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دراسة الحالة رقم: 1

معمل القاهرة للسياسات
Cairo Policy Lab 

 التفكري التصميمي يلتقي وصناعة السياسات 
)وضع السياسات/ رسم السياسات( يف الرشق األوسط 



بدعم من الرشكاء

ُملخص

يتزايد اعتامد صانعو السياسات يف الدول ذات 
الدخل املرتفع )التي يطلق عليها االقتصادات 

الغربية املتقدمة( عىل رؤى مستقاه من التفكري 
التصميمي 1. ومؤخرًا أصبحت أمور مثل تدريبات 
حل املشكالت بطرق إبداعية وتقديم االستشارات 

للمستخدم وإجراءات املحاكمة الرسيعة من 
بني العنارص الكثرية التي وجدت طريقها إىل 

عملية صنع السياسات، وال تزال إمكانية التوسع 
يف استخدام التفكري التصميمي يف السياقات 

التنموية والسياسية املختلفة بحاجة ملزيد من 
االستكشاف. يهدف “معمل القاهرة للسياسات” 
)Cairo Policy Lab( إىل تطبيق عنارص التفكري 
التصميمي يف السياق املرصي بغرض الرتكيز عىل 
أبعاد وضع السياسات التي نالت نصيبا أقل من 
التدقيق التحلييل؛ أي تعريف مشاكل السياسات 

وتقديم حلول تعتمد عىل األدلة.

تناقش دراسة الحالة االفتتاحية البتكار السياسات 
الجهود القامئة التي تبذلها  شبكة الرشق األوسط 

وشامل أفريقيا للسياسات االجتامعية ورشكائها 
لتأسيس “معمل القاهرة للسياسات”، وهي 

تصف اجتامع املائدة املستديرة األول ألصحاب 
املصلحة يف سلسلة من الفعاليات املصممة لّحل 

املشكالت التي تفرضها جهود إصالح نظام الدعم 
واملساعدات االجتامعية يف مرص، ورغم أن عملية 

تقريب وجهات النظر بني األكادمييني وصناع 
السياسات متثل تحديًا لجميع األطراف، إال أن 

النوايا الحسنة لكثري من ممثيل السياسة يُعد سببًا 
للتفاؤل، ومن خالل تغذية عالقات تقوم عىل 

الثقة املتبادلة وتشجيع األساليب املبتكرة لحل 
املشكالت، يتمتع “معمل القاهرة للسياسات” 

بإمكانية ليكون مبثابة عامل ُمحفز لتحقيق 
التغيري اإليجايب. 

خلفية
سعت مرص يف إطار تغيريات األنظمة السياسية يف 

العامل العريب وإصالحات التكيف الهيكيل التي تبناها 
صندوق النقد الدويل، إىل تنفيذ سياسات اجتامعية 

عادلة، ورغم أن جميع صانعي السياسات يتشاركون 
يف االهتامم بتعزيز النمو االقتصادي، يوجد اتفاق أقل 

بينهم بخصوص كيفية حامية الفئات األضعف من 
التأثريات السلبية لتقليص الدعم. ويف هذه البيئة، 
غالبا ما تكون عمليات صناعة السياسات مقصورة 

عىل كبار البريوقراطيني وتتم يف إطار مناذج سياسات 
قياسية ورشوط التمويل من الجهة املانحة. فهل تلقى 

فكرة معمل السياسات رواًجا يف هذا السياق؟ أم 
أن عوامل مثل عدم إتاحة البيانات وغياب التشاور 
حول السياسات تجعلها منوذًجا غري واقعي لصناعة 

السياسات؟

الجهات الفاعلة
يف حالة إصالح نظام الدعم، يأيت الفاعلون الحكوميون 

ذوو الصلة من وزارات املالية والتضامن االجتامعي 
والتخطيط واإلصالح اإلداري. وبخالف الحكومة، هناك 

أيًضا البنك الدويل وصندوق النقد الدويل كأصحاب 
مصلحة رئيسيني يف السياسات، ويُكمل األكادمييون 
)خصوًصا جامعة القاهرة( وممثلو املجتمع املدين 

هيكل الفاعلني الرئيسيني يف معمل القاهرة للسياسات. 

املؤسسات والقواعد
يوفر معمل القاهرة للسياسات مساحة محايدة للحوار 

بشأن قضية أو مشكلة سياسية يف حينها، ويستخدم 
وسائل تفاعلية إلرشاك قطاع عريض من أصحاب 

املصلحة ذوو الصلة يف حوار هادف من أجل التوصل 
لحلول سياسية مبتكرة. وهو يؤسس ومُيكن لدورات 



www.menasp.com

.2019 عيبر ةرهاقلا ةسايس ربتخم

تعلم جامعية يتم فيها تطوير مشرتك للمشكالت 
والحلول وإعادة تأطريها، كام يعمل املعمل عىل حامية 

خصوصية املشاركني ويشجعهم عىل أن يكونوا أكرث 
حرًصا، وأخريا يهدف معمل القاهرة للسياسات إىل 

إتاحة الفرصة للجميع ليكون صوتهم مسموًعا عىل 
مدار الفعاليات، ُمعرًضا صانعي السياسات )وغريهم 
من املشاركني( ملجموعة متنوعة من وجهات النظر.

االبتكار
ُعقد اجتامع املائدة املستديرة يف إبريل وهو األول 
يف سلسلة من الفعاليات املرتبطة مبعمل القاهرة 

للسياسات، وشارك يف استضافة الحدث جامعة باث 
والدكتور شهري زيك من جامعة القاهرة واملجلس 

الثقايف الربيطاين يف مرص. وقد ضمت املائدة املستدير 
مجموعة صغرية ولكن متنوعة من الباحثني املحليني 

والدوليني إضافة ملمثيل املجتمع املدين واملنظامت 
غري الحكومية والهيئات املانحة. وقد ناقش الحضور 
تقييم أثر برنامج التحويل النقدي تكافل الذي نفذه 

مؤخرا املعهد الدويل لبحوث سياسات األغذية يف مرص، 
وقد سمح هذا للمشاركني بالتعرف عىل عدة مشاكل 
أساسية مرتبطة باملساعدات االجتامعية يف مرص، ثم 
تم تقسيم الحضور إىل مجموعات أصغر من 3 إىل 5 

أفراد لتفصيل تلك املشكالت من حيث أسبابها األساسية 
والفرعية 2. وقامت كل مجموعة بالتفكري يف الدليل 

املحيط باملشكلة املعنني بها وصمموا ُملصقات مرتجلة 
وعرضوها أمام املجموعة الكاملة، ويف نهاية الجلسة 

تحاور املشاركون حول فرص التعاون يف املستقبل. 

ما الذي سار عىل نحو جيد؟
كان الحضور يف اجتامع املائدة املستديرة يف إبريل 
خري ممثل ملجتمع الباحثني واملانحني، وتردد صدى 

املوضوعات املختارة يف أروقة عدد من الهيئات وملس 
املشاركون قيمة النقاش املفتوح الذي قدمه معمل 
القاهرة للسياسات. وأوضح تقييم األثر الذي أجراه 

املعهد الدويل لبحث سياسات األغذية كيف أن التفكري 
التصميمي يعيد توجيه تركيز صانعي السياسات 

لتحقيق املواءمة بني املشكالت االجتامعية وحلولها. 

وبشكل عام كان هناك إحساس بأن املساحة التي 
يوفرها معمل السياسات قد سمحت للمشاركني برؤية 

مؤسساتهم وهيئاتهم التي يعملون بها من منظور 
صانعي القرار والتفكري بشكل مختلف فيام يخص 
شبكاتهم ومصادر معرفتهم. وقد عمل املشاركون 
بأسلوب تكراري وانعكايس يف سبيلهم الستكشاف 

األبعاد املختلفة للمشاكل السياسية ومنها، متكني املرأة 
واقرتاض السياسات والنطاق الضيق للبحث االجتامعي 
والتحول من الحامية لالنتاج وقانون املجتمع املدين يف 

مرص. وقد أظهر تقييم املشاركني للحدث أن الغالبية 
منهم خرجوا مبعرفة جديدة واقرتح العديد منهم أن 

 توفر األحداث املستقبلية مساحات زمنية أكرب للنقاش. 

الخطوات التالية
كان أحد أهداف اجتامع املائدة املستديرة يف إبريل 

هو تقديم أفكار ومفاهيم معمل القاهرة للسياسات 
للجهات الفاعلة عىل الصعيد املحيل ومد جسور الثقة 
بني مجموعة من أصحاب املصلحة الذين سيواصلون 

املشاركة يف فعاليات املعمل يف املستقبل. وهناك 
فعاليات مائدة مستديرة أخرى مخططة يف 2019، 

وحدث أكرب ملدة يومني للمعمل الدويل سيتم عقده يف 
نهاية أكتوبر 2019. وبناء عىل التعليقات عىل تجربة 

معمل القاهرة للسياسات، تخطط شبكة الرشق األوسط 
وشامل أفريقيا للسياسات االجتامعية واملركز الثقايف 
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الربيطاين لنرش مفهوم معمل السياسات يف دول أخرى 
يف املنطقة بنهاية 2019.

 

مالحظات حول املنهجية
كام ذُكر سابًقا، يستقي معمل القاهرة للسياسات 

منهجيته من أساليب التفكري التصميمي وقدرات 
الدولة، وتم قياس نجاح املائدة املستديرة التي ُعقدت 

يف إبريل باالستعانة باملالحظات الخاصة بالجودة 
إضافة إىل استطالع رأي الحضور، وسيتم قياس األحداث 
املستقبلية بأساليب مشابهة. ولكن يظل من املبكر جدا 

قياس األثر األوسع للمعمل عىل عملية صنع السياسة.
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شكر وتقدير
معمل القاهرة للسياسات هو 

مرشوع مشرتك مع الدكتور شهري 
زيك من جامعة القاهرة واملركز 

الثقايف الربيطاين يف مرص بدعم من 
مؤسسة كارنيجي يف نيويورك. 

اتصل بنا:
ملزيد من املعلومات عن معمل 

القاهرة للسياسات، يرجى 
التواصل مع املؤلفني بيثاين شوكيل 

)bshockley@aus.edu( ورنا جواد 
)R.Jawad@bath.ac.uk( . والربيد 

االليكرتوين الخاص بشبكة الرشق 
األوسط وشامل إفريقيا للسياسات 

menasp_  االجتامعية هو
network@bath.ac.uk أو قم 

 بزيارة املوقع  
www.menasp.com


