولة وأن تكون متنوعة
عدة .وقد أظهر التّ حليل لعدد من البرامج االنتخابية بأن المواضيع
وشاملة لقطاعات ّ
الصحية ،التعليم ،رعاية األطفال ،اإلسكان،
األكثر
الرعاية ّ
تكرارا هي [ :]14كوفيدّ ،19-
ً
السياسة الخارجية ،االقتصاد ،الوظائف ،البيئة ،الطاقة ،اإلسكان ،تغير المناخ والبيئة،
االستعداد للطوارئ ،نظام القضاء.
على سبيل المثال ,قسم حزب الديموقراطيين األحرار في ألمانيا للعام  2021برنامجه
االنتخابي إلى  8محاور ذات أولوية ،وهي:
•تغير المناخ والبيئة
•االقتصاد
•التّ عليم
السياسة الخارجية
• ّ
•التكنولوجيا
•وسائل النّ قل
•العمل
•التّ شريع المراقب للقنب
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02
تصميم البرنامج

فعالة ،قابلة للتنفيذ،
على البرامج االنتخابية أن تكون محددة األهداف  ،وأن تتضمن خطط عمل ّ
ً
زمنيا ،مستندة على األدلة ،وأن تكون نتائج قابلة للتّ قييم وتعكس الشمولية واإلنصاف.
محددة

تعريف المشكلة
يجب أن تكون المشاكل والقضايا التي تعالجها البرامج االنتخابية في إطار المواضيع
ً
جيدا و مبنية على أحدث البيانات المحلية .كما يجب على المشاكل أن
المختلفة معرفة
بأسلوب يحاكي فئات المجتمع كافة وأن تستند هذه المشاكل على
صاغة
وم
تكون
ٍ
محددة ُ
ّ
ّ
معين) .ويمكن أن تكون
(مثال انتشار مرض
والمؤشرات المحلية لتحديد حجمها
البيانات
ً
ّ
مثال التقرير اإلحصائي الوطني ،أنظمة المعلومات الصحية الروتينية ،التقارير
مصادر األدلة
ً
اإلقليمية ،المسوحات الوطنية ،البحوث األكاديمية ،تقارير اللجان ،التغطية اإلعالمية أو آراء
ي معرفة األسباب الكامنة وراء تلك المشاكل
الخبراء [ .]10,16عالوةً على ذلك ،من الضرور ّ
و عواقبها والعوامل المؤثرة فيها [ .]10,15يقدم الجدول أدناه مثال توضيحي عن تعريف
مشكلة محددة ،اسبابها وعواقبها [.]17

•المشكلة (بالبيانات والمؤشرات) :إن معدل انتحار الشباب في كندا هو ثالث أعلى معدل
في العالم الصناعي .إذ يشكل االنتحار أزمة في المجتمع المحلي ،حيث أن األخير هو
سن الـ .44فمعدالت االنتحار للشباب من السكان
السبب الرئيسي للوفاة لمن هم تحت
ّ
المعدل الوطني.
األصليين هو  11ضعف
ّ
•أسباب المشكلة :تشمل األسباب :فترات االنتظار الطويلة ،عدم القدرة على تحمل
تكاليف الرعاية الخاصة للصحة النفسية ،نقص الحصول على الدعم المستمر ،نقص
الحصول على الخدمات لألفراد الذين يعيشون خارج المناطق الحضرية ،نقص التكامل بين
دعم الصحة النفسية وتعاطي المخدرات.
•عواقب المشكلة :إلى جانب انخفاض جودة الحياة ،تبلغ الكلفة االقتصادية للصحة
سنويا.
النفسية  50مليار دوالر
ً
(البرنامج االنتخابي لحزب الخضر في كندا )2021
18

دليل إلعداد البرامج االنتخابية في لبنان وتقييمها

K2Position4PoliticalPlatforms

تحديد األهداف
يجب على البرنامج االنتخابي أن يحدد الهدف (أو النتيجة) الذي يرغب المرشح في تحقيقها
إستجابة
ً
تم تحديدها كأولوية [ .]10على سبيل المثال،
ً
إستجابة لمشكلة أو قضية معينة ّ
لمسألة أعلى معدل لوفيات  COVID-19في دور الرعاية طويلة األمد في كندا بين الدول
صرح حزب الخضر
الغنية والعيوب الهيكلية لنظام الرعاية طويلة األمد في كندا (ّ ،)LTC
ً
معتبرا “تحسين جودة الرعاية في مراكز الرعاية الطويلة
الكندي في برنامجه االنتخابي
األمد” كهدف يجب تحقيقه [. ]17

تحديد الموقف
يجب على البرنامج االنتخابي أن يوضح موقف المرشحين بوضوح من المشاكل والقضايا
المطروحة .ال يهتم الناخبون بالمشاكل والقضايا التي تعالجها البرامج االنتخابية فحسب،
موقفا
ً
أيضا بموقف المرشحين منها .لذلك ،يجب أن يقدم برنامجكم االنتخابي
بل يهتمون ً
ً
واضحا حول كيفية معالجة المشكالت والقضايا.
في كندا ،يعالج كل من الليبراليين والمحافظين مشكلة الحصول على األسلحة النارية؛
ومع ذلك ،فإن لكل منهما مواقف مختلفة بشأن المشكلة .بينما أقر الليبراليون مشروع
قانون  C-71في عام  2019لتعزيز عمليات التحقق من الخلفية لمشتريات األسلحة النارية
وإجبار تجار التجزئة على االحتفاظ بسجالت المبيعات ,تعهد المحافظون بإلغاء قانون C-71
والنظام بشأن تحريم  1500سالح ناري [.]24
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خطط العمل
يوفر خطط عمل واضحة لتحقيق األهداف المحددة في
يجب على البرنامج االنتخابي أن ّ
عملي من خالل توفير خطط عمل محددة
البرنامج .يجب أن يكون البرنامج االنتخابي
ّ
تم تحديدها ولمعالجة المشاكل والقضايا ذات األولوية.
وملموسة لتحقيق األهداف التي ّ
يقدم الجدول أدناه مثال توضيحي لكيفية تحقيق األهداف في خطط العمل.

الهدف :تحسين جودة الرعاية في مراكز الرعاية الطويلة األمد
خطط العمل كما يلي:
الطويلة األمد.
الرعاية ّ
•إنشاء معايير وطنية قابلة للتطبيق في مراكز ّ
•توفير استثمار لرعاية كبار السن بما في ذلك تمويل البنى التحتية والتوظيف.
•طلب استعداد للطوارئ والوباء للمراكز ،بما في ذلك توفير اإلمدادات المناسبة
والكافية من معدات الحماية الشخصية واختبار كوفيد 19-للموظفين ومقدمي الرعاية
العائلية والمقيمين.
•فرض المعايير الوطنية للرعاية عن طريق المساءلة والعقوبات ،بما في ذلك المالحقة
الجنائية.
الطويلة األمد.
الرعاية ّ
•ضمان وصول عائلي آمن إلى مراكز ّ
•توفير اللقاحات الالزمة لجميع المرضى والموظفين ومقدمي الرعاية في المراكز (ليس
أيضا اإلنفلونزا وااللتهاب الرئوي والدفتيريا والسعال الديكي،
فقط لقاحات كوفيدً ،19-
وغيرها).
(البرنامج االنتخابي لحزب الخضر الكندي )2021
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استخدام األدلة
يجب على خطط العمل المقترحة أن تكون مدعومة باألدلة بما في ذلك البيانات والبحوث
على سبيل المثال البحوث الدولية والوطنية حول فعالية وتكلفة الحلول المقترحة .في
سبيل تحقيق ّ
الشفافيةُ ،يفضل ذكر مصادر األدلة المستخدمة في البرنامج االنتخابي [.]16
يظهر الجدول التالي مثال توضيحي الستخدام األدلة في برنامج انتخابي.
خطة العمل اآلتية تذكر األدلة البحثية إلظهار فعالية تطبيق العدالة التصالحية:
العدالة التصالحية هي نموذج بديل يمكن أن يعزز الشفاء للضحايا الذين يعانون من
اضطراب ما بعد الصدمة ( ،)PTSDويزيد من مساءلة أولئك الذين يتسببون في األذى،
ويقلل من االنتكاسة. 31
تؤدي برامج العدالة التّ صالحية إلى انخفاض في معدل االنتكاسة :العدالة التصالحية واالنتكاسة .ملخص البحث ،المجلد  8رقم ،1
 31بينما تتفاوت النتائجّ ،

أيضاhttps://restorativejustice.org.uk/ :
السالمة العامة في كندا https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/jstc-rcdvs/index-en.aspx .راجع ً
.resources/moj-evaluation-restorative-justice
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الجدول الزمني
لضمان برنامج إنتخابي جدير بالثقة وقابل للمساءلة ،يجب أن يكون لالهداف ولخطط العمل
محدد [ .]10على سبيل المثال ،وضع حزب الخضر في كندا جدول زمني محدد
جدول زمني
ّ
وواضح لتطبيق الرعاية الدوائية الشاملة كما يظهر أدناه [:]17
•إنشاء وكالة األدوية الكندية بالكامل في العام  ،2022التي من شأنها تقييم
األدوية التي تستلزم وصفة طبية والتفاوض على أسعار لوصفة وطنية
موحدة.
ّ
بناء
•تقديم تشريع اتحادي بشأن الرعاية الدوائية الشاملة في العام ً ،2022
على مفاوضات مع حكومات المقاطعات واألقاليم.
•إطالق الرعاية الدوائية الشاملة في العام  2022من خالل توفير تغطية شاملة
لقائمة األدوية األساسية.
بدال من .2027
•طرح كتيب شامل بحلول األول من كانون الثاني ً 2025

مؤشرات قابلة للتّ قييم
يجب أن يكون لكل هدف مؤشرات لرصد التقدم و التغيير المنشود و نتائج واضحة قابلة
التقدم واإلنجازات  ،كذلك
للتّ قييم .على المؤشرات أن تكون قادرة على تحديد وتقييم
ّ
مثال على مستوى
وصف النتائج التي من المتوقع أن تحققها األهداف وخطط العمل
ً
االقتصادي والصحي والبيئي واالجتماعي .كما عليها تحديد فوائد تنفيذ هذه الخطط
مثال يقدم الليبراليون في كندا في برنامجهم االنتخابي
بالنّ سبة للذين سيتأثرون [.]10
ً
مؤشر محدد وواضح عن نسبة االنخفاض (نسبة  )50٪الذي يريدون رؤيتها في متوسط
رسوم التعلم المبكر ورعاية األطفال بحلول نهاية العام .2022
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إمكانية التنفيذ
يجب على المرشحين التأكد من أن خطط العمل قابلة للتنفيذ وأن يضمنوا إمكانية إنجاز
خطط العمل في ضوء الموارد المتاحة بما في ذلك مصادر تمويل واضحة ومستدامة .إن
فمثال ,أعلن الحزب
لم يكن ذلك ممكنً ا ،يجب ذكر كيفية تمويل خطط العمل المقترحة [.]19
ً
توفر الموارد الكافية في مراكز السيطرة
الديمقراطي للواليات المتحدة إنه سيضمن ّ
على األمراض والوقاية لدراسة العنف باستخدام األسلحة النارية كمسألة تتعلق بالصحة
العامة ،بما في ذلك الرعاية الصحية المستمرة ،والصحة العقلية ،والتكاليف االقتصادية
واالجتماعية التي يمكن أن تؤثر على الناجين وعائالتهم لسنوات.

التّ مثيل
لتعزيز التمثيل وتعزيز الشمولية واإلنصاف ،يجب أن تضمن األهداف وخطط العمل
تمثيال لمجموعات معينة في المجتمع مثل النساء
المقترحة في البرنامج االنتخابي
ً
والشباب وللفئات الضعيفة والمهمشة ككبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة وذوي
االحتياجات الخاصة وما إلى ذلك.
فعل سبيل المثال ،سعى الحزب الديمقراطي للواليات المتحدة إلدراج حاجات األشخاص
ذوي اإلعاقة في األهداف وخطط العمل فوضع في برنامجه االنتخابي إنه سيسعى
الركاب ،بما في ذلك النّ قل العام ،في متناول الجميع ومتاح لألشخاص ذوي
ليكون نقل ّ
اإلعاقة وسيساعد ضمان حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على تعويض عندما تتعرض
معدات اإلعاقة ،مثل الكراسي المتحركة ،للضياع أو التلف من قبل شركات النقل.
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03

مشاركة البرنامج

بشكل يضمن الوصول إلى الجمهور المستهدف.
متوفرة
ّ
يجب أن تكون البرامج االنتخابية
ٍ

توقيت نشر البرنامج
األقل قبل شهر
ّ
يجب أن يتم نشر البرنامج االنتخابي في وقت مبكر قبل االنتخابات على
من يوم االنتخابات إلتاحة الوقت الكافي للناس للوصول إليه والرد عليه .أظهر مسح
البرامج االنتخابية أنه تم نشرها قبل شهر إلى شهرين من موعد االنتخابات.

توفر البرنامج االنتخابي لألفراد
ّ
يحق للمواطنين بالحصول على
ّ
متوفر لألفراد .في لبنان،
ّ
يجب أن يكون البرنامج االنتخابي
ّ
المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
المعلومات بحسب القانون رقم 28/2017
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إمكانية الوصول للبرنامج
يجب أن تضمن طريقة نشر البرنامج إمكانية الوصول إليه وأن تلجأ وسائل نشر البرنامج االنتخابي
إلى أنسب تقنية للوصول إلى الجمهور المستهدف .يمكن أن يشمل ذلك المواقع اإللكترونية،
مواقع التواصل االجتماعي ،اإلنترنت ،الكتيبات ،االعالم المرئي والمسموع  ،مهرجان إنتخابي،
متوفرة وسهل
ّ
منصة إنتخابية  ،وغيرها) [ .]8,9,18,20,21إن البرامج االنتخابية في كندا وألمانيا
مثال :حزب الديمقراطيين األحرار
الوصول إليها من خالل مواقع األحزاب السياسية اإللكترونية.
ً
(ألمانيا) ،الحزب الليبرالي (كندا)  ،الحزب الديمقراطي الجديد (كندا).

كما يجب اتباع مجموعة من المعايير عند التواصل مع الناخبين ،نذكر منها:

عامة ّ
ّ
الشعب
اللجوء للتصاميم المرئية في سبيل الوصول إلى ّ
مستمر
بشكل
تحديث المعلومات المتعلقة بالحملة
ّ
ٍ
مساعدة الناخبين من خالل تسهيل الوصول للمعلومات (على
سبيل المثال ،إذا تمت مشاركة الرسالة عبر الموقع اإللكتروني،
فيجب أن تكون المنصة سهلة االستخدام)
اإلجابة على أسئلة الناخبين
استخدام الوسيلة المناسبة للتواصل مع الناخبين
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فرصة للمناقشات العامة
ً
فرصا لعقد اجتماعات مفتوحة أو تجمعات سياسية عامة
يجب أن تتضمن وسائل النشر
حيث يمكن للناخبين التناقش حول برنامج االنتخابي من خالل التواصل ثنائي .تعتبر
اال في تشكيل موقف الناخبين واختيارهم للمرشح[.]25
المناقشات العامة
فع ً
ً
عامال ّ
تعتبر التجمعات السياسية العامة استراتيجيات عالقات عامة فعالة للوصول إلى الجمهور
أثناء االنتخابات [ .]25,26,27فهي تمكّن الناخبين من معرفة المزيد عن برامج المرشحين
ّ
المرشحين من تطوير عالقات أقوى مع الناخبين .المناقشات
(شفافية البرنامج) تمكّن
توفر وسيلة مهمة للجمهور لتبادل وجهات النّ ظر حول المشاكل و خطط العمل
العامة ّ
ّ
تدل على
المقترحة ،والتعبير عن آرائهم ومناقشة البرامج االنتخابية للمرشحين .كما أنها ّ
استعداد المرشح لالستماع إلى الناخبين .وهذه المناقشات قد تغذي المساءلة و تدعم
صعيد آخر ،يجب أن تغطي هذه المناقشات مختلف المناطق
ٍ
روح المشاركة والثقة .على
ومختلف الفئات من الناخبين بحيث يمكن للمرشحين تلقي ردود الفعل من نسبة أكبر من
الناخبين .ويمكن أن تتم المناقشات عبر االنترنت.
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الوضوح واالتساق
(مثال استخدام الكلمات والمفردات
يجب أن تكون أهداف برنامجكم واضحة ومتسقة
ً
السهلة ،مع تحديد ما هو مذكور بالضبط في برنامجكم االنتخابي  ،مع المؤشرات والجداول
الزمنية).

الشمولية
يجب أن تضمن طريقة النشر ونهج التّ واصل االبتعاد عن أي محتوى قد يتسبب في إشعال
فتنة طائفية ومذهبية ويضمن شمول جميع شرائح السكان.
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الفعالة
الرسالة
ّ
ّ
يجب أن تكون رسالتكم موجزة وبسيطة وواضحة وشفافة وذات مصداقية ومقنعة .لضمان
فعالية الرسالة ،يجب أن تتبع مجموعة من المعايير كما يظهر الجدول أدناه [.]8,28,29
معايير الرسالة الفعالة
•موجزة وبسيطة :على الرسالة الجيدة والفعالة أن تكون قصيرة وواضحة وموجزة
وبسيطة ومكتوبة بلغة يسهل على النّ اس فهمها.
أيضا
•شفافة وموثوقة :ال تحتاج الرسالة إلى أن تكون صحيحة فحسب ،بل تحتاج ً
إلى أن ُينظر إليها على أنها ذات مصداقية .يجب أن تكون متسقة مع خلفية
المرشح وقيمه وممارساته وأن تكون مدعومة بأدلة من الخبرات أو المعرفة
الشخصية لتشجيع الناس على اإليمان بخطط ومشاريع المنصة.
تتضمن المواضيع التي يعتبرها الناخبون مجاالت
•مقنعة :على الرسالة أن
ّ
ذات أولوية وأن تعكس المشاكل التي يواجهونها كل يوم .بمعنى آخر ،يجب
أن تستند الرسالة على تقييم للحاجات يتم إجراؤه في مرحلة تخطيط النظام
األساسي ،في سبيل تحديد حاجات الناخبين ومعالجتها.
واضحا بين المرشح والمعارضين
توفر الرسالة الجيدة تباينً ا
•تظهر التباينّ :
ً
السياسيين الرئيسيين .يجب أن تحدد الرسالة بوضوح االختالفات بين المرشح
والمعارضين من حيث خططهم ووعودهم وما يمثله كل مرشح.
•مالئمة للناخبين :يحتاج الناخبون إلى االرتباط بالرسالة والشعور بأن المرشح
يمثل حاجاتهم ومطالبهم .يجب أن تكون الرسالة الفعالة جذابة للناخبين؛ وبالتالي،
على المرشح أن يمتنع عن استخدام الكلمات التقنية التي قد تبدو معقدة للغاية
بحيث ال يمكن فهمها .يجب أن تخاطب الرسالة رؤوس وقلب الناخبين .كما أنه
الفعال إنشاء صورة مرئية للرسالة يمكنها جذب انتباه الناخبين.
من
ّ
•مستهدفة :الرسالة الفعالة ال تخاطب الجميع .إن كانت كذلك ،فهي في الواقع
ال تخاطب أي شخص .يجب أن تحدد الحملة ،كجزء من تخطيط النظام األساسي،
اهتمامات ومشاكل المجموعة المستهدفة ،بحيث يمكن تخصيص الرسالة لتلك
المجموعة المهمة من الناخبين المحتملين.
مكررة :الرسالة الفعالة موحدة .بمعنى آخر ،يجب أال يتغير مضمون الرسالة حتى
• ّ
ال يرتبك الناخبين .يجب تكرار الرسالة داخل البرنامج االنتخابي في كل فرصة يتم
تقديمها ،حيث أن النّ اخبون قد ال ينتبهوا للسياسة وقد ال يستمعوا للمرشح
نفسه في كل مرة.
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نموذج عن برنامج انتخابي شامل
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الصحة
ّ

موضوع األولوية

المشكلة

سيعطي الحزب السياسي  Xاألولوية للمنتجات الصيدالنية في البرنامج
نطاقا)
ً
االنتخابي (كجزء من إصالح الرعاية الصحية األوسع

تعريف المشكلة

ارتفاع تكاليف األدوية في لبنان
•يتم إنفاق أكثر من  ٪25من نفقات األسرة السنوية على األدوية مقارنة
بنسبة  ٪17في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (.)OECD
ً
منفقا أكثر من مليار
•يستورد لبنان حوالي  ٪95من منتجاته الصيدالنية،
سنويا .تمثل األدوية المسجلة  ٪50من إجمالي السوق ،وتشكل
دوالر
ً
األدوية التي ال تستلزم وصفة طبية ( )OTCواألدوية الجينيريك
( )genericحوالي  ٪25لكل منهما.
•يغطي إنتاج األدوية المحلي ما يقرب  ٪5من طلب السوق ويركز بشكل
أساسي على تصنيع األدوية بموجب ترخيص لشركات دولية.
الدوائي في لبنان من بين أعلى
•يعتبر نصيب الفرد من اإلنفاق ّ
المعدالت في الشرق األوسط ،ويتم تعويض حوالي  ٪20فقط من
األدوية المستخدمة عن طريق التأمين العام أو الخاص.

الهدف

تعزيز إمكانية الوصول إلى األدوية والقدرة على تحمل تكاليفها

الموقف

ترشيد اإلنفاق الدوائي من خالل الترويج العتماد األدوية الجينيريك في لبنان

خطة العمل
ّ

سيتبنى الحزب السياسي  Xفي لبنان خطة العمل اآلتية لتعزيز إمكانية
الحصول على األدوية والقدرة على تحمل تكاليفها
•إعادة تفعيل التنفيذ السليم لنموذج الوصفة الطبية الموحدة.
•وضع سياسات وأنظمة حوافز لتعزيز استخدام األدوية الجينيريك
وتوجيه وصف األدوية.
•دعم مصنعي األدوية المحليين.
•تطبيق سياسة األدوية الموصوفة في لبنان.
لتعقب األدوية.
ّ
•إطالق نظام الباركود

مؤشر قابل
للتّ قييم وجدول
زمني

السوق من األدوية الجينيريك من  ٪25إلى  ٪50بحلول العام
حصة ّ
زيادة ّ
.2024
زيادة مصنعي األدوية المحليين من  ٪5من طلب السوق إلى  ٪15بحلول
العام .2025
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