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جــدول المحتويــات

خطــاب وزيــر الداخليــة والجماعــات المحليــة والتهيئــة العمرانيــة

لسياق ا

الديباجــة: لمــاذا دليــل للمــرأة المنتخبــة
 

I - منهــج بيداغوجــي لورشــات العمــل التكوينيــة
ــة للتدخــل. ــر المنهجي 1. المعايي

2. األهــداف والمحتويــات لــكل مقيــاس.

3. الكفــاءات )النتائــج( حســب المقيــاس.
4. »الديناميكيــات التشــاركية« لــكل مقيــاس.

II - مقاييــس التكويــن :

I -العالقــات مــع المجتمــع المدنــي والديمقراطيــة التشــاركية المقيــاس 
1. المــرأة والمنتخبــة: تحــدي مــزدوج!

2. الثقــة بالنفــس لتحقيــق النجــاح
3. معرفــة كيفيــة الحفــاظ علــى عالقــة نوعيــة مــع المواطنيــن

4. العمــل فــي شــبكة
5. الشــراكة بيــن المنتخبــات -الجمعيــات ومنظمــات المجتمــع المدنــي

6. الديمقراطيــة التشــاركية

II -الحكامــة المحليــة والالمركزيــة المقيــاس 
1. المفاهيــم األساســية للتســيير اإلقليمــي:

1.1 الحكامــة المحليــة وعمــل الممثلــة المنتخبــة 
2.1 الحكــم الراشــد

3.1 الالمركزيــة وعــدم تركيــز الســلطة 

2 . الجماعــات اإلقليميــة فــي الجزائــر
1.2 الهيئــات / مؤسســات البلديــة / الواليــة

2.2 اختصاصــات البلديــة / الواليــة
3.2 الالمركزيــة اإلداريــة والماليــة

3.2  التعــاون المشــترك بيــن البلديــات كآليــة للتنســيق بيــن الجماعــات اإلقليميــة

3. السياســات العموميــة وتســيير المصالــح العموميــة
1.3 دورة السياســات العموميــة الرامــي إلــى إنشــاء مصالــح عموميــة.

کیــف یترجــم عمــل الســلطات المحلیــة؟  ✓
دور الممثليــن المنتخبيــن فــي دورة صياغــة السياســة العموميــة  ✓

بعــض األدوات العمليــة لصیاغــة السیاســة العموميــة   ✓
ــة: ــة المحلي ــح العمومي 2.3 المصال

✓  مفهــوم المصالــح العموميــة المحليــة
✓  أصنــاف المصالــح العموميــة

المصالــح العموميــة المحلیــة فــي الجزائــر: قانــون البلديــة   ✓
3.3 أســاليب تســيير المصالــح العموميــة علــى المســتوى المحلــي:

تســيير المصالــح العموميــة مــن قبــل الهيئــات العموميــة  ✓
تســيير المصالــح العموميــة مــن قبــل أشــخاص خــواص  ✓
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المقيــاس III -االتصــال العمومــي واتصــال األزمــة 
1. االتصــال العمومــي

التعاريــف  ✓
قواعــد ومبــادئ االتصال  ✓

عوائــق االتصال   ✓
مســار االتصــال وفقــدان البيانــات  ✓

كيــف تنجــح فــي اتصالــك؟  ✓
أثــر العــرض فــي االتصال  ✓

االســتماع النشــط  ✓

2. اتصــال األزمة
التعريــف  ✓

✓  مراحــل اتصــال األزمة 
✓  تحديــات اتصــال األزمــة 

✓  بيئــة االتصــال فــي أوقــات األزمات
✓  التدابيــر التــي یجــب اتخاذهــا فــي أوقــات األزمــات

3. الممثلــون السياســيون ووســائل اإلعــالم والشــبكات االجتماعيــة
✓  کیــف نتحــدث مــع وســائل اإلعالم؟

✓  الشــبكات االجتماعيــة
الشــبكات االجتماعيــة ووســائل اإلعــالم  ✓

✓  اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي مــن قبــل وســائل اإلعــالم اإلســبانية

III – المرفقــات

دليــل تكوينــي لبرنامــج دعــم المشــاركة السياســية الفعالــة والمســتدامة للمــرأة علــى مســتوى المجالــس 
المنتخبــة الشــعبية 

منشــور صــادر عــن وزارة الداخليــة والجماعــات المحليــة والتهيئــة العمرانيــة بالتعــاون مــع برنامــج األمــم 
، للتنميــة  المتحــدة 

شــارك فــي إعداد هــذا الدليل:

مارتــا  -الســيدة  )إســبانيا(  إســتيبان  ســانتوس  بيليــن  آنــا  -الســيدة  )بلجيــكا(  دورانــت  إيزابيــل  الســيدة 
)إســبانيا(. مورينــو  نوغاريــدا 

فتيحــة حمريــط، مديــرة  الســيدة  العمرانيــة:  والتهيئــة  المحليــة  والجماعــات  الداخليــة  وزارة  عــن  ممثــالت 
المحليــة الحكامــة 

)Eric Overvest ممثــل برنامــج األمــم المتحــدة للتنميــة بالجزائــر: اريــك أوفيرفيســت )
البلــدان المســاهمة: كنــدا، بريطانيــا العظمــى، هولنــدا، النرويــج، سويســرا.

تنســيق التحريــر: عبــد المالــك تــوات 
 Optimum :تصميــم الصفحــات
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تســيير  فــي  المنتخبــة  المــرأة  دور  وتعزيــز  والنســاء  الرجــال  بيــن  المســاواة  مبــادئ  تجســيد  إطــار  فــي   «
خــالل  مــن  ســيما  ال  المــرأة،  حقــوق  بترقيــة  العموميــة  الســلطات  تلتــزم  المحليــة،  العموميــة  الشــؤون 
فــي  ينــص  الــذي  الدســتور  تعديــل  المتضمــن   2016 مــارس   6 المــؤرخ   01-16 رقــم  القانــون  أحــكام 
35 علــى أن » تعمــل الدولــة علــى ترقيــة الحقــوق السياســية للمــرأة بتوســيع حظــوظ تمثيلهــا فــي  مادتــه 

المنتخبــة«.  المجالــس 
أي  المنتخبــة،  المجالــس  فــي  المــرأة  تمثيــل  حظــوظ  توســيع  كـيفيـــات  المحــدد  العضــوي  القانــون  إن   «
االنتخابــات  منــذ  النفــاذ  حيــز  دخــل  الــذي   2012 جانفــي   12 المــؤرخ   03-12 رقــم  العضــوي  القانــون 
 2012 12 جانفــي  12-04 المــؤرخ  2012، فضــال عــن القانــون العضــوي رقــم  التشــريعية والمحليــة لعــام 
مــن   35 المــادة  أحــكام  فــي  عليــه  المنصــوص  المبــدأ  يجســدان  السياســية،اللذان  باألحــزاب  المتعلــق 
القانــون  فهــذا  المنتخبــة.  المجالــس  فــي  المــرأة  تمثيــل  حظــوظ  توســيع  المتضمــن  الجديــد،  الدســتور 
فــي  النســاء  مــن  نســبة  ادمــاج  االعتمــاد،  رفــض  طائلــة  تحــت  السياســية،  األحــزاب  علــى  يوجــب  األخيــر 
ــاكل الحــزب، كعضــوات مؤسســات للحــزب، وعضــوات مؤتمــرات ،كمــا علــى مســتوى الهيئــات  مختلــف هي

. و58   و41  و24  و17   11 المــواد  ألحــكام  وهــذا طبقــا  للحــزب،  القياديــة 
ــم موســوعي عربــي؛ إن وجــود أولئــك الذيــن رفعــوا  »... يلهمنــي فــي هــذا الســياق، اقتبــاس مشــهور لعال
للتحقيــق،  قابلــة  غيــر  تاريخيــة-  لحظــة  فــي  أنهــا-  يعتقــد  التــي  األســباب  وواجهــوا  الصعبــة،  التحديــات 
أجــل  مــن  كنضــال  السياســة  بيــن  الدقيــق  الفــرق  وهــو  ممكنــا،   المســتحيل  يجعــل  الــذي  الشــيء  هــو 
قضيــة عادلــة والسياســة كفــن للتســيير« وهــو مــا جســده فخامــة رئيــس الجمهوريــة الــذي رفــع التحــدي 
ــة  ــح المجــال للمــرأة. إن نظــام إلزامي ــة تســمح بفت ــق إرســاء قواعــد قانوني ــر، عــن طري وفــرض مســار التغيي
الديمقراطيــة،  العمليــة  لتعزيــز  مضافــة  قيمــة  ســوى  ليــس  االنتخابيــة  القوائــم  فــي  اإللزامــي  الحصــص 
ــة فــي تســيير الشــؤون  ــة والمثمــرة للمــرأة المنتخب ــة نحــو نهــج نوعــي يســعى للمشــاركة الفعال وقفــزة نوعي

.»... المحليــة  العموميــة 

والجماعــات  الداخليــة  وزيــر  بــدوي،  الديــن  نــور  الســيد  كلمــة 
العمرانيــة: والتهيئــة  المحليــة 

«



لسياق ا
ميــزت  التــي  األســاطير  وهــي  بالنســاء.  الخاصــة  باألســاطير  خــاص  بشــكل  غنــي  للجزائــر  والمعاصــر  القديــم  التاريــخ  إن 
ــر  ــد مــن النســاء اللواتــي يشــاركن فــي النضــال السياســي وفــي تطوي عصرهــا وتســتمر حتــى اليــوم فــي إلهــام مســار العدي
الكبيــرة، مثــل تينهينــان، ديهيــا أو الال فاطمــة نســومر، أو مناضــالت  البربريــة  بلدهــن. إن نســاءا كــن زعيمــات للقبائــل 
ــرد،  ــة بوحي وطنيــات مــن أجــل االســتقالل مثــل حســيبة بــن بوعلــي، نفيســة حمــود، آنــي شــتاينر )Annie Steiner(، جميل

مليكــة قايــد أو لويــزة ايغيــل أحريــز، هــن رمــز لحــب الوطــن، والشــجاعة والمقاومــة ضــد القــوى المســتعمرة. 
ــد  ــس – فــي أول دســتور بع ــي مــع تكري ــراف سياســي واجتماع ــات اعت ــن هــذا النضــال وهــذه التضحي ــج ع ــر، نت فــي الجزائ

للبــد والمشــاركة فــي تنميتــه االقتصاديــة واالجتماعيــة.  الهيئــات السياســية  التمثيــل فــي  االســتقالل – لحــق 

2016: تقــدم ملحــوظ  2012 والدســتور الجديــد لســنة  القانــون االنتخابــي لســنة 
السياســية  الشــؤون  المنتخبــة فــي تســيير  المــرأة  الرجــل والمــرأة وتعزيــز دور  بيــن  المســاواة  إطــار تجســيد مبــادئ  فــي 
06 مــارس  لـــ  الموافــق   01-16 القانــون  أحــكام  المــرأة، الســيما  بتعزيــز حقــوق  العموميــة  الســلطات  التزمــت  المحليــة، 
35 علــى » تعمــل الدولــة علــى ترقيــة الحقــوق السياســية  2016 المتضمــن تعديــل الدســتور والــذي ينــص، فــي مادتــه 

. المنتخبــة   المجالــس  فــي  تمثيلهــا  حظــوظ  بتوســيع  للمــرأة 

 1433 18 صفــر  12-03 بتاريــخ  غيــر أن التقــدم األبــرز هــو مــن غيــر شــك الدخــول حيــر التنفيــذ للقانــون العضــوي رقــم 
2012 والمحــدد كيفيــات توســيع حظــوظ تمثيــل المــرأة فــي المجالــس المنتخبــة ، والــذي دحــل  12 جانفــي  الموافــق لـــ 

 .2012 لســنة  والمحليــة  التشــريعية  االنتخابــات  أثنــاء  النفــاذ  حيــز 

مقتطــف مــن القانــون: 

المــادة 2:
 يــــجب أاّل يــــقل عـــدد الــنــســــاء فــي كل قــائــمـــة تـــرشـــيـــحـــــات، حـــــّرة أو مـــقـــدمـــــة مــن حـــــزب أو عـــــدة أحـــــزاب 

ســيـاسـيـــة، عـــن الـنـــسب المحــــددة أدنـــاه،  بـحـــسب عــــدد المـقـاعـــد المتنافــس عليهــا«
انتخابــات المجلــس الشــعبي الوطنــي:  

4) مقاعــد، 20% عـنـدمـــا يـكـــون عــدد المقـاعـــد يـســـاوي أربـــعة )  _
5( مقاعــد، ــوق خمســة ) ــاوي أو يـفـ ــد يــسـ ــدد المـقـاعـ ــون عـ ــا يـكـ 30% عـنـدمــ  _

14( مقعــدا، ــاوي أو يـفـــوق أربعــة عشــر ) ــد يــسـ ــا يـكـــون عـــدد المــقـاعـ 35% عـنـدمــ  _
32( مقعــدا، 40% عندمــا يكــون عــدد المقاعــد يســاوي أو يفــوق اثنيــن وثالثيــن )  _

50% بالنســبة لمقاعــد الجاليــة الوطنيــة فــي الخــارج،   _
انتخابــات المجالــس الشــعبية الوالئيــة:  

35 و39 و43 و47 مقعــدا، 30% عندمــا يكــون عــدد المقاعــد   _
_35% عندمــا يكــون عــدد المقاعــد 51 إلــى 55 مقعــدا.

انتخابــات المجالــس الشــعبية البلديــة:  
ــد عــدد ســكانها عــن   عشــرين   ــي يزي ــات الت ــر وبالبلدي ــة الموجــودة بمقــرات الدوائ 30% فــي المجالــس الشــعبية البلدي  _

20.000( نســمة «  ألــف )
 المــادة 3 :

ــا  كل قائمــة، وتخصــص النســب المحــددة فــي  ــي تحصــل عليه ــم بحســب عــدد األصــوات الت ــن القوائ ــد بي ــوزع المقاع  ت
ــزة .« ــم الفائ ــب أســمائهن فــي القوائ ــا للمترشــحات حســب ترتي 2 أعــاله، وجوب ــادة  الم

المــادة 5:
2 مــن هــذا القانــون العضــوي.   ترفــض كل قائمــة ترشــيحات مخلفــة ألحــكام المــادة 

المــادة 6 :
 يســتخلف المترشــح أو المنتخــب بمترشــح أو منتخــب مــن نفــس الجنــس، فــي جميــع حــاالت االســتخالف المنصــوص 

عليهــا فــي القانــون العضــوي بنظــام االنتخابــات والقانونيــن المتعلقيــن بالبلديــة والواليــة. 

«
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إن دخــول هــذا القانــون حيــز النفــاذ قــد أســفر عــن نتائــج مشــجعة: حيــث ارتفعــت حصــة النســاء المنتخبــات بالمجالــس 
المحليــة  المجالــس  فــي  المــرأة  تمثيــل  نســبة  قفــزت  وقــد   .2012 عــام  انتخابــات  فــي   31% بنســبة  الوطنيــة  الشــعبية 

18 % فــي نفــس الســنة. 1 إلــى  مــن 
إن الجزائــر هــي اليــوم – بفضــل سياســتها الطوعيــة – رائــد فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا فيمــا يخــص 
ــى  ــة األول 30 دول ــى مصــف  ــد ارتقــت إل ــى المســتوى العالمــي، فق ــا عل ــة. أم ــس المنتخب ــرأة فــي المجال ــل الم نســبة تمثي

فــي هــذا المجــال.
ــز تمثيــل  ــر الدوليــة بخصــوص تعزي ــر بذلــك خطــوة هامــة فــي مواءمــة تشــريعاتها لتتطابــق مــع المعايي ــازت الجزائ وقــد اجت
ــر )وفقــا لمســح أجــراه  ــل مــا يقــرب نصــف ســكان الجزائ ــي تمث ــرام حقــوق المــرأة الت ــة واحت ــس المنتخب المــرأة فــي المجال

.)2015 المكتــب الوطنــي لإلحصــاء فــي عــام 

... 2016 الديمقراطيــة التشــاركية والالمركزيــة فــي دســتور 

2011 المتعلــق بالبلديــة  22 جــوان  1432 الموافــق لـــ  10 رجــب  11-10 بتاريــخ  .... والقانــون رقــم 

لمــاذا مشــروع  دعــم المشــاركة السياســية الفعالــة والمســتدامة للمــرأة فــي المجالــس المنتخبــة؟ 
إلــى جانــب التقــدم المعبــر الــذي أحرزتــه الجزائــر فــي معــدالت تمثيــل المــرأة فــي المجالــس المنتخبــة بفضــل إجــراءات 
تشــريعية جريئة،عبــرت الســلطات العموميــة عــن الحاجــة إلــى المضــي قدمــا مــن خــالل ضمــان تمثيــل نوعــي للمــرأة. ومــع 
ذلــك، فــإن الســبيل الوحيــد لتحقيــق ذلــك هــو تكويــن المــرأة المنتخبــة فــي المبــادئ األساســية للحكــم الراشــد لتعزيــز 
الوثيــق  بالتعــاون   ، للتنميــة  المتحــدة  برنامــج األمــم  الســياق، وضــع  المنتخبــة. فــي هــذا  الهيئــات  دورهــا وتأثيرهــا فــي 
الفعالــة  السياســية  المشــاركة  دعــم   « بعنــوان  مشــروعا  العمرانيــة،  والتهيئــة  المحليــة  والجماعــات  الداخليــة  وزارة  مــع 
التكوينيــة  الــدورات  مــن  سلســلة  مــن  المشــروع  هــذا  يتألــف  حيــث   .» المنتخبــة  المجالــس  فــي  للمــرأة  والمســتدامة 
تســيير  لتحســين  للتنميــة  المتحــدة  األمــم  لبرنامــج  تابعيــن  دولييــن  خبــراء  طــرف  مــن  والمقدمــة  المعــدة  األساســية 

المحليــة. الجماعــات  فــي  المــرأة  وتمثيــل  وحوكمــة 
بــدور  القيــام  إلــى  للتنميــة،  ا  المتحــدة  األمــم  برنامــج  تحديــدا  أكثــر  المتحــدة، وبصــورة  األمــم  ُدعيــت  وبســبب حيادهــا، 
التــي  والتجربــة  والخبــرة  الحياديــة  إن  العالــم.  أنحــاء  جميــع  فــي  للمــرأة  السياســية  المشــاركة  تعزيــز  عمليــة  فــي  تيســيري 
ــز للمنظمــة  ــر المتحي ــث يســمح النهــج غي ــا، حي ــا فاعــال مرجعي ــم تجعــل منه ــع أنحــاء العال ــرة فــي جمي ــا هــذه األخي تحظــى به
بتوفيــر الدعــم التقنــي الكافــي دون التدخــل فــي الخيــارات واألولويــات الوطنيــة. وباإلضافــة إلــى ذلــك، يمكــن لبرنامــج 
يقتــرح  أن  عليهــا،  يحــوز  التــي  الواســعة  والمعــارف  الخبــرات  شــبكة  العالمــي  انتشــاره  بفضــل  للتنميــة،  المتحــدة  األمــم 

تجــارب مقارنــة لمســارات تعزيــز مماثلــة فــي دول أخــرى.

أهداف المشــروع: 
يتمثــل الهــدف الرئيســي لمشــروع »دعــم المشــاركة الفعالــة والمســتدامة للمــرأة فــي المجالــس الشــعبية المنتخبــة« فــي 

تعزيــز قــدرات النســاء المنتخبــات علــى تحســين تســيير الجماعــات المحليــة وإدارتهــا وتمثيلهــا. 
القــوة  التكوينــات فــي الواليــات المســتهدفة لتحديــد نقــاط  الخبــرة والــدروس المســتفادة مــن هــذه  وســوف تســتخدم 
ــد. ويمكــن أن تكــون أيضــا مرجعــا لمهــام  ــات أخــرى فــي البل ــى والي ــدورات إل ومجــاالت التحســين، بهــدف توســيع هــذه ال

أخــرى لبرنامــج األمــم المتحــدة للتنميــة فــي بلــدان أخــرى فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.

المــادة 15:
 تقــوم الّدولــة علــى مبــادئ الّتنظيــم الّديمقراطــّي والفصــل بيــن الســلطات والعدالــة االجتماعّيــة.

المجلــس المنتَخــب هــو اإلطــار اّلــذي يعّبــر فيــه الّشــعب عــن إرادتــه، ويراقــب عمــل الّســلطات العمومّيــة.
تشــجع الدولــة الديمقراطيــة التشــاركية علــى مســتوى الجماعــات المحليــة .  

المــادة 17 :
  يمّثــل المجلــس المنتَخــب قاعــدة الاّلمركزّيــة، ومــكان مشــاركة المواطنيــن فــي تســيير الّشــؤون العمومّيــة.

المــادة 2 :
ــر  ــة، وتشــكل إطــار مشــاركة المواطــن فــي تسييـ ــة، ومــكان لممارســة المواطن ــة لالمركزي ــدة اإلقليمي ــة هــي القاع البلدي

الشــؤون العموميــة..  
المــادة 103 :

يشــكل المجلــس الشــعبي البلــدي إطــارا للتعبيــر عــن الديمقراطيــة، ويمثــل قاعــدة الالمركزيــة ومــكان مشــاركة المواطــن 
فــي تســيير الشــؤون العموميــة.
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النقــاط المســتهدفة مــن المشــروع: 
والتهيئــة  المحليــة  والجماعــات  الداخليــة  ووزارة  للتنميــة  المتحــدة  األمــم  برنامــج  نفــذ  الجزائــر،  إعــالن  روح  مــن  انطالقــا 
2016، دورة تكوينيــة لتعزيــز قــدرات النســاء المنتخبــات علــى المســتوى المحلــي فــي  2015 و  العمرانيــة، خــالل عامــي 
 87 48( - ســكيكدة )  21( - الجلفــة ) 68( - تمنراســت ) 60( - تلمســان ) ــة ) 76( - بجاي ــة فــي البــالد، وهــي: باتنــة ) 12 والي

.)50 46(- غليــزان ) 37( – ميلــة - ) 41( - الطــارف ) 78( - بــرج بوعريريــج ) 31( - معســكر ) امــرأة منتخبــة( - الســعيدة )
 وكانــت التكوينــات مفتوحــة لجميــع النســاء المنتخبــات دون اســتثناء. 

ــات  ــا لتشــمل نســاء أخري ــة أو تعميمه ــن توســيع نطــاق التجرب ــات، تعي ــات للنســاء المنتخب ــاح هــذه التكوين ــاب نج وفــي أعق
ــد. ــات فــي البل منتخب

مواضيــع التكويــن:
• طــرق تســيير المصالــح العموميــة المحليــة 

• الالمركزيــة 
• الديمقراطيــة التشــاركية

• الشــراكة بيــن المنتخبــات والجمعيــات ومنظمــات المجتمــع المدنــي 
• االتصــال العمومــي واتصــال األزمــة

للمــرأة  فبالنســبة  العمرانيــة.  والتهيئــة  المحليــة  والجماعــات  الداخليــة  وزارة  مــع  بالتنســيق  التكويــن  اختيــار مواضيــع  تــم 
ــى المعرفــة األساســية حــول الحكامــة  ــد مــن الحصــول عل ــى، ال ب ــن للمــرة األول ــي انتخب ــة، وال ســيما النســاء اللوات المنتخب
الحديثــة التــي تســمح لهــن باســتيعاب عهدتهــن االنتخابيــة بثقــة ومهنيــة. إن المواضيــع المختــارة هــي تلــك التــي تحاكــي 
ــن  ــل مــع المواطني ــادل والتفاع ــوار والتب ــى الح ــز عل ــواري المرتك ــز التســيير الج ــة تعزي ــي بغاي ــع اليومــي و الميدان ــر الواق أكث
عاشــتها  التــي  التجــارب  مــن  الفعــل  ردود  إلــى  أيضــا  االختيــار  هــذا  واســتند  المدينــة.  داخــل  بانشــغاالتهم  التكفــل  فــي 

خبيــرات التكويــن اللواتــي هــن أنفســهن منتخبــات، أو كــن كذلــك فــي الماضــي القريــب. 
ــرات  ــادل الخب ــاء ورشــات العمــل وتب ــرت أثن ــي أثي ــات، والمناقشــات الت ــات الجزائري ــززت ردود فعــل النســاء المنتخب وقــد ع

ــع.  ــار هــذه المواضي ــي تواجههــن، اختي بشــأن تســيير بعــض الحــاالت الت
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الديباجــة

لمــاذا دليــل للمــرأة المنتخبــة؟ 
برنامــج  2015-2016 مــن قبــل خبــراء  الفتــرة  المقــدم خــالل  للتكويــن  يديــك هــو وثيقــة داعمــة  بيــن  الــذي  الدليــل  إن 
الفعالــة  السياســية  المشــاركة  برنامــج دعــم  إطــار  ، فــي  12 واليــة  لـــ المنتخبــات  النســاء  للتنميــة لصالــح  المتحــدة  األمــم 
إلــى  وتهــدف  الجزائريــة،  العموميــة  الســلطات  تدعمهــا  مبــادرة  وهــي  المنتخبــة.  المجالــس  فــي  للمــرأة  والمســتدامة 

المنتخبــة. المجالــس  فــي  وتمثيلهــا  وحوكمتهــا  المــرأة  رؤيــة  تحســين 
ــر فــي الســنوات األخيــرة مــن حيــث  ــر الــذي أحرزتــه الجزائ ــز اإلنجــازات والتقــدم الكبي يهــدف هــذا المشــروع أيضــا إلــى تعزي
ــد. وهــي اإلصالحــات التــي رفعــت  التمثيــل السياســي للمــرأة عقــب اإلصالحــات التشــريعية الجريئــة التــي أدخلــت علــى البل
30 دولــة األولــى حــول العالــم مــن  الجزائــر إلــى مرتبــة الرائــد فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ومــن بيــن 

حيــث تمثيــل المــرأة فــي الهيئــات المنتخبــة .
األمــم  وبرنامــج  الجزائريــة  الحكومــة  دخلــت  والتشــريعي،  المؤسســاتي  للتقــدم  الديناميكيــة  هــذه  مرافقــة  بغايــة 
المتحــدة للتنميــة فــي شــراكة هادفــة إلــى وضــع برنامــج تكويــن أساســي يشــمل المواضيــع المتعلقــة بالحكامــة المحليــة 
والديمقراطيــة التشــاركية، وأســاليب تســيير المصالــح العموميــة، والعالقــات مــع منظمــات المجتمــع المدنــي واالتصــال 

لعمومــي. ا
ــة فــي  ــراء برنامــج األمــم المتحــدة للتنمي ــة والسياســية لخب ــات المهني ــب والخلفي ــرن بالجوان ــن، المقت ــوى التكوي وكان لمحت
أوروبــا، إســهام كبيــر فــي إثــراء معــارف النســاء الجزائريــات المنتخبــات. باإلضافــة إلــى المعــارف األكاديميــة، اســتفادت 
السياســية  الممارســة  مــن  طويلــة  ســنوات  خــالل  اكتســبت  التــي  للمكونــات،  الغنيــة  الخبــرة  مــن  المنتخبــات  النســاء 
ــادل الخبــرات علــى أرض الواقــع بيــن المكونــات والنســاء  والمؤسســاتية فــي اســبانيا وبلجيــكا. عــالوة علــى ذلــك، مكــن تب

المنتخبــات الجزائريــات مــن اســتخالص العديــد مــن الــدروس التــي اســتخدمت فــي إعــداد هــذا الدليــل.
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I - منهــج بيداغوجــي لورشــات العمــل 
التكوينيــة

ــة للتدخــل. ــر المنهجي 1. المعايي
2. األهــداف والمحتويــات لــكل مقيــاس.
3. الكفــاءات )النتائــج( حســب المقيــاس.

4. »الديناميكيــات التشــاركية« لــكل مقيــاس.



ــة للتدخــل. ــر المنهجي 1 -المعايي
 ،)Peer Learning( األقــران  مــن  التعلــم  وهــي:  معاييــر  ثالثــة  علــى  تقــوم  منهجيــة  بتنســيق  الخبــراء  قــام  المنتخبــات: 
ــة: ــالث التالي ــة( فــي ســياق الوحــدات الث ــج التشــاركي )دراســات الحال ــم بالممارســة )Learning by doing( والمنه والتعل

1: العالقــات مــع المجتمــع المدنــي والديمقراطيــة التشــاركية. الوحــدة 
2: الحكامــة المحلــي والالمركزيــة  الوحــدة 

الوحــدة 3: االتصــال العمومــي واتصــال األزمــة

المعيــار 1. »التعلــم مــن األقــران« أو التعلــم مــن تبــادل الممارســات الجيــدة.

بالممارســة،  النظريــة  بربــط  األمــر  يتعلــق  فــي مجــال عملهــن.  »خبيــرات«  هــن  المنتَخبــات  النســاء  أن  مبــدأ  مــن  ننطلــق 
ــات. إن هــذا المنهــج يســتند  ــات والوالي ــات فــي البلدي ــدءا مــن واقــع العمــل المطــور مســبقا مــن طــرف النســاء المنتخب ب
إلــى التعلــم مــن تبــادل الممارســات الجيــدة والحلــول التــي تقدمهــا المجموعــة لمختلــف التحديــات )التعلــم مــن األقــران 

 .)Peer Learning أو 
الهــدف النهائــي لهــذا النهــج المنهجــي هــو تنميــة الثقــة بالنفــس اســتنادا إلــى الــدروس المســتفادة.

2. »التعلــم بالممارســة » أو التعلــم المرتكــز علــى التطبيــق  المعيــار 

التربــوي  النهــج  هــذا  للتــو.  تعلمنــاه  مــا  باختبــار  تســمح  التــي  للمجموعــة  بديناميكيــة  إرفاقــه  يتــم  نظــري  تكويــن  كل  إن 
الفعــال. وبالتالــي  النشــط  التعلــم  يســهل 

وفــي  اليوميــة  حياتهــن  فــي  الحقــا  لتطبيقهــا  وقدراتهــن  مهاراتهــن  تطويــر  الــدورات  مختلــف  فــي  للمشــاركات  يمكــن 
الواليــات(. )البلديــات/  منتخبــات  كنســاء  عملهــن 

3. المنهــج التشــاركي بنــاء علــى دراســات للحــاالت العمليــة )دراســة حالــة( المعيــار 

لــكل وحــدة ديناميكيــات مجموعــة محــددة )انظــر الجــداول أدنــاه( لربــط النظريــة والممارســة. يتعلــق األمــر بـــ »ديناميكيــات 
العمــل فــي مجموعــة« للتعلــم مــن التفكيــر الجماعــي. وتنظــم النســاء فــي مجموعــات للعمــل معــا لتقديــم عــروض إلــى 

مجموعــات أخــرى.
باإلضافــة إلــى ذلــك، قدمــت كل وحــدة أدوات عمليــة حتــى يســتمر التعلــم حتــى بعــد نهايــة البرنامــج التكوينــي: أدوات 
الواليــات  وفــي  االتصــال  وحــدة  )فــي  الفيديــو  عــن طريــق  تجربــة مؤتمــرات  اإلنترنــت،  علــى شــبكة  تفاعليــة، صفحــات 
حيــث كان ذلــك ممكنــا(، وعــرض الممارســات الجيــدة فــي كل مــن الجزائــر )وفقــا لتجربــة النســاء المشــاركات أنفســهن( 
التــي عملــن فيهــا )بلجيــكا وإســبانيا وأفريقيــا وأمريــكا الالتينيــة، وخاصــة  التــي تنتمــي إليهــا الخبيــرات أو  البلــدان  وفــي 

التشــاركية(.  للميزانيــة  بالنســبة 
ــم تنســيق  ــى، ت ــات األول ــات مختلفــة. وبعــد التكوين ــى الممارســة فــي والي ــم عل ــر المنهــج البيداغوجــي القائ ــم تطوي وقــد ت

الوحــدات الثــالث لتقديــم دراســات حالــة عــن اشــكاليات محــددة تواجههــا المواطنــات فــي مختلــف الواليــات. 
)علــى  لــكل واليــة  الملمــوس  الســياق  تطــورت حســب  قــد  بعضهــا  كان  وإن  االشــكاليات،  هــذه  الخبيــرات  حــددت  وقــد 
االشــكالية  تحديــد هــذه  بعــد  الضالــة  الحيوانــات  علــى  تلمســان  فــي مدينــة  حالــة جديــدة  دراســة  المثــال، اضفنــا  ســبيل 

الخاصــة(.

وفيمــا يلــي منهجيــة إعــداد وتقديــم دراســات الحالــة:

•  خــالل اليــوم الثالــث مــن التكويــن، يتــم تنظيــم النســاء المنتخبــات فــي مجموعــات )تتألــف كل مجموعــة مــن نســاء 
ممكنــا(؛ ذلــك  كان  إذا  والواليــات،  البلديــات  مختلــف  مــن 

•   تقــدم الخبيــرات دراســات الحالــة مــن الصــور والبيانــات التــي يجــب أخذهــا بعيــن االعتبــار فــي كل اشــكالية؛
•  يتلقــى كل عضــو مــن أعضــاء الفريــق بيانــات ورقيــة عــن حالتــه الخاصــة؛

7 دقائــق كحــد أقصــى(، حيــث  •   يكــرس اليــوم األخيــر مــن التكويــن، مــن بيــن أنشــطة أخــرى، لعــرض كل دراســة حالــة )
يجــب علــى كل مجموعــة اإلجابــة علــى األســئلة التــي طرحتهــا الخبيــرات والنســاء األخريــات المنتخبــات حــول العــرض.

بفضــل هــذه المنهجيــة، تطــور المشــاركات مهــارات العمــل الجماعــي، وتطبيــق األدوات النظريــة المقدمــة خــالل مســار 
ــارات االتصــال العمومــي. ــالث، ومه الوحــدات الث

وفيمــا يلــي مخطــط كل دراســة حالــة:

I –المنهــج البيداغوجــي المعتمــد فــي ورشــات التكويــن
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الجــزء أ -وصــف اشــكالية المواطنــات

1 -المعاينــة -صــورة.
2 -العناصــر الســياقية: وصــف مشــكلة المواطنــات والقيــود والتحديــات الرئيســية.

3 -الســياق السياســي وســياق الميزانيــة.

الجــزء ب -العمــل الجماعــي الواجــب القيــام بــه / لعــب األدوار

المجالــس  وداخــل  خــارج  التحالفــات  وبنــاء  والقــرار(  والتخطيــط  اإلســتراتيجية   / )التصميــم  عموميــة  سياســة  -وضــع   4
والخاصــة(. العموميــة  الفاعلــة  )الجهــات  الوالئيــة  الشــعبية  المجالــس   / البلديــة  الشــعبية 

5 -أدوات الديمقراطيــة التشــاركية: مــن مجموعــة أدوات »الديمقراطيــة التشــاركية« مــا األداة التــي تختارهــا؟ ولمــاذا؟
6 -شــرح / تقديــم مشــروعك: العــرض علــى الجمهــور / المؤتمــر الصحفــي أمــام وســائل اإلعــالم المحليــة والمواطنيــن.

دراســة حالــة )انظــر الملحــق(
✓ دراســة حالــة رقــم 1 –تهيئــة مــكان للتســوق.

2 -إعــادة تهيئــة محيــط مســتوصف طبــي مســتقبلي. ✓  دراســة حالــة رقــم 
✓  دراســة حالــة رقــم 3 -مشــروع للحــد مــن اســتخدام األكيــاس البالســتيكية.

✓  دراســة حالــة رقــم 4 -أزمــة تتعلــق بالتلــوث العرضــي للنهــر.
✓  دراســة حالــة رقــم 5 -عبــور الجلفــة بواســطة طريــق جديــد بـــ 4 مســالك.

✓  دراســة حالــة رقــم 6 –وضــع أهــداف مؤتمــر باريــس 21 حيــز النفــاذ علــى مســتوى البلديــات.
✓  دراســة حالــة )إضافيــة(: الحيوانــات الضالــة )تلمســان(

2 -األهــداف / المحتويــات لــكل مقيــاس 
1: العالقــات مــع المجتمــع المدنــي والديمقراطيــة التشــاركية المقيــاس 

والديمقراطيــة  المدنــي  المجتمــع  مــع  العالقــات  المحليــات  المنتخبــات  فهــم  تعزيــز  إلــى  التكوينيــة  الــدورات  تهــدف 
: كية ر لتشــا ا

– تحليــل النســيج الجمعــوي البلــدي والوالئــي.
– تحليــل العالقــة بيــن النســيج الجمعــوي والعهــدات المحليــة.

والنظــام البلديــة،  وقانــون  )الدســتور  الجزائــر  فــي  التشــاركية  بالديمقراطيــة  المحيطــة  التشــريعية  المبــادئ  فهــم   – 
   الداخلــي للمجالــس الشــعبية البلديــة والوالئيــة(؛

– شــرح مختلــف األدوات القاعديــة التــي تشــكل أدوات الديمقراطيــة التشــاركية.
– دراســة كيفيــة إســتعمال هــذه األدوات فــي البلديــات أو الواليــات.

2: الحكامــة المحليــة والالمركزيــة المقيــاس 

المحليــة،  العموميــة  المصالــح  تســيير  أســاليب  المحليــات  المنتخبــات  فهــم  تعزيــز  إلــى  التكوينيــة  الــدورات  تهــدف 
يــة. كز لالمر وا

– اســتيعاب المفاهيــم األساســية.
– اســتيعاب أســس ورهانــات الالمركزيــة؛

– إدراك دور ومهــارات الفاعليــن المحلييــن )البلديــة، المصالــح غيــر الممركــزة للدولــة...(؛
– إدراك مهــارات وعمــل مختلــف الفاعليــن؛

– اســتيعاب دور ومســؤولية المنتخبــات فــي تعميــق عمليــة الالمركزيــة؛
– دراســة وتحليــل مختلــف أنمــاط تســيير المصالــح العموميــة المحليــة.

– فهــم الرهانــات، األجهــزة، الكيفيــات والشــراكة لخدمــة عموميــة محليــة فعالــة؛
– تحليــل مختلــف الرهانــات للمصالــح العموميــة المحليــة.
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2 -األهــداف / المحتويــات لــكل مقيــاس 
المقيــاس 3: االتصــال العمومــي واتصــال األزمــة

والتمثيــل  العمومــي،  االتصــال  يخــص  فيمــا  المحليــات  المنتخبــات  فهــم  تعزيــز  إلــى  التكوينيــة  الــدورات  تهــدف 
. ســي لسيا ا

معرفــة المفاهيــم األساســية، عمليــة وتقنيــات االتصــال.  –
فهــم دور ومســؤولية النســاء المنتخبــات فــي عمليــات االتصــال؛  –

القــاء خطــاب لمــدة دقيقتيــن لوســائل اإلعــالم المحليــة )التلفزيــون والراديــو، أمــام المواطنيــن ...(  –
فهــم ســياق أزمــة لتطويــر أحســن لخطــة اتصــال أفضــل فــي أوقــات األزمة؛  –

تطويــر االســتماع النشــط لتوقــع األزمــات وإدارتهــا.  –
اكتشــاف االحتمــاالت التــي تقدمهــا بعــض الشــبكات االجتماعيــة فــي التســيير العمومــي المحلــي )علــى ســبيل  – 

  المثــال: مــن خــالل صفحــة الفايســبوك، تويتــر، الــخ(
المنتخبــات  النســاء  بيــن  وثيــق  تعــاون  إقامــة  وكيفيــة  اإلعــالم،  لوســائل  التوجيهيــة  والمبــادئ  الرهانــات  فهــم   – 

ووســائل اإلعالم ..  

3 - الكفــاءات )النتائــج( حســب الوحــدة  
1: العالقــات مــع المجتمــع المدنــي والديمقراطيــة التشــاركية المقيــاس 

 
1. فهــم دورهــا كمنتخبــة الكفــاءة 

1.1. مــا هــي وظيفــة المنتخبــة؟ مــا معنــى العهــدة السياســية؟ الكفــاءة   –
الكفــاءة 2.1. ممارســة العهــدة عندمــا نكــون فــي األغلبيــة أو فــي المعارضــة. مــا هــي االختالفــات؟  –

3.1. إنشــاء روابــط مــع المنتخبيــن اآلخريــن ضمــن المجلــس الشــعبي البلــدي أو الوالئــي. الكفــاءة   –

2. خلــق عالقــات مــع المجتمــع المدنــي الكفــاءة 

1.2. إنجــاز مســح للنســيج الجمعــوي لبلديتهــا أو واليتهــا؛ الكفــاءة   –
الكفــاءة 2.2. االتصــال وإقامــة روابــط مــع الجمعيــات والمواطنيــن فــي المواضيــع ذات األولويــة فــي العهــدة؛  –

3.2. تنظيــم اجتماعــات ضمــن إطــار محايــد ومشــجع علــى الحــوار الصريــح والبنــاء، وتثميــن هــذه  الكفــاءة   – 
       االجتماعــات فــي وســائل اإلعــالم وفــي أعمــال المنتخبيــن؛

4.2. وضــع الجهــات الفاعلــة ضمــن شــبكة؛ الكفــاءة   –
5.2. إدارة حالــة أزمــة بالتعــاون مــع المجتمــع المدنــي. الكفــاءة   –

3. اســتخدام أدوات الديمقراطيــة التشــاركية الكفــاءة 

والتشــاور  المعلومــات  )تقديــم  العمليــة  فــي  الخطــوات  نســيان  دون  تشــاركية  ديناميكيــة  وضــع   .1.3 الكفــاءة   – 
       واالستشــارة والقــرار المشــترك(؛

2.3. تحليــل ظــروف نجــاح تطبيــق أداة مــن أدوات الديمقراطيــة التشــاركية )الســياق، الوقــت، المــال،  الكفــاءة   – 
       التنظيــم الجمعــوي للقطــاع، الهــدف السياســي(.

2: الحكامــة المحليــة والالمركزيــة المقيــاس 

1. فهــم دورهــا ومســؤولياتها كمنتخبــة  الكفــاءة 

1.1. فهــم المســؤوليات المتصلــة بمنصــب المنتخبــة: معرفــة مســؤولياتها وصالحياتهــا؛ الكفــاءة   –
2.1. توضيــح العالقــات بيــن الجهــات الفاعلــة المحليــة المشــاركة فــي الالمركزيــة )المنتخبــون المحليــون،  الكفــاءة   – 

       وممثلــو الــدول، والمصالــح التقنيــة غيــر الممركــزة، والمجتمــع المدنــي، والســكان المحليــون(.

I –المنهــج البيداغوجــي المعتمــد فــي ورشــات التكويــن
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2. القــدرة علــى التصــرف وتعزيــز الحكامــة المحليــة الرشــيدة الكفــاءة 

النصــوص تطبيــق  تحســين  المحليــة:  العموميــة  والمصالــح  السياســات  وضــع  علــى  القــدرة   .1.2 الكفــاءة   – 
ــة؛   لقانوني

2.2. وضــع أدوات لخدمــة عموميــة نوعيــة: إتقــان األدوات التــي تدعــم القــرار؛ قيــاس أداء المصلحــة الكفــاءة   – 
العموميــة المحليــة، معــدل رضــا المســتخدمين والمســاهمة فــي تقييــم العمليــة العموميــة المحليــة؛  

وعصرنــة ترشــيد  إجــراءات  فــي  الشــروع  المحليــة:  اإلدارة  عصرنــة  إلــى  الراميــة  التدابيــر  تقييــم   .3.2 الكفــاءة   – 
ــى المســتوى  ــر الســلوكي عل ــز التغيي ــة؛ تعزي ــث الخدمــة العمومي ــة مــن حي ــي تتخذهــا اإلدارة المحلي ــراءات الت اإلج   

المحلــي.  

3. معرفــة اإلطــار التشــريعي لعملهــا كمنتخبــة الكفــاءة 

1.3. معرفــة اإلطــار التشــريعي األساســي عــن الالمركزيــة والمصالــح العموميــة المحليــة: فهــم أفضــل الكفــاءة   –   
   لمبــادئ الالمركزيــة وتطورهــا ومبــادئ الخدمــة العموميــة المحليــة.

المقيــاس 3: االتصــال العمومــي واتصــال األزمــة

1. القــدرات لتطويــر ثقافــة االتصــال الكفــاءة 

1.1. فهــم أدوات االتصــال: االتصــال السياســي هــو مســؤولية المنتخبــات كممثــالت سياســيات. الكفــاءة   –
ــار  ــداد رســالة واختي ــه، إع ــردن نقل ــا ي ــد مشــاعرهن وم ــور: تحدي ــع الجمه ــع أنفســهن وم 2.1. االتصــال م ــاءة  الكف  – 

االتصــاالت الحازمــة.  
3.1. بنــاء الثقــة لــدى المواطنيــن: اســتخدام لغــة محايــدة ومفهومــة مــع إيــالء اهتمــام خــاص الختيــار  الكفــاءة   – 

الكلمــات والنبــرة ولغــة الجســد.  

الكفــاءة 2. إشــراك وســائل اإلعــالم فــي اإلجــراءات العموميــة

1.2. معرفــة وســائل اإلعــالم المختلفــة: فهــم أفضــل لــردود الفعــل والتوقعــات المختلفــة والممكنــة  الكفــاءة   – 
مــن وســائل اإلعالم.  

االجتماعيــة  الشــبكات  معرفــة  معينــة:  لحظــة  فــي  نتصــل  وبمــن  نذهــب  أيــن  إلــى  معرفــة   .2.2 الكفــاءة   – 
واألشــخاص الرئيســيين للنظــام البيئــي لوســائل اإلعــالم.  

الكفــاءة 3. القــدرة علــى توقــع األزمــات وإدارتهــا

1.3. التعــرف علــى اإلشــارات التــي تنبــئ بانــدالع أزمــة معينــة: جمــع الحــد األقصــى مــن المعلومــات الكفــاءة   – 
المســتمر  االســتماع  علــى  والحفــاظ  المختلفــة  االعــالم  قنــوات  عبــر  تصــل  التــي  الرســمية،  وغيــر  الرســمية    

والمؤكــد؛  
ــة ــة أزمــة وشــيكة: وضــع خطــة اتصــال مكيف ــة الســكان لمواجه ــة نفســك وتعبئ ــى تعبئ ــدرة عل 2.3. الق ــاءة  الكف  – 

مــع حالــة األزمــة، مــن خــالل روابــط قويــة مــع وســائل االعــالم والمجتمــع المدني.   
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4. »الديناميكيــات التشــاركية« لــكل وحــدة 

1: العالقــات مــع المجتمــع المدنــي والديمقراطيــة التشــاركية الوحــدة 

العنــوان: إدراك دوري كمنتخبــة: مزايــا وعيــوب.

دورهــن  عــن  بالتعبيــر  للمنتخبــات  تســمح  بديناميكيــة  األمــر  يتعلــق  الوصــف: 
مــن  كان  ولذلــك  مــرة.  ألول  معظمهــن  انتخــاب  تــم  وقــد  سياســي.  كوكيــل 
أوليــة           فــي منتصــف  لنــا أن نقــوم معهــن بحصيلــة  بالنســبة  المهــم 
معــا  يحــددن  وحتــى  واجهنهــا،  التــي  الصعوبــات  علــى  يقفــن  حتــى  العهــدة 

الجيــدة. الممارســات  يتبادلــن  وحتــى  الممكنــة   الحلــول 
ومــن الناحيــة العمليــة، طلــب مــن كل منتخبــة أن تكتــب – بشــكل مجهــول-

ــن. ــا عهدته ــات ومزاي ــي مالحظــات صعوب ــى ورقت عل
علــى  انتخبــت  التــي  المكونــة  مــن  الفعــل  بــردود  التنشــيط  هــذا  اقــران  وتــم 
األغلبيــات  ضمــن  إمــا  المطــاف  بهــا  انتهــى  والــذي  مختلفــة  مســتويات 

المعارضــة. أو  الحكوميــة  

ديناميكيــة المجموعــة

العنــوان: اإلطــار القانونــي للديمقراطيــة التشــاركية فــي الجزائــر.

ناضــل  الــذي  الشــعب  أن«  علــى  ديباجتــه،  فــي  الدســتور،  ينــص  الوصــف: 
اكتســاب  الدســتور  هــذا  مــن  يعنــي  والديمقراطيــة،  الحريــة  أجــل  مــن  دائمــا 
الشــؤون  تســيير  فــي  المواطنيــن  مشــاركة  علــى  ترتكــز  التــي  المؤسســات 
للفــرد  والحريــة  والمســاواة،  االجتماعيــة،  العدالــة  تحقــق  والتــي  العموميــة، 

. » للجميــع و
بالبلديــة،  المتعلــق   2011 جــوان   22 بتاريــخ   20-11 رقــم  القانــون  بموجــب 
III المتعلــق بمشــاركة المواطنيــن فــي تســيير شــؤون البلديــة  الســيما البــاب 

11،12 و13 منــه.  المــواد  والســيما 

التحليــل التشــاركي للقانــون

العنــوان: لمــاذا وكيــف نتوجــه نحــو الديمقراطيــة التشــاركية؟

 )Nicolas Hulos( الوصــف: فيديــو لمؤسســة نيكــوال هولــو
.https://www.youtube.com/watch?v=WCOdFXJC5lI

التشــاركية.  للديمقراطيــة  الرئيســي  الرهــان  هــو  الغــد،  لحلــول  مشــترك  بنــاء 
دومــا،  واضحــة  غيــر  القــرارات  فــي  المواطنيــن  مشــاركة  تبقــى  ذلــك،  ومــع 
الوطنــي.  التــراب  علــى  المشــاريع  مــن  العديــد  حــول  التنــازع  اليــوم  ويتــم 
وتوجــد حلــول إلشــراك المواطنيــن بشــكل مباشــر أكثــر فــي القــرارات البيئيــة، 

والحلــول. الرهانــات  هــذه  دقائــق   3 فــي  اكتشــف 

فيديــو حــول تعريــف 
الديمقراطيــة التشــاركية

العنــوان: الميزانيــة التشــاركية.

الوصــف: فيديــو حــول وضــع ميزانيــة تشــاركية فــي باريــس.
 http://www.dailymotion.com/video/x26lagq -

2014، قــررت مدينــة باريــس أن تمنــح ســكانها إمكانيــة  ألول مــرة فــي ســنة 
التصويــت لجــزء مــن ميزانيتهــا. ومقارنــة مــع تجــارب مماثلــة فــي بلــدان أخــرى، 
االســتخدام  طريقــة  التشــاركية.  الديمقراطيــة  مســتهل  فــي  فرنســا  تــزال  ال 

المعطيــات.  وتحليــل 

ــن الممارســات  ــال ع ــو – مث فيدي
الجيــدة 

I –المنهــج البيداغوجــي المعتمــد فــي ورشــات التكويــن
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2: الحكامــة المحليــة والالمركزيــة الوحــدة 
العنــوان: نظــرة أولــى علــى عهدتنــا.

الفاعلــة  الجهــات  التنظيمــي،  المخطــط  فــي  مجموعــة  كل  تحــدد  الوصــف: 
مشــروع.  تنصيــب  أجــل  مــن  والخــواص  العموميــة  الرئيســية 

فــي  اإلقليميــة  اإلدارة  علــى  الالمركزيــة  آثــار  علــى  الديناميكيــة  هــذه  تعمــل 
بلديتك/واليتــك.  فــي  الســيما  الجزائــر، 

األســئلة الرئيســية لــكل مجموعــة: 
والــذي  بلديتــك  واليتــك/  فــي  تنصيبــه  تــم  مهــم  مشــروع  تحديــد   ✓

المواطنيــن. الحتياجــات  يســتجيب 
المنظمــات، المؤسســات والصالحيــات. انجــاز المخطــط التنظيمــي.  ✓

مــن هــم الفاعلــون الرئيســيون إذا أردنــا اقتــراح هــذا المشــروع كسياســية   ✓
محليــة. عموميــة 

الديناميكيــة فــي المجموعــة 

العنــوان : عمــل الممثلــة المنتخبــة.

الوصــف: يتــم تكميــل المعــارف النظريــة عــن الالمركزيــة بالتحليــل التشــاركي 
للقانــون مــن قبــل المنتخبــات.

22 جــوان  لـــ  1432 الموافــق  20 رجــب  بتاريــخ   10-11 القانــون رقــم  تحليــل 
ــة(  ــة وغيرهــا مــن القوانيــن ذات األهميــة )قانــون البلدي 2011 المتعلــق بالبلدي
21 فيفــري  1433 الموافــق لـــ  ــع األول  28 ربي ــخ  12-07 بتاري ــون رقــم  والقان

2012 المتعلــق بالواليــة )قانــون الواليــة(
- إذا كان عليــك أن تشــرحي لمواطــن )ة( مــا هــو دور ممثلــة منتخبــة، مــاذا 

تقوليــن لــه )لهــا(؟

التحليــل التشــاركي للقانــون

العنــوان : اإلطــار القانونــي لواليتنــا

للقانــون  التشــاركي  بالتحليــل  الالمركزيــة  عــن  النظريــة  تكميــل  يتــم  الوصــف: 
أنفســهن. المنتخبــات  قبــل  مــن 

22 جــوان  لـــ  1432 الموافــق  20 رجــب  بتاريــخ   10-11 القانــون رقــم  تحليــل 
ــة(  ــة وغيرهــا مــن القوانيــن ذات األهميــة )قانــون البلدي 2011 المتعلــق بالبلدي
21 فيفــري  1433 الموافــق لـــ  ــع األول  28 ربي ــخ  12-07 بتاري ــون رقــم  والقان

2012 المتعلــق بالواليــة )قانــون الواليــة(.

التحليــل التشــاركي للقانــون

العنــوان: الالمركزيــة وعــدم تركيــز الســلطة

ــر  ــة فــي الجزائ ــاء المفاهيــم بشــكل جماعــي وتحليــل أمثل الوصــف: الوصــف: بن
والمراجــع الدوليــة األخــرى.

22 جــوان  لـــ  1432 الموافــق  20 رجــب  بتاريــخ   10-11 القانــون رقــم  تحليــل 
ــة(  ــة وغيرهــا مــن القوانيــن ذات األهميــة )قانــون البلدي 2011 المتعلــق بالبلدي
21 فيفــري  1433 الموافــق لـــ  ــع األول  28 ربي ــخ  12-07 بتاري ــون رقــم  والقان

2012 المتعلــق بالواليــة )قانــون الواليــة(
 

التحليــل التشــاركي للقانــون

العنــوان: أســاليب تســيير المصلحــة العموميــة فــي واليتنــا

الوصــف: تحليــل تشــاركي للفيديوهــات حــول الخدمــات العموميــة )الخدمــات 
الجيــدة  الممارســات  حــول  أو  والصناعيــة(  المنزليــة  النفايــات  العموميــة: 

واليتهــن.  فــي  المنتخبــات  أو  الخبيــر  طــرف  مــن  المحــددة 
)النفايــات:  فرنســية  بلديــة  فــي  المنزليــة  النفايــات  لعــالج  امتيــاز  عــن  مثــال 

عليهــا؟(  يقضــى  أو  تدوريهــا  إعــادة  يتــم  هــل 
https://www.youtube.com/watch?v=787l49tfQms

الممارســات  عــرض   / الفيديــو 
ة لجيــد ا

العنــوان: دورة السياســات العموميــة: إنشــاء مصلحــة عموميــة

تختــار  النهائيــة.  الحالــة  دراســات  فــي  مدمجــة  الديناميكيــة  هــذه  الوصــف: 
سياســية  دورة  بإعــداد  وتقــوم  محلــي  اختصــاص  لهــا  مصلحــة  مجموعــة  كل 
القــرار  التخطيــط،  المحليــة.  الجماعــات  احتياجــات  تحديــد  محليــة:  عموميــة 

. لتنفيــذ ا و

الديناميكيــة فــي مجموعــة 
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الوحــدة 3: االتصــال العمومــي واتصــال األزمــة
العنــوان: لمــاذا اختــار زميلــي هــذا الغــرض؟

تختــار  النهائيــة.  الحالــة  دراســات  فــي  مدمجــة  الديناميكيــة  هــذه  الوصــف: 
سياســية  دورة  بإعــداد  وتقــوم  محلــي  اختصــاص  لهــا  مصلحــة  مجموعــة  كل 
القــرار  التخطيــط،  المحليــة.  الجماعــات  احتياجــات  تحديــد  محليــة:  عموميــة 

. لتنفيــذ ا و

ديناميكيــة العــرض عبــر 
االســتماع النشــط 

العنــوان : عمــل الممثلــة المنتخبــة.

الوصــف: يتعلــق األمــر بديناميكيــة مــن أجــل » كســر الجليــد«. تلتقــي النســاء 
ال  أخــرى  واليــات  بلديــات/  مــن  نســاء  وأيضــا  زميــالت،  مــع  المشــاركات 
الموجــودة  الفارغــة  الطاولــة  علــى  معينــا  غرضــا  امــرأة  كل  تضــع  يعرفونهــن. 
فــي وســط القاعــة. يمكــن أن يكــون منديــال، ســيالة، مفتاحــا، كراســا او هاتفــا. 
وتختــار كل امــرأة بعــد ذلــك غرضــا ليــس غرضهــا. ومــع انقســام النســاء إلــى 
جعلتهــا  التــي  األســباب  لقرينتهــا  تشــرح  أن  منهــن  واحــدة  كل  علــى  أزواج، 
جيــدا  تســتمع  أن  للرســالة  المســتقبلة«   « المــرأة  وعلــى  الغــرض.  هــذا  تختــار 
ألنهــا ســيكون عليهــا فيمــا بعــد أن تعــرض للمجموعــة األســباب التــي ذكرتهــا 

غرضهــا.  اختيــار  فــي  زميلتهــا 
إنــه تمريــن تمهيــدي لالســتماع النشــط الــذي يســمح بتقديــم زميلتهــا وأيضــا 
حجــج  لنــا  تكــون  عندمــا  النشــط  االســتماع  )أنظــر«  متقــدم  لتمريــن  التحضيــر 
مخالفــة«(. وهــو أيضــا تمريــن تمهيــدي حــول كيفيــة التخاطــب مــع الجمهــور، 

المثــال. ســبيل  علــى  الميكروفــون  باســتعمال 

ديناميكيــة العــرض عبــر 
االســتماع النشــط

ــوان : الجســد كوســيلة لالتصــال. انشــاء رابــط جماعــي فــي المجموعــة:  العن
» الحمــار الوحشــي«

التــي  الســاحة  أو  القاعــة  فــي  مختلفــة  بســرعة  النســاء  تمشــي  الوصــف: 
اليومــي  التمريــن  هــذا  التمريــن.  هــذا  أجــل  مــن  ومتاحــة«  خاليــة   « أصبحــت 
المنهجــي يســمح باالســترخاء بالمشــي مثــال. تكــون النســاء بذلــك علــى وعــي 

بهــن.  يحيــط  الــذي  والمــكان  بجســمهن 
ــن،  ــة االتصــال ومــع زميالتهــن. وفــي وقــت معي ــم مــع بيئ ــا وســيلة للتأقل إنه
ــرة ضيقــة، حتــى ينشــئن معــا جســما  ــُب منهــن أن يضعــن أنفســن فــي دائ أطل
عــن  هنــا  أتكلــم  العالميــة«.  المــرأة   « يمثــل  أن  يمكــن  الــذي  واحــدا،  أنثويــا 
تشــكل  كأســد.  معيــن  خطــر  يقتــرب  حينمــا  تجتمــع  التــي  الوحشــية  الحمــر 
عزيمــة  يثنــي  كبيــر،  واســود،  أبيــض  مزركشــا،  كبيــرا  جســما  الوحشــية  الحمــر 
الوحشــية  الحمــر  تبقــى  بالمغــادرة.  المطــاف  بــه  ينتهــي  الــذي  المفتــرس 

الداخــل.  فــي  محميــة  الصغيــرة 
مــن  أطلــب  العالميــة،  المــرأة  هــذه  لمواصفــات  أحســن  معرفــة  أجــل  ومــن 
كل امــرأة، بشــكل فــردي، أن ُتــري للمجموعــة مــا هــو الشــيء األكثــر أهميــة 
تعيــش،  المــرأة  تجعــل  التــي  األســباب  لــكل  بذلــك  ونســتمع  اليهــا.  بالنســبة 
النســاء وتحضيــر أرضيــة  بيــن  الروابــط  إنهــا وســيلة لتوطيــد  تنهــض وتعمــل. 

الالحقــة.  األيــام  فــي  تأتــي  التــي  والتماريــن  التكويــن 

الديناميكيــة فــي مجموعــة

العنــوان: إنشــاء »نــواة صلبــة« لتعزيــز المشــاريع المحليــة الصغيــرة

المبــادرة عرضــت فقــط فــي ثالثــة مــن  الرغــم مــن أن هــذه  الوصــف: علــى 
اثنــي عشــر واليــة )بجايــة وســكيكدة والجلفــة(، إال أنهــا تــدل علــى إمكانيــات 
يتعلــق  التكوينــي.  للبرنامــج  الثالثــة  الوحــدات  مكتســبات  لتنصيــب  هائلــة 
تطويــر  علــى  اآلخريــن  وتحفيــز  باالجتمــاع  يلتزمــن  نســاء   8 بتحديــد  األمــر 
للقــرن  األساســية  العناصــر  مــن  اثنيــن  بيــن  يجمــع  محلــي  مشــروع  وتطبيــق 
النســاء  أشــجع  وأنــا  الجديــدة.  والتكنولوجيــات  النســاء  والعشــرين:  الحــادي 
منطقــة  فــي  فيهــا  الشــروع  تــم  مبــادرات  علــى  األنترنــت  علــى  البحــث  علــى 
وتكييفهــا  تكرارهــا  إمكانيــات  رؤيــة  أجــل  مــن  مواصفاتهــا  وتحليــل  أخــرى، 
فــي ســياقهن المحلــي الخــاص بهــن. ومــن أجــل احــراز التقــدم، ينبغــي اتخــاذ 
عالقــات تعــاون مــع البلديــات فــي العالــم التــي يمكــن أن تهتــم بــأن تتقــدم 

المثــال.  ســبيل  علــى  مســتقبلية  مناقصــات  فــي  للشــراكة 
مــن  المقبلــة  المراحــل  خــالل  وتطوريهــا  المبــادرة  هــذه  إطــالق  إعــادة  يمكــن 

مــج نا لبر ا

ديناميكيــات المجموعــة

I –المنهــج البيداغوجــي المعتمــد فــي ورشــات التكويــن
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العنــوان: االســتماع النشــط عندمــا تكــون لنــا حجــج مخالفــة

الوصــف: نبحــث عــن مواضيــع تكــون محــل جــدل، وتثيــر جــدال داخــل المجموعــة. 
علــى  موافقــة«  »غيــر  وامــرأة  موافقــة«   « امــرأة  مــن  مؤلفــا  زوجــا  ونحــدد 
حــق  الرحيــم،  القتــل  الزوجــات،  تعــدد  المثــال:  ســبيل  علــى  معيــن.  موضــوع 

)مــن عدمــه( صمــوت مرضــى الســيدا، امــرأة رئيســة للجمهوريــة؟ الــخ. 
 تتضمــن منهجيــة هــذا التمريــن علــى تكــرار وإعــادة صياغــة الحجــج » الموافقــة« 
يشــبه  الموافقــة«.  غيــر   « بــي  الخاصــة  الحجــج  ابــداء  الغير،قبــل  يثيرهــا  التــي 
ــي تكــرار أفــكار  ــاراة تنــس« حيــث يتضمــن الشــوط األول مــن خطاب األمــر » مب

ــم، إعطــاء حججــي الخاصــة.  ــة قــدر اإلمــكان، ومــن ث خصمــي، بأمان
ــرض أن  ــي مــن المفت ــرات الت ــق، ســيتم تخفيــض التوت ــن كمــا يلي إذا دار التمري
تظهــر حينمــا نقابــل األفــكار المخالفــة بأفكارنــا. يســمح هــذا باالســتماع الجيــد 

ــوال هــذه الطريقــة. ــا لنســتمع لهــا ل ــى الحجــج التــي مــا كن إل

الديناميكيــة عــن طريــق الثنائيــة

Jun( بلديــة أندلســية تتــم إدارتهــا علــى تويتــر العنــوان : خــون )

9 دقائــق و30 ثانيــة، مثــاال عــن بلديــة تتــم  الوصــف: يعــرض هــذا الفيديــو فــي 
3700 نســمة فــي جنــوب اســبانيا.  إدارتهــا علــى تويتــر. هــي بلديــة تعدادهــا 
الشــبكات  توفرهــا  التــي  الفــرص  المنتخبــات  النســاء  ُنــري  حتــى  وســيلة  هــي 

المحليــة. العموميــة  الشــؤون  إلدارة  االجتماعيــة 
/http://www.france24.com

فيديــو حــول تجربــة التســيير 
العمومــي المحلــي عبــر 

الشــبكات االجتماعيــة

العنــوان : عــرض صفحــة الفايســبوك المخصصــة لعــروض العمــل للشــباب 

معهــد  فايســبوك  صفحــة  مســؤولة   )Eva Nigora( نيقــورا  ايفــا  الوصــف: 
 Institut de la Jeunesse des îles( بإســبانيا  باليــاراس  ايــل  الشــباب 
فعالــة  تكــون  حتــى  الصفحــة  إدارة  كيفيــة  المباشــر  علــى  تقــدم   )Baléares
ايفــا كيــف نقــوم بتنســيق  لنــا  النوعيــة والكميــة. تظهــر  وصارمــة مــن حيــث 
تكــون  التــي  والتدخــالت  الكاذبــة«  العــروض«  تجنــب  مــع  للصفحــة،  يومــي 
صفحــة  أيــة  إلدارة  أساســية  معاييــر  إيفــا  علينــا  وتعــرض  الموضــوع.  خــارج 

المرفــق( )أنظــر  والنوعيــة  االســتدامة  نحــو  توجــه  مــع  فايســبوك 
https://www.facebook.com/groups/borsadefeinaxarxainfojove/

مؤتمــر عبــر الفيديــو مــع معهــد 
باليــار للشــباب )الحكومــة 

الجهويــة إلســبانيا(

العنــوان: خطابــي لـــ » دقيقتيــن«

الوصــف: تــم تقديــم هــذا التمريــن أيضــا خــالل عــرض باوربوينــت حــول النظــرة 
بتحضيــر  األمــر  يتعلــق  ناجــح.  نحــو خطــاب  والســبل  االتصــال  لعمليــة  العامــة 
فــي  إلينــا  يســتمع  الــذي  الشــخص  والــذي ســيصوت  مــن دقيقتيــن،  خطــاب 
ــة  ــاع باللغــة اللفظي ــز واالقن ــى المــرأة أن تبحــث عــن التحفي ــا. عل ختامــه لصالحن
وغيــر اللفظيــة، مــع حجــج قويــة، واضحــة ومحفــزة، ومــع نبــرة وحركــة جســدية 
مناســبة. يجــري هــذا التمريــن فــي جلســة علنيــة حتــى تختبــر النســاء » التوتــر 
ــة حقيقــة. أشــجع النســاء  ــم تكــن حال ــد التحــدث مــع الجمهــور، حتــى وإن ل » عن
وأقــوم  الوقــت  أراقــب  وآمنــة.  عائليــة  بيئــة  فــي  التقــدم  علــى  خجــال  األكثــر 
مــن  وكــم  أنفقتــه  الــذي  الوقــت  تتكلــم  التــي  المــرأة  تعــرف  حتــى  بإشــارات 
الوقــت يتبقــى لهــا. وفــي األخيــر، تركــز الســيدة فريــدة كبــري علــى الجوانــب 
التــي يجــب تحســينها، وأنــا، أؤكــد علــى الجوانــب اإليجابيــة التــي يجــب تعزيزهــا 

ــك. ــى ذل ــاء عل ــا بن وتطويره

ــة ــة والجماعي ــة الفردي الديناميكي
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II - مقاييــس التكويــن

I المقيــاس 

العالقــات مــع المجتمــع المدنــي 
ــة التشــاركية والديمقراطي

1 - المــرأة المنتخبــة: تحــدي مــزدوج!
2 - الثقــة بالنفــس لتحقيــق النجــاح 

3 - معرفــة كيفيــة الحفــاظ علــى عالقــة نوعيــة مــع المجتمــع
4 - العمــل فــي شــبكة 

5 - الشــراكة بيــن المنتخبــات -الجمعيــات ومنظمــات المجتمــع المدنــي
6 - الديمقراطيــة التشــاركية 
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1 -  امــرأة ومنتخبــة: تحــد مــزدوج!

فــي معظــم الســياقات الثقافيــة والسياســية، حتــى عندمــا تكــون الحصــص موجــودة منــذ فتــرة طويلــة، فــإن الحصــول 
علــى المصداقيــة كمنتخبــة ال يــزال يشــكل تحديــا. وقــد حققــت الجزائــر أداء طيبــا مــن خــالل إنشــاء، فــي مــرة واحــدة وفــي 
قانــون واحــد، إلــزام الحصــول علــى نتيجــة مــا يقــرب مــن ثلــث النســاء المنتخبــات فــي جميــع مجالســها، بمــا فــي ذلــك 
المنتخبــات، والتــي عليهــن  المحليــة. وهــذه خطــوة هائلــة، ولكنهــا أيضــا مســؤولية عظيمــة تقــع علــى كاهــل  المجالــس 

ــد اعتمــاده. ــم يكــن محــل اجمــاع عن ــار سياســي ل ــات أنســبية خي إثب
هــل ســنكون بنــاء علــى مــا ذكــر متواضعيــن جــدا، » غيــر مناســبات« لهــذا النــوع مــن العهــدة، حساســات وراثيــا بخصــوص 

ــا؟ ــن، فــي مجالســنا أو أحزابن ــة فــي السياســة؟ هــل ســنصبح خصمــات الرجــال المنتخبي التفــاوض أو المواجهــة المتأصل
ــا،  ــي ننتمــي إليه ــزاب الت ــت األح ــا كان ــا، أي ــر من ــزء كبي ــز ج ــا يمي ــإن م ــة أخــرى، ف ــال. ومــن ناحي ــة الح ــة هــي ال بطبيع اإلجاب
وحتــى وإن كنــا منافســات، هــو شــعور معيــن بالكفــاءة، ســباق مــع الزمــن ألن عهدتنــا تأتــي اضافــة إلــى جميــع المهــام 

األخــرى، والرغبــة فــي انجــاز مشــاريع مفيــدة، حتــى لــو كان وراء الكواليــس.

2 - الثقــة بالنفــس لتحقيــق النجــاح

ــذي عليــك  ــوكلت إليــك كمــا ينبغــي، الجــزء األول ال ــي أـ ــؤدي هــذه العهــدات الت مــن أجــل أن تنجحــي فــي هــذا الرهــان وت
الفــوز فيــه هــو ضــد أو باألحــرى مــع نفســك. بنــاء الثقــة بالنفــس، تكتســب أيضــا مــن احتــرام اآلخريــن لعملــك، لخطبــك، 
لمواقفــك. ويتــم اكتســابها خطــوة خطــوة، مــن خــالل إقامــة تحالفــات تفصيليــة، وموضوعــا بموضــوع، مــع منتخبيــن 
آخريــن مــن األغلبيــة أو المعارضــة، مــع عناصــر فاعلــة فــي اإلدارة أو المجتمــع المدنــي، ومــع وســائل اإلعــالم. تتغــذى 
الثقــة والتقديــر أيضــا مــن دعــم أحبائــك، ويمكــن أن تصبــح تدريجيــا محــركا قويــا فــي العهــدة الحاليــة وللحصــول علــى 

العهــدة الالحقــة.
الذيــن  المواطنيــن  جميــع  المواطنيــن،  مــع  للعالقــة  أســلوب  إقامــة  بالخصــوص،  األولــى  االنتخابيــة،  العهــدة  تتضمــن 
تمثلينهــم، بمــن فيهــم أولئــك الذيــن  لــم يصوتــوا ال لــك وال لحزبــك. إن المطالــب ال تنتهــي والــرد علــى جميعهــا أمــر 

. مســتحيل

3 - معرفــة كيفيــة الحفــاظ علــى عالقــة نوعيــة مــع المواطنيــن
 

لــن  وحــده  التتابــع  هــذا  ولكــن  المختــص.  التنفيــذي  المنتخــب  أو  المصلحــة  إلــى  الطلــب  بإرســال  فعــل  رد  أول  يكــون 
واعيــن  المطالبيــن  المواطنيــن  لجعــل  الطــرق  مــن  هنــاك سلســلة  المواطنيــن.  مــع  نوعيــة  عالقــة  إلقامــة  كافيــا  يكــون 
بمســؤولياتهم، لتجنــب عالقــة يحتمــل أن تقــوض بســبب المحســوبية، ومــن أجــل وضــع المواطنيــن فــي وضــع يســمح 

بــأن يصبحــوا فاعليــن فــي الحــل. لهــم 
ســيوفر لــك هــذا الدليــل مجموعــة مــن األدوات. وتتطلــب هــذه العالقــة الســليمة مــع المواطنيــن فــي نفــس الوقــت 
ــى الشــرعية أيضــا  ــود. ُيلعــب رهــان الحصــول عل التزامــات يمكــن تنفيذهــا مــن طرفــك وتفســيرات واضحــة للحــدود والقي
فــي المجلــس الــذي تكونيــن فيــه. فــي األغلبيــة، عليــك قبــول انضبــاط جماعــي معيــن، ومــع ذلــك أن ترتقــي باحتــرام 
الشــركاء السياســيين للمعارضــة، بالتشــجيع علــى مواقــف جماعيــة، حينمــا يكــون ذلــك ممكنــا، ومــع مشــاركة معلومــات 
مفيــدة مــع المعارضــة. وســيتم قيــاس مصداقيتــك مــن خــالل المشــاريع حيــث تنجــح المقترحــات التــي قدمتهــا بشــأنها 

والتــي يمكنــك أن تزعمــي أنهــا وليــدة أفــكارك. 
ــار عــدد محــدود مــن المشــاريع واألولويــات. مــا يمكنــك  وبالنظــر إلــى قصــر مــدة العهــدة، يكمــن هــذا الفــن كلــه فــي اختي
مــا  الرجــال.  للنســاء ضــد  ثمــرة معركــة  ليســت  بلديتــك، واليتــك،  لصالــح ســكان  كامــرأة منتخبــة كمكســب  تقدميــه  أن 

ســتحققينه للنســاء فــي منطقتــك، ســيكون جيــدا ومفيــدا لجميــع المواطنيــن، رجــال ونســاء بلديتــك أو واليتــك.

4 - العمــل فــي شــبكة
 

وأخيــرا، إذا أرادت أقليــة جديــدة أن تــدوم فعليهــا أن تســتثمر جميــع مــا تملــك مــن قــوة. اعملــي فــي إطــار شــبكة، ادعمــي 
السياســية  االنتمــاءات  عــن  بعيــدا  النســاء،  بيــن  التضامــن  ممكــن  قــدر  بأكبــر  والعبــي  المشــتركة،  بالمبــادرات  نفســك 
ــزل، مشــاركة أو ال فــي المجتمــع  ــة من ــة، تاجــرة أو رب ــر شــابة، جامعي ــة. شــابة أو غي ــك. ال يوجــد نمــوذج لمنتخب الخاصــة ب
اســتعمال  فــي  خبيــرة  بهــا  تمريــن  التــي  التجــارب  مــع  تصبحيــن  ال،  أو  حزبهــا  طــرف  مــن  ومكونــة  مدعومــة  المدنــي، 
المواطنيــن.  طاقــات  وتوحــد  تجمــع  التــي  التكتيكيــة،  أو  االســتراتيجية  أو  القانونيــة  أو  التنظيميــة  السياســية  األدوات 
الذيــن  المواطنــون  ليــراه  ســتقدمينه  ومــا  طبــخ،  وصفــة  مــن  الفهــم  ناحيــة  مــن  بأكثــر صعوبــة  األدوات  هــذه  ليســت 
ــو كان  ــه ل ــون بســرعة أن ــس المواقــد. ســيدرك المواطن ــة المطعــم، ولي ــق وقاع ــة، هــو الطب ستلتمســين منهــم عهــدة ثاني

الكواليــس.  فــي  المتقــن  والتحضيــر  الجيــدة  المكونــات  بفضــل  فذلــك  بالجــودة،  متميــزا  الطبــق 
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5 - الشــراكة بيــن المنتخبــات -الجمعيــات ومنظمــات المجتمــع المدنــي

تأســيس العالقــات الميدانيــة مــع البلديــة أو الواليــة

ــة  ــم إقامــة صل ــا السياســي، ومــن ث ــه عملن ــا مــن أجــل توجي ــدا موقعن ــى، مــن الضــروري أن نحــدد ونعــرف جي كخطــوة أول
ــن العمــل علــى مســتوى المجلــس )مجلــس شــعبي بلــدي أو والئــي( والمجتمــع المدنــي. ثابتــة بي

المجتمــع المدنــي المنظــم والمواطنــون:

تحديــد ومعرفــة الموقــع الخــاص بــك أ - 

المدنــي.  للمجتمــع  العناصــر األساســية  لجــان محليــة، أم ال، هــم  أو  كانــوا منظميــن فــي جمعيــات،  المواطنــون، ســواء 
ــم  ــه، فه ــاء علي ــة. وبن ــة أو الوالي ــا البلدي ــي تقدمه ــراء ألنهــم مــع اتصــال مباشــر يومــي بالخدمــات الت ويجــب اعتبارهــم خب
مصــدر هــام للمعلومــات وردود  الفعــل لتوجيــه عملــك ويســمحون لــك بــأن تكونــي فــي تناغــم مــع الحقائــق اليوميــة. 
ولذلــك فمــن المهــم إقامــة عالقــات دائمــة مــع المجتمــع المدنــي. بيــد أن الشــراكة بيــن المنتخبيــن والمواطنيــن يجــب 
ــة وشــفافة. ويجــب أن تكــون العالقــة القائمــة »مربحــة للجانبيــن«، ويتعيــن علــى كل طــرف  أن تقــوم علــى شــراكة متوازن

أن يجــد منفعتــه.
ــر مســتغلة مــن طــرف  ــن الشــركاء وشــفافية العالقــة همــا شــرطان أساســيان إلقامــة عالقــة مســتديمة وغي ــوازن بي إن الت

أحــد األطــراف ألغــراض أخــرى.   

ب- إنشــاء ســجل والحفــاظ عليــه

وبالملمــوس :-( األهداف اإلجراء

تعبئــة شــبكتك لتحديــد الجهــات   ✓
الفاعلــة )المواضيــع واإلجــراءات 

والمســؤولين(؛
معرفــة أعمــال الجمعيــات   ✓
هــو أيضــا معرفــة احتياجــات 

ــن. المواطني
✓ إشــراك اإلدارة فــي هذه 

ــة العملي

تحديــد الجمعيــات حســب   ✓
المواضيــع واالحيــاء

االحتفــاظ بســجل

االنتقــال لعيــن المــكان للقــاء   ✓
الجهــات الفاعلــة

التعاطــف واالســتماع   ✓
واالحترام 

إقامــة عالقــة واضحــة )عدم   ✓
الوعــد بأشــياء مســتحيلة

بنــاء الثقــة   ✓
توســيع معرفتــك الميدانيــة   ✓

تحييــن الســجل  ✓

عقــد اجتماعــات منتظمــة

إطــار اجتمــاع لطيــف ومحايــد؛  ✓
✓  وضــع نفســك كمســهل؛

مكافحــة الوظائــف المزدوجــة   ✓
والصراعــات.

انشــاء التشــاور   ✓
تغذيــة ميــزان القــوى في   ✓

الســاحة السياســية 

الربــط الشــبكي بيــن الجهــات الفاعلــة

I : العالقــات مــع المجتمــع المدنــي والديمقراطيــة التشــاركية المقيــاس 
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يمكــن كتابــة ميثــاق للمشــاريع   ✓
ــة والدقيقــة.  الهيكلي

يجــب أن يكــون واضحــا وشــفافا   ✓
وعموميــا؛

هــي مفيــدة عندمــا تكــون   ✓
العالقــات متوتــرة.

توضيــح مؤهــالت المنتخبــات   ✓
ــات  والجمعي

انشــاء مســؤولية مشــتركة    ✓

تحريــر ميثــاق الشــراكة

التواصــل حــول تطــور حالة   ✓
)األزمــة( بشــكل دائم وشــفاف.

الســماح بإجــراء ســريع   ✓ إدارة حالــة أزمة

ج -بنــاء شــراكات صحيحــة

توضيــح دور كل منهــا  -
بنــاء التحالفــات  -

د -إشــراك اإلدارة 

الطلبــات الفرديــة  -
البنــاء الجماعــي للحلــول  -

االلتزامــات  -
العــودة إلــى الميدان  -

اقامــة صلــة بيــن عملــك فــي المجلــس والعمــل الميدانــي الخــاص بــك.  -

ه -إثــارة اهتمــام الجمعيــات وغيرهــا مــن مكونــات المجتمــع المدنــي:

الشــعب  المجلــس  اللجــان،  وأماكــن  )تاريــخ  وبرمجتهــا  المجلــس  فــي  األعمــال  حالــة  مــن  بينــة  علــى  تكونــي  أن   - 
طريــق عــن  العموميــة  )التدخــالت  تعبئتهــا  وتنظيــم  مكثــف  بشــكل  وجودهــا  لضمــان  الوالئــي...(  أو  البلــدي    

البيانــات الصحفيــة أو غيرهــا ...(؛  
البلــدي أو الوالئــي )بمــا  القــوى بيــن األعضــاء المنتخبيــن للمجلــس الشــعبي  أن تكونــي علــى بينــة مــن ميــزان   - 
ــن  ــن الذي ــد المنتخبي ــة واالئتالفــات لتحدي ــزاب داخــل الغالبي ــف األح ــن مختل ــة( وبي ــك فــي نفــس المجموع فــي ذل   

يرجــح أن يكونــوا حساســين لقضيتهــم وضمــان االتصــال بهــم؛  
ــدي ــاك مجلــس حــول مشــروع داخــل المجلــس الشــعبي البل ــك عندمــا يكــون هن ــم االســتماع ل ــى أن يت العمــل عل  - 

  أو الوالئــي.

و -الحفــاظ بفعاليــة علــى شــبكتك وكيــف تصبحيــن فاعــال وســيطا مهمــا لمنظمــات المجتمــع المدنــي:

تمريــر رزنامــات العمــل وجــداول أعمــال اجتماعــات المجالــس، مــع الحــرص علــى تحديــد التواريــخ الهامــة )اإلشــارة  - 
ــة،  ــى مســتوى المجالــس المحلي ــد التقــدم المحــرز فــي العمــل عل ــى تحدي ــة(. باإلضافــة إل ــى الفقــرات فــي اللجن إل   

يجــب أن يســمح هــذا التقويــم للجمعيــات بتنظيــم التعبئــة، وربمــا الحضــور أثنــاء اجتماعــات أو عــروض المشــاريع ...  
ــة رد فعــل كمــي  ــة، مناقشــة(، فمــن المهــم أن يكــون للمنتخب ــاء المــداوالت )لجن  -  عندمــا يجــري حــدث رئيســي أثن
)األصــوات( ونوعــي )ميــزان القــوى فــي الحضــور والتدخــالت / مواقــف مختلــف المنتخبيــن حــول الموضــوع(.    

ومــن المســتصوب أيضــا إبــالغ محاضــر االجتماعــات للســكان.  
لهــا أتيحــت  إذا  استشــارتها  فــي  المنتخبــات  ترغــب  التــي  المنظمــات  قائمــة  إعــداد  ممكنــا،  ذلــك  يكــون  حينمــا   - 
الفرصــة ألن طلبــات االســتماع يمكــن أن تكــون فــي مواعيــد قصيــرة جــدا وبشــكل تفاعلــي، مــا يوجــب أن يكــون لهــا   
ــي ــك األســباب الت ــك وكذل ــة بذل ــالغ المنظمــات المدني ــى الفــور. ومــن المســتصوب أيضــا إب ــراح عل أســماء لالقت   

مــن شــأنها أن تفســر رفــض ســماعهم؛  
وأيــة المنتخبــة  بيــن  منظمــة  عالقــة  هنــاك  تكــون  ال  قــد  أنــه  مــن  الرغــم  وعلــى  الجديــد،  القــرار  تبنــي  بمجــرد   - 

والتغييــرات  المحليــة،  العموميــة  الشــؤون  بــإدارة  تتعلــق  أســئلة  بأيــة  إبالغهــم  المهــم  مــن  أخــرى،  جمعيــة    
الرئيســية التــي تنطــوي عليهــا واآلثــار المتوقعــة. وباإلضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أيضــا إرســال هــذا العمــل للصحفييــن   

المهتميــن.  

]المواطنــون[
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والسياســة.  المدنــي  المجتمــع  بيــن  للعالقــات  كميســرة  نفســها  المنتخبــة  تضــع  أن  المهــم  مــن  عرضيــة،  وبطريقــة 
المواطــن. وعمــل  بالتعبئــة  الجمعيــات،  مــن  شــبكة  داخــل  تســمح،  التــي  المحوريــة  النقطــة  تكــون  أن  ويجــب 

المجلــس  تكــون علــى وشــك تجديــد عهدتهــا فــي  بتعبئــة شــبكتها فقــط عندمــا  المنتخبــة  تقــوم  أال  الهــدف: ضمــان 
الفاعلــة  الجهــات  تكــون  أن  المدنــي. ويجــب  السياســي والعالــم  العالــم  بيــن  المحلــي، وبالتالــي خلــق تضامــن فعلــي 

السياســية. إســتراتيجيتكم  فــي  حقيقييــن  شــركاء  المدنــي  المجتمــع  فــي 

ــة التشــاركية 6 - الديمقراطي

مــا هــي الديمقراطيــة التشــاركية؟

إن الديمقراطيــة التشــاركية هــي بعــد مــن أبعــاد الديمقراطيــة المحليــة. » نمــط حكــم يضــع مشــاركة المواطنيــن فــي 
تســمح  التــي  واإلجــراءات  اآلليــات  إلــى جميــع  التشــاركية  الديمقراطيــة  وتشــير   .« العموميــة  الشــؤون  تســيير  مركــز« 

بزيــادة مشــاركة المواطنيــن فــي الحيــاة السياســية وزيــادة دورهــم فــي صنــع القــرار.

أســس الديمقراطيــة التشــاركية: 

يعتبــر المواطنــون خبــراء، أشــخاص لديهــم خبــرة، معرفــة االســتخدام.  -
تعــزز الديمقراطيــة التشــاركية شــرعية ومصداقيــة العمــل العمومــي والثقــة بيــن المنتخبيــن والمواطنيــن.  -

المســتوى  علــى  المواطنيــن  إشــراك  مســألة  وليــس  معيــن:  بإقليــم  المتعلقــة  المواطنيــن  حقــوق  علــى  تركــز   - 
المحلــي مــع المنتخبيــن المحلييــن فــي القــرارات أو المشــاريع التــي تقــع علــى عاتــق الدولــة المركزيــة.  

تمــر عبــر مجموعــة مــن اآلليــات واإلجــراءات لتحســين مشــاركة المواطنيــن فــي الحيــاة السياســية المحليــة.  -

أهــداف الديمقراطيــة التشــاركية:

تحســين الشــفافية فــي القــرارات السياســية والتســيير المالــي:  -
أن نقــول مــا الــذي ســنفعله، وكيــف ســنفعل ذلــك والوســائل التــي سنســخرها لذلــك؛  -

تثبيــت / تحســين عالقــة الثقــة بيــن المواطنيــن والســلطات المحليــة، وبالتالــي تحســين مصداقيــة هــذه األخيــرة؛  -
مــن  جــزءا  وجعلهــم  والمعوقــات،  القيــود  يفهمــون  المواطنيــن  جعــل  والمســتنيرة:  النشــطة  المواطنــة  تعزيــز   - 

القرار؛  
تســهيل الحــوار وحــل النزاعــات بيــن الســلطات والمجتمــع المدنــي؛  -

تحســين تســيير المدينــة.  -
تقاســم مســؤوليات التنميــة المحليــة الحضريــة: هــي مســؤولية الجميــع!  -

يمكــن أن تكــون مشــاركة المواطنيــن مدفوعــة باثنتيــن مــن الديناميكيــات:

والمواقــف الجماعيــة  التعبئــة  خــالل  مــن  مشــاركتهم  المواطنــون  يمــارس   -  « أعلــى  إلــى  أســفل  مــن   « نهــج   - 
التأثيــر علــى الســلطات العموميــة فــي الوضــع ضمــن جــدول إلــى  التــي تهــدف جميعهــا  والدعــوة والمبــادرات    

األعمــال أو حــل مشــكلة.  
وتقتــرح تقــرر  المعلومــات،  تعطــي  المبــادرة،  هــي  العموميــة  المؤسســات   - أســفل«  إلــى  أعلــى  مــن   « نهــج   - 

شــكال مــن أشــكال مشــاركة المواطنيــن.  
ولذلــك فهــو نهــج مؤسســاتي مرخــص بــه فــي ظــل إطــار قانونــي محدد.   

مــا الــذي تجلبــه للتســيير العمومــي؟

ــم  ــن ســلطة سياســية يمكنه ــي وتعطــي المواطني ــى المســتوى المحل ــة هــي نظــام منظــم عل ــة المحلي الديمقراطي  - 
ممارســتها علــى المســتوى المحلــي.  

للمواطــن السياســية  الســلطة  تقريــب  فــي  الرغبــة  مــع  الالمركزيــة  وعمليــة  التبعيــة  لمبــدأ  صــدى  تمثــل  هــي   - 
وتقريــب بأكبــر قــدر ممكــن للوقائــع المحليــة.  

الشــؤون  إدارة  فــي  المواطنيــن  مشــاركة  لتنظيــم  للتصــرف  معينــة  مســاحة  المحليــة  الســلطات  تمتلــك   - 
ــة. العمومي  
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وتنظــم هــذه المشــاركة عمومــا بطريقتيــن:

-تشــكل  القــرارات  اتخــاذ  ســلطة  ويخولونهــم  ناحيتهــم  ممثلــي  المواطنــون  ينتخــب  التمثيليــة:  الديمقراطيــة   - 
االنتخابــات البلديــة أســاس الديمقراطيــة المحليــة؛  

صنــع وفــي  المحليــة  الشــؤون  تســيير  فــي  بنشــاط  وينخرطــون  المواطنــون  يشــارك   : التشــاركية  الديمقراطيــة   - 
القرار.  

ــة: ــة التشــاركية والحكامــة المحلي الديمقراطي

ــق االســتجابة لمشــاكل محــددة فــي ــى الحكــم عــن طري ــة عل ــى قــدرة الســلطات المحلي ــة إل يســتند الحكامــة المحلي  - 
اإلقليــم، ومشــاكل ســكانه والمصلحــة العامــة.  

مــن خــالل مشــاركة المواطنيــن، يمكــن للســلطات المحليــة أن تحكــم بطريقــة ديمقراطيــة وأن تنشــئ عمليــات   - 
للديمقراطيــة المحليــة مــن خــالل إشــراك الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي: » التعامــل معهــا «.  

يحســن الحكــم المحلــي العالقــات بيــن الســلطات المحليــة والمواطنيــن. ويشــجع علــى ظهــور مصلحــة مشــتركة.  -

كيــف تنــدرج ضمــن عمليــة صنــع القــرار السياســي؟

ــة. ــة التمثيلي ــة التشــاركية والديمقراطي ــن الديمقراطي ــة بي الصل  -

مــا هــي الخطــوات فــي عمليــة الديمقراطيــة التشــاركية؟

المســتويات المختلفــة لمشــاركة المواطــن فــي العمــل البلــدي

ــة التشــاركية  الديمقراطي

القــرار المشــترك 
نحــو ديمقراطيــة تشــاركية تكامليــة 

التمثيليــة  للديمقراطيــة  المشاورات 

االستشارة 

التمثيليــة إيصــال المعلومــة للديمقراطيــة 
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المفاتيــح  بإعطــاء  األمــر  يتعلــق  السياســية:  للمشــاركة  كاف  غيــر  ولكنــه  ضروريــا  شــرطا  المعلومــة  إيصــال  يعتبــر 
البلديــة  تأخــذ المعلومــات منحــى متصاعــدا وترتفــع مــن الســكان نحــو  الالزمــة لفهــم قــرار معيــن. ويمكــن أيضــا أن 

الســكان. مطالــب  تجميــع  تتولــى 
التشــاور )تحقيــق عمومــي إلزامــي فــي بعــض المجــاالت، الــخ( ال يحــدث عمومــا إال عندمــا يكــون الملــف متقدمــا   - 

بشــكل جيــد وغيــر ملــزم قانونيــا.  
ــزال مــن مســؤولية ــي ال ت ــن فــي معالجــة ملــف، إعطــاء تعليمــة القــرارات، الت المشــاورات هــو إشــراك المواطني  - 

المنتخــب.  
يقتضــي القــرار المشــترك تقاســم الســلطة، ولــو جزئيــا، وتفويــض جزئــي لســلطة اتخــاذ القــرار.  -

ــة التشــاركية مجموعــة أدوات الديمقراطي

األدوات – المعلومــات 

من 
على  أ
سفل أل

من 
سفل  أ
على أل

المالحظــات األهداف األدوات

x
ادراج كل عمــل محلــي فــي إطــار 

اســتراتيجية )مثــال، جريــدة، اتصــال 
شــهري( + ضمــان متابعــة جيــدة 

تحســين فعاليــة 
االتصــال + الشــفافية 

+ الثقــة

خطــة  اســتراتيجية 
االتصــال

ت 
مــا

لو
مع

ال

x
إمكانيــة الوصــول لجمهــور عريــض 

بمصاريــف محــددة + تحيينــات ضروريــة 
للمعلومــات المعلــن عنهــا

نشــر المعلومــة + 
الترويــج للعمــل 

العمومــي

اإلعــالن العمومــي

x
إمكانيــة الوصــول لجمهــور عريــض )بمــا 

فــي ذلك الشــباب( 
نشــر المعلومــة + 

الترويــج للعمــل 
العمومــي

مدخــل المدينــة

x

الكشــف عــن عملــك العمومــي 
للمواطنيــن + الســماح لهــم باالطــالع 

علــى حقائــق عملــك

تقديــم معلومــات عــن 
البرنامــج السياســي 
المحلــي + مالحظــة 

اتخــاذ القــرار + تقديــم 
الحســابات

فتــح المجلــس 
الشــعبي البلــدي 

للجمهــور

x x
انشــاء ميــزان القــوى الــذي يناســبك 

)مالحظــة: يتطلــب هــذا تغييــرا لتنظيــم 
المجلــس مــن أجــل تحديــد الكيفيــات(

الســماح بتفاعــل 
مباشــر فــي المجلــس 

الشــعبي البلــدي

اســتجواب 
ــن المواطني
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ضــرورة امتــالك عالقــة جيــدة جــدا 
أكثــر  ســتكون  ألنهــا  اإلدارة  مــع 

ضــة عر

تســهيل الوصــول 
وتحســين المصالــح 
البلديــة + تشــكيل 

مســاحة لقــاء وتبــادل

حة  مسا
المواطن                 
)مــكان أو وقت 

منهجــي للقــاء 
بيــن المنتخبيــن، 

اإلدارة 
والمواطنيــن(

x x حــذار مــن إدارة الظهــر لإلدارة 

معرفــة مــدى رضى 
المواطنيــن + تقريــب 
اإلدارة مــن احتياجــات 

المواطــن + المشــاركة 
فــي تقييــم وتحســين 

نوعيــة الخدمــات

تقييــم المواطــن 
لنوعيــة 

الخدمــات/ بطاقــة 
تقييــم المواطــن

ت 
ورا

شــا
لم

وا
ة 

ــار
ش

ست
اال

 

x
اليــة مهمــة ألنهــا تخفــض مــن عدم 
الثقــة، وينبغــي مــع ذلــك أن تكــون 

الشــكاوى محــل متابعــة

الســماح للمواطنيــن 
بإبــداء عــدم رضاهم  تســيير الشــكاوى

x x
ينبغــي تســيير التدخــالت داخــل 
القاعــة + منشــط حيــادي مــن 

األحسن

تقديــم، اســتماع، 
تبــادل، اقتراح  االجتماعــات 

السياســية 

x x

أن تضــع نفســك فــي موقــف 
مســهل )إدارة العالقــات بيــن 
الجمعيــات( ووســيط للعمــل 

العمومــي

جمــع مختلــف الجهــات 
الفاعلــة للوصــول إلــى 

توافق
الوســاطة – 

طاولــة مســتديرة 

x x
اكتســاب الخبــرة * تغذيــة عملــك * 
انشــاء ميــزان قــوى يكــون مناســبا 

لك

معرفــة مــدى رضى 
المواطنيــن + تقريــب 
اإلدارة مــن احتياجــات 

المواطــن + المشــاركة 
فــي تقييــم وتحســين 

نوعيــة الخدمــات

نصائــح 
استشــارية حســب 

الموضــوع/ 
ــا الجغرافي

x تنبــه إلــى التطبيــق. يمكــن أن يكــون 
فــي ناحيــة مــا أو جــزء مــن ناحية

الســماح للمواطنيــن 
بإبــداء عــدم رضاهم  استشــارة الســكان 

  أدوات االستشــارة والمشــاورات
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x
معلومــات  تقديــم  مســتوى  ضمــان 
 + الخبــراء(  )عبــر  للمواطنيــن  كافــي 

الجميــع تمثيــل  ضمــان 

يقــوم المواطنــون، 
الذيــن تــم اختيارهــم 

على أســاس 
منهجيــة محــددة، 

بإصــدار اقتراح 
لعمــل عمومــي.

مجموعــة عينيــة 
مــن المواطنيــن 

ك  
ــتر

ش
لم

ر ا
ــرا

لق
 ا

x

تتــم دعوة 
المواطنيــن لبنــاء 
جماعــي القتــراح 

عمــل عمومــي.
المداوالت 

x x اكمــال قــرارات المواطنيــن + ضمــان 
شــفافية ماليــة.

يقــرر المواطنــون 
تخصيــص 

المصاريــف لخــط 
ــة. الميزاني

ــة  الميزاني
التشــاركية أو 

غــالف الحي

  أدوات القــرار المشــترك

بعــض القواعــد األساســية البســيطة إلجــراء عمليــة تشــاركية:

1 - أخــذ الســياق العــام أو المحلــي بعيــن االعتبــار

2 - مــا هــو موضــوع القــرار المشــترك؟

•  مشــروع أم قــرار؟
•  هــل هــذا المشــروع/ القــرار مثيــر للجــدل أم ال؟

• هــل هــذا المشــروع/ القــرار معــروف جيــدا مــن الجميــع أم جديــد؟

3 -مــا هــو الهــدف ومــا هــي النتائــج المرجــوة؟ مــاذا نريد؟

•  اإلبــالغ؟
• جعــل النــاس يفكــرون؟

• الســماح بفهــم المشــكلة؟
ــار اســتراتيجية؟ • اختب

• تحديــد خطــوط االتفــاق أو الخــالف؟
•  اســتخدام المعــارف والمــدارك االعتياديــة للمواطنيــن؟

4 -مــن هــم الفاعلــون والمشــاركون: 

 •  مواطنــون وســكان الحــي )تنبــه إلــى أن هنــاك دائمــا فجــوة بيــن أولئــك الذيــن يعلنــون أنفســهم وأولئــك الذيــن 
    يشــاركون حقــا(

•  المجموعــات المنظمــة
ــات •  الجمعي

5 -كــم مــن الوقــت يمكننــا تكريســه لهــذه العمليــة؟

كــم سيســتغرق ذلــك، مــع العلــم أن العمليــات يمكــن أن تتــراوح مــن اجتمــاع لمــدة ســاعة واحــدة إلــى عمليــة تــدوم 
أشــهرا أو ســنوات عديــدة؟

6 - مــا هــي الميزانيــة التــي لدينــا؟

دفــع  الخفيفــة،  الوجبــات  أو  الوجبــات  القاعــات،  ]اســتئجار  التشــاركية  عمليتــك  فــي  للنجــاح  إليــه  تحتاجيــن  الــذي  مــا 
...([؟ إعالنيــة  نشــرة  الشــبكة،  علــى  الموقــع  )الملصقــات،  االتصــاالت  الترجمــة، وســائل  المنشــطين،  أو  الخبــراء  أتعــاب 

I : العالقــات مــع المجتمــع المدنــي والديمقراطيــة التشــاركية المقيــاس 
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ملخــص : العمليــة التشــاركية

•  العمــل علــى شــفافية األهــداف والعمليــة والنتائــج.
أنــاس مختلفيــن مــع جمــع  فيــه مصلحــة،  مــا  إبــراز كل  الجهــود  تشــمل  أن  وينبغــي  الطاولــة.  حــول  الجميــع  جلــب    • 

  فــي نفــس المنتــدى إلجــراء حــوار تفاعلــي.
الخالفــات وتضييــق  الفجــوات  ســد  إلــى  المشــاركة  عمليــات  تســعى  أن  وينبغــي  المتبادلــة.  المصالــح  تحديــد    • 

  إليجــاد حلــول تقــوم علــى المصلحــة العامــة للمجتمــع المحلــي.
وتطويــر الثقــة،  وتعزيــز  المجموعــات،  بيــن  العالقــات  تحســين  إلــى  المشــاركة  تســتند  أن  ويجــب  الثقــة.  بنــاء    • 

  هويــة أوســع للمجتمعــات المحليــة المختلفــة.
علــى للمثابــرة  اإلرادة  لهــم  تكــون  وأن  التشــاركية  العمليــة  فــي  ينخرطــوا  أن  المشــاركين  علــى  يجــب  وفيــا.  البقــاء    • 

  الرغــم مــن المفاوضــات الصعبــة، والقضايــا الحساســة، والطــرق المســدودة، وحتــى االنقطاعــات.
وخاصــة العمليــة،  فــي  مركزيــة  المناقشــة  قيــد  المســألة  تظــل  أن  ويجــب  المشــكلة.  علــى  التركيــز  فــي  االســتمرار    • 

  لتحديــد المشــكلة، وتحديــد أوســع قــدر مــن الخيــارات، وإيجــاد الحلــول التــي يمكــن تطبيقهــا بشــكل ثنائــي.
ال وعندمــا  المناقشــة.  خــالل  مــن  للجميــع،  مفضــل  جديــد،  خيــار  تطويــر  ســيتم  االمــكان،  قــدر  مبدعــا.  تكــون  أن    • 

  يكــون ذلــك ممكنــا، يجــب أن تكــون المشــاكل منفصلــة وغيــر موحــدة.
فــي الرســمية  الحكومــة  مشــاركة  تحقيــق  إلــى  العمليــات  تســعى  أن  وينبغــي  المســاواة.  قــدم  علــى  الجميــع    • 

  ســياق شــراكة صريحــة.
تتأثــر مصالحهــم مباشــرة الذيــن  المحلــي  المجتمــع  علــى ممثلــي  يتعيــن  أعلــى.  والتنســيق مــن  أســفل  اإلدارة مــن    • 
مســؤولة المحليــة  الســلطات  تكــون  مــا  غالبــا  نفســه،  الوقــت  وفــي  العمليــة.  يقــودوا  أن  المعنيــة  بالمشــكلة     

  عــن تنســيق العمليــة وإدارة المســائل العمليــة.
عمليــات تكــون  أن  يجــب  الخارجيــة.  الجهــات  تقاريــر  وتقديــم  المجموعــة  داخــل  المرونــة  علــى  بالحفــاظ  االلتــزام    • 
داخليــة مرونــة  أيضــا  تتضمــن  أن  يجــب  ذلــك،  ومــع  تطورهــا.  عــن  تقريــر  لتقديــم  وخاضعــة  شــفافة  المشــاركة     

  كافيــة فــي إدارة الحــوار وعمليــة صنــع القــرار.
وقــدرة والمنظمــات،  الــوكاالت  وقــدرة  الموظفيــن،  علــى  والحصــول  للمــوارد،  العمليــة  المســائل  نســيان  عــدم    • 

  األطــراف علــى التفــاوض.
مكملــة، تكــون  أن  يمكــن  والتشــاركية  االنتخابيــة  الديمقراطيــة  الناخبــة.  الهيئــة  مــع  بالروابــط  علــم  علــى  تكــون  أن    • 
األحــزاب االعتبــار  بعيــن  تأخــذ  التــي  تلــك  هــي  الناجحــة  العمليــات  التيــار.  ضــد  أيضــا  تعمــل  أن  يمكــن  ولكنهــا     

ــة.   السياســية المحلي



II المقيــاس 

الحكامــة المحليــة والالمركزيــة
1. المفاهيــم األساســية للتســيير اإلقليمــي:

1.1 الحكامــة المحليــة وعمــل الممثلــة المنتخبــة 
2.1 الحكــم الراشــد

3.1 الالمركزيــة وعــدم تركيــز الســلطة 

2. الجماعــات اإلقليميــة فــي الجزائــر
1.2 الهيئــات / مؤسســات البلديــة / الواليــة

2.2 اختصاصــات البلديــة / الواليــة
3.2 الالمركزيــة اإلداريــة والماليــة

4.2 التعــاون المشــترك بيــن البلديــات كآليــة للتنســيق بيــن الجماعــات اإلقليميــة

3. السياســات العموميــة وتســيير المصالــح العموميــة
1.3 دورة السياســات العموميــة الرامــي إلــى إنشــاء مصالــح عموميــة.

کیــف یترجــم عمــل الســلطات المحلیــة؟  √
دور الممثليــن المنتخبيــن فــي دورة صياغــة السياســة العموميــة  √

بعــض األدوات العمليــة لصیاغــة السیاســة العموميــة  √
 

ــة: ــة المحلي ــح العمومي 2.3 المصال
√  مفهــوم المصالــح العموميــة المحليــة

√  أصنــاف المصالــح العموميــة
المصالــح العموميــة المحلیــة فــي الجزائــر: قانــون البلديــة  √

 
3.3 أســاليب تســيير المصالــح العموميــة علــى المســتوى المحلــي:

تســيير المصالــح العموميــة مــن قبــل الهيئــات العموميــة  √
تســيير المصالــح العموميــة مــن قبــل أشــخاص خــواص  √
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إلقليم ا

المؤسســة

أنت
 

المثــال -1ممثــل/ ممثلــة عــن البلديــة. قانــون البلديــة

2011 المتعلــق بالبلديــة.  22 جــوان  1432 الموافــق لـــ  20 رجــب  11-10 بتاريــخ  3( القانــون رقــم    

1 - المفاهيــم األساســية لــإدارة اإلقليميــة

1.1 -الحكامــة المحليــة وعمــل الممثلــة المنتخبــة

ممارســة  وهــي  الواليــة(.  أو  البلديــة  إقليــم  )فــي  معيــن  إقليــم  فــي  الســلطة  لممارســة  وســيلة  هــي  المحليــة  الحكامــة 
واليــة.  / بلديــة  شــؤون  إدارة  إطــار  فــي  واإلداريــة  والقانونيــة  واالقتصاديــة  السياســية  الســلطة 

الممثلــة المنتخبــة عضــو فــي مؤسســة / هيئــة تمثــل البلديــة / الواليــة.
ــم  ــي فــي هــذا اإلقلي ــراع العــام لمــدة خمــس ســنوات. وهــي جــزء مــن الحكامــة المحل ــة باالقت ــم انتخابهــا لعهــدة تمثيلي ويت

ــة(. ــة / الوالي )البلدي
ــه  ــال الحكومــة؛ إن ــى مج ــا إل ــي ال تنتمــي جميعه ــة والمؤسســات الت ــات الفاعل ــة معقــدة مــن الجه » يشــمل الحكــم مجموع

يعكــس ترابطــا بيــن الســلطات والمؤسســات المرتبطــة بالعمــل الجماعــي«. 
بأنــه  الحكــم  المحليــة،  التنميــة  فــي  المتخصــص   ،)Bernard Pecqueur( بيكــور  برنــارد  االقتصــادي  الخبيــر  ويعــرف 
»عمليــة مؤسســية وتنظيميــة لبنــاء التوافــق بيــن مختلــف أنمــاط التنســيق بيــن الجهــات الفاعلــة القريبــة جغرافيــا، بغيــة 

معينــة«. مناطــق  فــي  المطروحــة  المســبوقة  غيــر  اإلنتاجيــة  المشــاكل  حــل 



34

علــى مســتوى اإلقليــم: البلديــة   .1

I البــاب
المبــادئ القاعديــة  

المــادة 1 –
 البلديــة هــي الجماعــة اإلقليميــة القاعديــة للدولــة. 

وتتمتــع بالشــخصية المعنويــة والذمــة الماليــة المســتقلة. 
وتحــدث بموجــب القانــون.

 
المــادة 2:

فــي  المواطــن  مشــاركة  إطــار  تشــكل  و  المواطنــة،  ممارســة  ومــكان  لالمركزيــة  اإلقليميــة  القاعــدة  هــي  البلديــة 
العموميــة. الشــؤون  تســيير 

المــادة 3:
 تمــارس البلديــة صالحياتهــا فــي كل مجــاالت االختصــاص المخولــة لهــا بموجــب القانــون.

وتســاهم مــع الدولــة، بصفــة خاصــة فــي إدارة وتهيئــة اإلقليــم، وفــي التنميــة االقتصاديــة، االجتماعيــة والثقافيــة، 
وفــي األمــن باإلضافــة إلــى الحفــاظ علــى اإلطــار المعيشــي للمواطنيــن وتحســينه. 

المؤسســة: المجلــس الشــعبي البلــدي  .2

البــاب 1
هيئــات البلديــة وهياكلهــا

 المــادة 15:
 تتوفــر البلديــة علــى: 

هيئــة مداولــة: المجلــس الشــعبي البلــدي،  —
هيئــة تنفيذيــة يرأســها رئيــس المجلــس الشــعبي البلــدي،   —

إدارة ينشــطها األميــن العــام للبلديــة تحــت ســلطة رئيــس المجلــس الشــعبي البلــدي.   —

العمــل: المداولــة التخــاذ قــرارات   .3

الفــرع 5 
نظــام المداوالت 

المــادة 52:
 يعالــج المجلــس الشــعبي البلــدي الشــؤون التــي تدخــل فــي مجــال اختصاصــه عــن طريــق المــداوالت.

II : الحكامــة المحليــة والالمركزيــة المقيــاس 
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2.1- الحكــم الرشــيد

الحكــم هــو شــكل مــن أشــكال توجيــه أصحــاب المصلحــة المتعدديــن.
ثمــرة  هــي  وإنمــا  القــرار(،  مــن صنــاع  مجموعــة  )أو  وحيــد  قاهــر  قــرار  قبــل صانــع  مــن  تتخــذ  القــرارات  تعــد  لــم 

المصلحــة. ألصحــاب  مختلفــة  لمصالــح  وفقــا  والســلبيات،  لإليجابيــات  دقيــق  وزن  بعــد  التشــاور 
ويســتند الحكــم الرشــيد إلــى أربعــة مبــادئ أساســية:

المســؤولية،  -
الشــفافية،  -

دولــة القانون،  -
المشــاركة.  -

والممتلــكات  األمــوال  تهــدف إلنشــاء وصــون  عمليــة  أنــه  علــى  تخطيطــي  بشــكل  الرشــيد  الحكــم  تعريــف  ويمكــن 
العموميــة، وضمــان حقــوق المواطنيــن، واحتــرام تطلعــات المواطنيــن المشــروعة نحــو المســاواة فــي المعاملــة.
فــي  تلبــي  أن  مــن شــأنها  بأعمــال شــفافة ومنتظمــة،  القيــام  علــى  القــادة  بقــدرة  أيضــا  الرشــيد  الحكــم  ويقــاس 

للمحكوميــن. المشــروعة  والحاجــات  الشــرعية  الوقــت  نفــس 
الحكــم الرشــيد هــي وســيلة لممارســة الســلطة والتــي تتضمــن:

1 - تنســيق الجهــات الفاعلــة:

ليســت ابــدا مســألة » إدارة« بــل » توجيــه«.  -
تعبئــة وتوجيــه الجهــات الفاعلــة العموميــة والخاصــة والجمعيــات المعنيــة.  -

2 - توجيــه العمــل نحــو تحقيــق أهــداف مشــروعة:

الوســائل وخلــق عالقــات  اقتصــاد فــي  المســطرة بصــورة مشــروعة مــع  األهــداف  إلــى تحقيــق  الســعي   -
المصلحــة. أصحــاب  جميــع  مــع  وشــفافة  ومحترمــة  منصفــة،  وبالتالــي  دائمــة، 

القيــام بذلــك بفعاليــة وكفــاءة واســتدامة.  -
ــة والخدمــات  ــا: السياســة العمومي ــى األهــداف الواجــب بلوغه ــن عل ــرارات الممثلي ــم الرشــيد / ق ــز الحك يرك  -

للمواطنيــن.  العموميــة 

3 - المشــاركة والمشــاورات:

التشــاور بيــن الجهــات الفاعلــة الخاصــة والعموميــة.  -
ــم الخدمــات  ــع القــرار، وفــي تقيي ــة صن ــف االحتياجــات، فــي عملي ــن مهمــة فــي تعري إن مشــاركة المواطني  -

العموميــة.

ــة المختلفــة للحكــم: 4 - المســتويات اإلقليمي

- المســتويات اإلقليميــة المختلفــة للحكــم هــي: الدولــة، الواليــة والبلديــة.

العمــل  علــى  المنتخبــات  الممثــالت  المنتخبيــن/  الممثليــن  بقــدرة  الرشــيد  المحلــي  الحكــم  يرتبــط  الختــام،  وفــي 
فــي: الفاعلــة  الجهــات  مــن  معقــدة  مجموعــة  مــع  بالتنســيق 

- مســتويات إقليميــة مختلفــة
- المجــاالت الخاصــة والعموميــة

- داخــل مؤسســتك وفــي عالقــات جيــدة مــع المؤسســات األخــرى.
ــز  ــاء لتعزي ــة تطويرهــم كحلف ــة المنتخب ــى الممثل ــي يجــب عل ــة الت ــات الفاعل ــة المعقــدة مــن الجه ــى المجموع ــال عل مث

المشــاريع المحليــة.
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الدولة
الحكومــة 
)الوزارات(

المجــاس الشــعبي 
الوطنــي، المجالــس 

ــة  القضائي
والقضــاة 

الجهــات الفاعلــة 
الخاصــة: 

المؤسســات 
المتوســطة 
والصغيــرة/ 

المؤسســات، 
ــات،  الجمعي

منظمــات المجتمــع 
المدنــي.

الوالية

البلديــة

المجلــس الشــعبي الوالئــي 
) م ش و( 

أعضــاء المجالــس 
التنفيذيــة الوالئيــة  

المجلــس 
الشــعبي 
البلــدي 

) م ش ب(

ئيس  ر
المجلــس 
الشــعبي 

البلــدي
)ر م ش ب(

الهيئــات 
األخــرى اإلدارية 
)األميــن العام، 
بيــن البلديــات، 

مندوبيــات 
وملحقــات 

البلديــة(

الجهــات الفاعلــة 
الخاصــة: 

المؤسســات 
المتوســطة 
والصغيــرة/ 

المؤسســات، 
ــات،  الجمعي

منظمــات 
المجتمــع 

المدنــي

 هيئــات إداريــة أخــرى: األمنــاء العامــون للواليــة 

الوالي

الجهــات الفاعلــة للحكــم

3.1-  الالمركزيــة وعــدم تركيــز الســلطة 

مــا هــي الالمركزية؟

الالمركزيــة هــي طريقــة فــي التســيير التــي تعمــل علــى توزيــع االختصاصــات بيــن الدولــة المركزيــة والجماعــات اإلقليميــة 
ــة الســكان.  ــان رفاهي مــن أجــل ضم

أو  الفرعيــة  الحكوميــة  المنظمــات  إلــى  المركزيــة  اإلدارة  مــن  العموميــة،  الوظائــف  ومســؤوليات  للســلطة  نقــل  وهــو 
المحليــة. الجماعــات 

II : الحكامــة المحليــة والالمركزيــة المقيــاس 
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ــةاإلدارة المركزيــة اإلدارة المحلي
 )الجماعــات المحليــة(

مســؤوليات الوظائــف العموميــة )االختصاصــات(

ــات، بخصــوص تســيير  ــة، وال ســيما البلدي ــة اختصاصــات هامــة للســلطات المحلي ــن: تفــوض الدول فــي نصــوص القواني  •
ــى  ــا إل ــم، وم ــة االقلي ــة، والنقــل، وتهيئ ــة والصناعي ــات المنزلي ــاه والصــرف الصحــي، والنفاي ــل: المي ــة مث ــح العمومي المصال

ذلــك.
التــي  إلــى حــد كبيــر عــن إرادة الدولــة،  إلــى الالمركزيــة فــي الدســتور. والالمركزيــة ناتجــة  •  فــي الجزائــر، تدعــو الدولــة 

هامــة. إصالحــات  فــي  الشــروع  خــالل  مــن  الــالزم  التغييــر  تقــدر 

لمــاذا يتــم تنفيــذ الالمركزيــة؟

1. مــن أجــل تعميــق الديمقراطيــة المحليــة: لذلــك فــإن الالمركزيــة ال يمكــن فصلهــا عــن الديمقراطيــة المحليــة.
2. مــن أجــل تكييــف الســكان لتســيير شــؤونهم المعيشــية.

3. عكــس التنــوع فــي تركيبــة الجماعــات المحليــة.

المركزيــة والالمركزيــة
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»عمليــة الالمركزيــة تتكــون مــن حركــة مزدوجــة:

1( إعــادة توزيــع االختصاصــات مــن أعلــى إلــى أســفل مــن أجــل حــل المشــاكل علــى المســتوى الــذي تنشــأ فيــه بشــكل 
ملمــوس؛

2( مــن جهــة أخــرى، تقريــب المواطنيــن مــن ممارســة القــرارات التــي تؤثــر علــى مســتقبلهم «

ركائــز الالمركزيــة4 

الزمــن. ويطــور  الدســتورية والتشــريعية والتــي يتوقــع أن تســتمر علــى مــر  تبــدأ باإلصالحــات  الالمركزيــة هــي اذن عمليــة 
لالمركزيــة. الخــاص  نموذجــه  بلــد ومجتمــع  كل 

وتســتند عمليــة الالمركزيــة إلــى أربــع ركائــز علــى األقــل: التنظيــم اإلداري اإلقليمــي )إنشــاء الجماعــات االقليميــة(، الالمركزيــة 
السياســية، والالمركزيــة اإلداريــة والماليــة. 

عناصــر عمليــة الالمركزيــة؟

جانــب  مــن  أكبــر  مشــاركة  مــع  تتخــذ  التــي  القــرارات،  أن  افتــراض  إلــى  الســلطة(  )نقــل  السياســية  الالمركزيــة  تســتند 
تتخذهــا  التــي  تلــك  مــن  المجتمــع  مصالــح  مختلــف  باحتياجــات  أفضــل  نحــو  علــى  وتفــي  جيــدا  مؤسســة  المواطنيــن، 
تتيــح  السياســية  الالمركزيــة  أن  نفتــرض  ذلــك،  إلــى  وباإلضافــة  المركــزي.  المســتوى  علــى  السياســية  الســلطات 
ناخبيهــم  وتطلعــات  احتياجــات  بفهــم  للمنتخبيــن  وتســمح  أفضــل،  نحــو  علــى  المحلييــن  المنتخبيــن  معرفــة  للمواطنيــن 

أفضــل. نحــو  علــى 

1

2

3

4

التنظيــم اإلداري الالمركــزي

 نقــل الســلطات

 نقــل المصالــح العموميــة

نقــل الماليــة 

التقســيم اإلداري اإلقليمــي فــي الجزائــر   •
هيئــات الجماعــات المحليــة: الواليــات، البلديــات   •

الالمركزيــة السياســية )إصالحــات دســتورية وإطــار قانونــي(   •
منــح مزيــد مــن ســلطات اخــذ القــرار للمنتخبيــن المحلييــن   •

الالمركزيــة اإلداريــة.   •
تقســيم المســؤوليات لضمــان تقديــم الخدمــات العموميــة.  •

الالمركزيــة الماليــة   •
امتــالك مداخيــل بمســتوى مناســب – تأتــي إمــا مــن مصــادر محليــة   •

أو مــن نقــل مــن الســلطة المركزيــة 
امتــالك ســلطة القــرار بخصــوص المصاريــف.  •

.310 1982، ص  4 ( ب. هيــرزوغ )P.Herzog( االقتصــاد بصرامــة. مدخــل إلــى السياســيات االقتصاديــة الحاليــة، باريــس، الطبعــة االجتماعيــة، 

II : الحكامــة المحليــة والالمركزيــة المقيــاس 
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المؤسســة/ الســلطات الخاصــة بالالمركزيــة المؤسســات / الســلطات الخاصــة بعــدم تركيــز الســلطة

المجلــس الشــعبي البلــدي
المجلــس الشــعبي الوالئــي المديريــة التنفيذيــة الوالئيــة

خطــوات عمليــة الالمركزيــة:

فــي الالمركزيــة اإلدارية:

ــإدارة نفســها تحــت  ــة( ب ــة اإلقليمي ــة بشــرية )الالمركزي ــذي يتضمــن الســماح لمجموع ــة فــي النظــام اإلداري ال الالمركزي  –
ســيطرة الدولــة، مــع كونهــا تتمتــع بالســلطات والمــوارد الخاصــة بهــا.

ــة؛  ــة تســيير مصلحــة عمومي ــات المحلي ــث يمكــن للجماع ــة بحي ــة أو التقني ــة الوظيفي ــز الســلطة: هــو الالمركزي ــدم تركي ع  –
ــا. ــه إليه ــم نقل ــذي ت ــة ال ــة العمومي ــي يتوافــق مــع موضــوع المصلح ــا ســوى اختصــاص نوع ــس لديه ولكــن لي

عــدم تركيــز الســلطة 

أكثــر تواتــرا فــي  الــذي يعتبــر غالبــا أضعــف شــكل مــن أشــكال الالمركزيــة ويســتخدم بصــورة  الســلطة،  إن عــدم تركيــز 
مســتويات  مختلــف  بيــن  واإلداريــة  الماليــة  والمســؤوليات  القــرارات  توزيــع  يعيــد  موحــدة،  حكومــة  لهــا  التــي  البلــدان 
الحكومييــن  الموظفيــن  إلــى  المركزيــة  الحكومــة  مــن  للمســؤوليات  نقــل  مجــرد  يكــون  أن  ويمكــن  المركزيــة.  الحكومــة 
الذيــن يعملــون فــي المناطــق أو المقاطعــات أو الدوائــر، كمــا يمكــن أن يكــون إنشــاء إدارة علــى األرض تتمتــع بســلطة 

قويــة، أو كيانــا إداريــا تحــت إشــراف الــوزارات.
2012 المتعلــق بالواليــة،  21 فيفــري  12-07 المــؤرخ فــي  وفقــا للقانــون رقــم 

ــرة  ــة المســتقلة. وهــي أيضــا الدائ ــة والذمــة المالي ــع بالشــخصية المعنوي ــة. وتتمت ــة للدول ــة اإلقليمي ــة هــي الجماع » الوالي
اإلداريــة غيــر الممركــزة للدولــة وتشــكل بهــذه الصفــة فضــاء لتنفيــذ السياســات العموميــة التضامنيــة والتشــاورية بيــن 

2 و3(   ،1 ــرة  1 -الفق ــادة  ــة« ) الم ــة والدول ــات اإلقليمي الجماع
تمتلــك الواليــة اقليمــا واســما ومقــرا لهــا.

 
ــذ  ــة وتســاهم فــي تنفي ــزة للدول ــر الممرك ــة، باألعمــال غي ــرة اإلداري ــا الدائ ــة بصفته ــف الوالي ــون » تكل وحســب نفــس القان
السياســات العموميــة ضمــن اإلطــار المحــدد لتوزيــع صالحيــات ووســائل الدولــة بيــن مســتوياتها المركزيــة واإلقليميــة« 

ــة. ــن الســلطة المركزي ــا ع ــزة وعزله ــر الممرك ــن الســلطات غي ــم تعيي ــي، يت ــرار الوال ــى غ 4( عل ــادة  )الم
 

ــة،  ــي تســمح بالعقوب ــة الت ــع إزاءهــا بالســلطة التأديبي ــي تتمت ــة الت ــة للدول ــة الهرمي ــزة للمراقب ــر الممرك تخضــع الســلطات غي
اإليقــاف أو العــزل، مــن جهــة، وســلطة الموافقــة، اإللغــاء أو اســتبدال أعمالهــا، مــن جهــة أخــرى. 

2011 المتعلــق البلديــة: 22 جــوان  11-10 بتاريــخ  بموجــب القانــون رقــم 

ــة. وهــي  ــة ومــكان ممارســة المواطن ــة لالمركزي ــة هــي القاعــدة اإلقليمي  البلدي
 )2 تشــكل إطــار مشــاركة المواطــن فــي تســيير الشــؤون العموميــة. )المــادة 

فــي الجزائــر، الدائــرة هــي المقاطعــة اإلداريــة التــي تمثــل عــدم تركيــز الســلطة. 
الدائــرة هــي قســم فرعــي مــن الواليــة فــي اإلدارة اإلقليميــة الجزائريــة. 

535 48  1541

الدوائــر )المقاطعــات 
اإلدارية(

يتم تعيين رئيس الدائرة 
بمرسوم رئاسي
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2. الجماعــات اإلقليميــة فــي الجزائــر:
 

1.2 األجهــزة/ مؤسســات البلديــة / الواليــة

التنظيــم اإلداري الالمركــزي
 

مــا هــي الجماعــة المحليــة؟ 

الجماعــات اإلقليميــة هــي هيــاكل إداريــة تأخــذ علــى عاتقهــا أن تكــون مســؤولة عــن مصالــح ســكان إقليــم معيــن.

المــادة 1:
أيضــا  المســتقلة. وهــي  الماليــة  والذمــة  المعنويــة  بالشــخصية  للدولــة. وتتمتــع  اإلقليميــة  الجماعــة  الواليــة هــي   «  
التضامنيــة  العموميــة  السياســات  لتنفيــذ  فضــاء  الصفــة  بهــذه  وتشــكل  للدولــة  الممركــزة  غيــر  اإلداريــة  الدائــرة 

و3(   2  ،1 فقــرة  )المــادة1  والدولــة«  اإلقليميــة  الجماعــات  بيــن  والتشــاورية 
وتســاهم مــع الدولــة فــي إدارة وتهيئــة اإلقليــم والتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة وحمايــة البيئــة وكــذا 

حمايــة وترقيــة
وتحســين اإلطــار المعيشــي للمواطنيــن.

وتتدخــل فــي كل مجــاالت االختصــاص المخولــة لهــا بموجــب القانــون.
شــعارها هــو بالشــعب وللشــعب.

وتحــدث بموجــب القانــون. 
2: للواليــة هيئتــان همــا:  المــادة 

المجلــس الشــعبي الوالئــي،  -
الوالي.   -

535 48  1541

الجماعــات اإلقليميــة فــي الجزائــر وأجهزتهــا

2: الجماعــة اإلقليميــة: الواليــة   المثــال 

الواليات 

الوالــي: يتــم تعيينــه مــن طــرف رئيــس 
الجمهورية.

المجلــس الشــعبي الوالئــي )م ش و(: 
أعضــاء منتخبــون باالقتــراع العــام

البلديــات 

رئيس المجلس الشعبي البلدي 
)م ش ب( منتخب باالقتراع العام 

2012 المتعلــق بالواليــة.  21 فيفــري  1433 الموافــق لـــ  28 ربيــع األول  07/12 بتاريــخ  5 ( القانــون رقــم   

II : الحكامــة المحليــة والالمركزيــة المقيــاس 
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الهيــكل التنظيمــي للتنظيــم اإلداري واإلقليمــي فــي الجزائــر 

xx: تقســيم االختصاصــات فــي فرنســا فــي ميــدان التكويــن والتعليــم بيــن مختلــف  المثــال 
ــة المســتويات اإلقليمي

الدولــة المركزيــة )الدواويــن(

البرنامــج – المنطقــة 

المنطقــة ليســت 
مســتوى مــن الحكــم. 
هــي كيــان مســتقبلي 

اقتصادي

تجمــع البلديــات 
)بيــن البلديــات(

)48 الواليــات )

 )1541 البلديــات ) 
)535 الدوائــر )

الدائــرة اإلدارية 

2.2 اختصاصــات البلديــة / الواليــة

 - صالحيــات الجماعــات المحليــة هــي االختصاصــات.
- عــن طريــق الالمركزيــة، نقلــت الدولــة بعــض اختصاصاتهــا إلــى الجماعــات المحليــة.

الدولة القطــاع البلــدي ليم األقا  صالحيــات 
الجماعــات

تحديــد السياســة 
الوطنيــة والتطبيــق 
لبعــض الجماهيــر. 

تحديــد سياســة المنطقــة 
ــق والتطبي

التكويــن المهنــي 
ــن والتمهي

الجامعــات )المبانــي 
الخاصــة(

- المــدارس 
)المبانــي( 

- المتوســطات 
)* TOS ،المبانــي(

الثانويــات 
)* TOS .المبانــي(

ــم التعلي

السياســة التعليميــة 

6  ( الســيد أحمــد زايــد: تســيير المصالــح العموميــة المحليــة فــي بلــدان شــمال افريقيــا، الجوانــب االجتماعيــة والثقافيــة، مختبــر اإلصالحــات االقتصاديــة 
 .2010 المحليــة،  والديناميكيــة 



42

3: اختصاصــات البلديــة )اإلطــار القانونــي( المثــال 

19-22 103-124 II: اختصاصــات البلديــة  البــاب 

19 107-112 الفصل 1: التهيئة والتنمية

20-21 113-121 الفصل 2: التعمير، الهياكل القاعدية والتجهيز

21 122 الفصــل 3: نشــطات البلديــة فــي مجــال التربيــة، الحمايــة االجتماعيــة، الشــباب، الرياضــة، الثقافــة، التســلية 
والســياحة.

21-22 123-124 الفصل 4: النظافة، حفظ الصحة وشبكة طرق البلدية.

3.2 الالمركزيــة اإلداريــة والماليــة

- تهــدف الالمركزيــة اإلداريــة إلــى إعــادة توزيــع المســؤوليات والمــوارد الماليــة علــى مختلــف مســتويات الحكــم لضمــان 
الحكومــة  مهــام  ببعــض  المتعلــق  والتســيير  والتمويــل  التخطيــط  مســؤولية  نقــل  وهــي  العموميــة.  الخدمــات  توفيــر 
شــبه  العموميــة  الســلطات  لــإلدارة،  الدنيــا  المســتويات  أو  الخاليــا  الميدانيــة،  اإلدارة  وحــدات  إلــى  وأجهزتهــا  المركزيــة 

المناطــق. أو  البلديــات  المســتقلة، 

والمنظمــات  المحليــة  الحكومــات  تتمكــن  ولكــي  الالمركزيــة.  عناصــر  مــن  أساســيا  عنصــرا  الماليــة  المســؤولية  تعتبــر   -
الخاصــة مــن أداء المهــام اإلداريــة الالمركزيــة بشــكل فعــال، يجــب أن يكــون لديهــا مســتوى كاف مــن الدخــل -ســواء مــن 

المصــادر المحليــة أو مــن نقــل للحكومــة المركزيــة - ويجــب أن يكــون لهــا ســلطة صنــع القــرار علــى النفقــات.

الماليــة
الخدمــات 
ــة العمومي

ــم اإلداري التنظي
 + 

االختصاصــات 

II : الحكامــة المحليــة والالمركزيــة المقيــاس 
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وفيمــا يتعلــق بالجماعــات اإلقليميــة، قــد تنطــوي الالمركزيــة فــي الشــؤون الماليــة علــى مــا يلــي:

أ.  التمويــل الذاتــي أو تحصيــل التكاليــف عــن طريــق فــرض رســوم علــى المســتخدمين مقابــل الخدمــات المقدمــة؛
الخدمــات توفيــر  فــي  المســتخدمون  فيهــا  يشــارك  التــي  المشــترك  اإلنتــاج  ترتيبــات  أو  المشــترك  التمويــل   ب.  

  والهيــاكل األساســية مــن خــالل المســاهمات الماليــة أو اليــد العاملــة؛
غيــر الضرائــب  طريــق  أوعــن  المبيعــات  أو  الممتلــكات  علــى  الرســوم  طريــق  عــن  المحليــة  اإليــرادات  زيــادة   ج.  

  المباشــرة؛
الحكومــة التــي تقبضهــا  الضرائــب  العامــة مــن  اإليــرادات  جــزءا مــن  ترســل  التــي  الحكومــات  بيــن  التحويــالت   د.  

  المركزيــة إلــى االدارات المحليــة ألغــراض عامــة أو محــددة؛
ه.  ترخيصــات إلــى الجماعــات المحليــة باالقتــراض وتعبئــة مــوارد الحكومــة الوطنيــة أو المحليــة )عبــر ضمانــات(.

الناميــة، تتمتــع الحكومــات المحليــة أو وحــدات الحكومــة المركزيــة بســلطة فــرض الضرائــب،  البلــدان  فــي العديــد مــن 
انعــدام  إلــى  المركزيــة أدى  اعانــات الحكومــة  ولكــن كــون عائداتهــا الضريبيــة محــدودة جــدا وكونهــا تعتمــد بشــدة علــى 

الســلطة.  هــذه  لممارســة  المحاولــة 

4.2 التعــاون المشــترك بيــن البلديــات: التعــاون بيــع الجماعــات اإلقليميــة 

• يحــدد القانــون مفهــوم التعــاون المشــترك بيــن البلديــات.
 • التعــاون المشــترك بيــن البلديــات يســمح لبلديتيــن أو أكثــر بالتشــارك لتهيئــة أو تطويــر مشــترك ألقاليمهــا وتســيير 

  أو ضمــان مصالــح عموميــة جواريــة بشــكل مشــترك.
• يســمح التعــاون المشــترك بيــن البلديــات للبلديــات بتعاضــد وســائلها وخلــق مصالــح ومؤسســات عموميــة مشــتركة.

الحكوميــة  واألنشــطة  الخدمــات  لتمويــل  الالزمــة  األمــوال  الجماعــات  إلــى  الدولــة  تحــول  أن  المتوقــع  مــن   - 
التــي تضطلــع بهــا.  

يســتجيب حســاب التحويــالت لعوامــل مثــل الديموغرافيــا، والمســاحة، ومــا إلــى ذلــك.  -
جميــع بيــن  التضامــن  مبــدأ  وحســب  العموميــة  الخزينــة  مــع  بالتنســيق  القاعديــة  التحويــالت  هــذه  تتــم   - 

االســبانيين.  
هنــاك نظامــان للتمويــل يضمنــان االســتقاللية الماليــة:  -

النظــام العــام. أ . 
النظــام الخــاص لجماعتيــن مســتقلتين )جماعــة إقليميــة تشــبه الواليــة( وهــي نافــارى وبــالد الباســك.  ب. 

يســمح النظــام الخــاص لهاتيــن الجماعتيــن االقليميتيــن بوضــع وقبــض معظــم الضرائــب ومــن ثــم تحويــل  -   
مبلــغ إلــى الدولــة كمشــاركة فــي المصروفــات العموميــة.  

دعــت بعــض المجتمعــات المحليــة إلــى مزيــد مــن الالمركزيــة الماليــة، ممــا أدى إلــى إصالحــات مختلفــة للنظــام     - 
العام.  

 -  أدى هــذا الوضــع إلــى إدخــال مفهــوم المســؤولية الماليــة المشــتركة فــي تســيير الضريبــة علــى الدخــل وفــي
  زيــادة القــدرة التنظيميــة للمجتمــع المحلــي علــى هــذه الضريبــة

4 : الالمركزيــة فــي اســبانيا: الواليــات لهــا مســتويات مختلفــة مــن الالمركزيــة الماليــة  المثــال 

5 : التعــاون المشــترك بيــن البلديــات فــي قانــون البلديــة   المثــال 

35-36 211-219 القســم الخامــس: التضامــن مــا بيــن البلديــات والتعــاون المشــترك بينهــا 

35 211-214 1: التضامــن المالــي  البــاب 

35-36 215-219 2: التعــاون المشــترك بيــن البلديــات  البــاب 

2011 المتعلــق بالبلديــة.  22 جــوان  1432 الموافــق لـــ  20 رجــب  10 بتاريــخ  /11 7 ( قانــون البلديــة. القانــون رقــم   
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مراحــل دورة السياســة العموميــة

األفــكار الرئيســية حــول الالمركزيــة والحكامــة المحليــة الرشــيدة

 
ــة: المشــاركة ــة المحلي الديمقراطي   .1

جواريــة القــرار – النشــاطات   .2
لحاجــات  االســتجابة  القــرارات:  ممارســة  مــن  المواطنيــن  تقريــب    .3 

ــن المواطني   
إعــادة توزيــع االختصاصــات مــن أعلى ألســفل   .4

الفعاليــة فــي الجماعــات المحليــة.   .5
احتــرام تنــوع الجماعــات المحليــة.   .6

السياســات العموميــة المحليــة

المصالــح العموميــة المحليــة

3. السياســات العموميــة لتســيير المصالــح العموميــة
 

1.3 دورة السياســات العموميــة الراميــة إلــى إنشــاء مصالــح عموميــة.

√ كيــف يترجــم عمــل الجماعــات االقليميــة؟

إلــى برامــج  التــي تقــوم الحكومــات مــن خاللهــا بترجمــة رؤيتهــا السياســية  العمليــة  المحليــة هــي  السياســات العموميــة 
وإجــراءات محليــة لتقديــم »النتائــج« ومعالجــة قضايــا جماعــة مــا.

ــة المحليــة: السياســة العمومي

- السياســة العموميــة هــي برنامــج عمــل تضعــه الجماعــات االقليميــة فــي حــدود اختصاصاتهــا.
- هــي مجموعــة اإلجــراءات التــي تقــرر الحكومــة القيــام بهــا أو عــدم القيــام بهــا.

 هــذا التخطيــط لــدورة السياســة العموميــة هــو خيــال، كمــا يــراه كل مــن محللــي السياســات العموميــة والمقّيميــن. 
ــن دورة.  ــى تتراكــب. نحــن نتحــدث باألحــرى ع ــا تتقاطــع أو تتداخــل أو حت ــا م ــات غالب ــون أن هــذه التتابع ويعــرف المحلل

نشــوء وتحديــد 
المشــكل 

الوضــع في 
جــدول األعمال 

صياغــة وتبنــي 
السياســة  

ــذ ــمالتنفي النهايــةالتقيي

II : الحكامــة المحليــة والالمركزيــة المقيــاس 
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دورة  السياســات 

لمــاذا نتحــدث عــن الدورة؟

دورة: مــن اليونانيــة » kuklos«: »سلســلة مــن الظواهــر التــي تتجــدد فــي ترتيــب ثابــت مــن دون انقطــاع«.  –
الــدورة، الــذي يطبــق علــى مجــال العمــل العمومــي، يشــكل مجمــوع العمليــات الالزمــة لتنفيــذ سياســة  إن مفهــوم   –

. عموميــة
ينبغــي إعــادة وضــع مفهــوم دورة السياســات العموميــة فــي إطــار التحليــل المتتابــع للسياســات العموميــة.  –

√ بعــض األدوات العمليــة لصياغــة سياســة عموميــة:
تحديــد احتياجــات الجماعــات المحليــة  –

تقريــر المؤسســة و / أو اجتمــاع المشــاركة والتشــاور  –
التشــخيص اإلقليمــي  –

التخطيــط: اإلطــار القانونــي والتمويــل. خطــة العمــل وملفــات المشــاريع. خطــة التنميــة البلديــة )خ ت ب(.  –
√  دور الممثليــن المنتخبيــن فــي دورة صياغــة السياســة العموميــة

2 )المداولــة والقــرار(. 1 )التصميــم( والمرحلــة  تتــم ممارســة عهدتهــم أساســا فــي المرحلــة    –
1: التصميــم / التحديــد: تحليــل االحتياجــات واقتــراح طريقــة/ طــرق لالســتجابة لهــا. الطريقــة: تحليــل المرحلــة    – 

الحالــة الراهنــة، وصــف الحالــة المرجــوة واقتــراح اســتراتيجية/ اســتراتيجيات مختلفــة.  
2: القــرار: تعتمــد هــذه المرحلــة علــى التخطيــط الجيــد والمداولــة لدراســة المــوارد المتاحــة، أولويــات المرحلــة   – 

اإلجــراءات والقيــود التخــاذ القرارات.  
الممثلــة  التنفيذيــة. ولكــن  )التقييــم( هــي مســؤولية اإلدارة والســلطة  الرابعــة  )التنفيــذ( والمرحلــة   :3 المرحلــة   – 

المنتخبــة لهــا دور هــام: ضمــان الرصــد والمراقبــة.  
3( ال تنســى الدعــم علــى المــدى الطويــل. فــي التنفيــذ )المرحلــة   –

4(: التقييــم المنهجــي والموضوعــي لمشــروع أو برنامــج أو سياســة، جاريــة أو منتهيــة،  فــي التقييــم )المرحلــة   – 
التنميــة، بشــأن  والكفــاءة  وإكمالهــا،  األهــداف  مناســبة  تحديــد  هــو  والهــدف  ونتائجهــا.  وتنفيذهــا  لتصميمهــا    

والفعاليــة، واألثــر، واالســتدامة.  
ــع ــة صن ــدروس ومســتخلصات التجــارب فــي عملي ــدة لدمــج ال ــم معلومــات موثوقــة ومفي ينبغــي أن يوفــر التقيي  – 

القــرار القتــراح إجــراءات محليــة جديــدة )تبــدأ الدورة(.  
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اإلطــار المؤسســاتي

الهيئــات اإلقليميــة   •
الموظفــون  الشــاملة،  العاملــة  اليــد  البشــرية:  المــوارد   •

المهمــون.  والــوكالء  الحكوميــون 
االطــر التقنيــة المختصــة بشــأن تســيير المصالــح  •

الخبــرة فــي الشــأن السياســي.   •
 

اإلطــار القانونــي – 
االختصاصــات 

ــة للقوانيــن والتنظيمــات  ــة القانوني المدون  •
فــي  الفاعلــة  الجهــات  مختلــف  مســؤوليات  وتوضيــح  تحديــد   •

لتنميــة  ا
بيــن الدولــة والجماعــات المحليــة  •

بيــن الجماعــات المحليــة نفســها )الواليــة، البلديــة(   •

المــوارد الماليــة 
وجــود اإليــرادات الخاصــة للجماعــات المحليــة.   •

أو لجــوء إلــى نفقــات التشــغيل واالســتثمار   •

أو  )البلديــة  اإلقليميــة  الجماعــة  أن  االعتبــار  فــي  ُيؤخــذ  أن  يجــب  المحليــة،  العموميــة  السياســات  وتنفيــذ  ولتخطيــط 
الميــدان والمــوارد  القــرارات فــي  التاليــة: اإلطــار المؤسســاتي، واالختصاصــات الالزمــة التخــاذ  العناصــر  الواليــة( لديهــا 

لتنفيذهــا. الالزمــة  الماليــة 

2.3 الخدمــات العموميــة المحليــة

مفهــوم الخدمــة العموميــة المحليــة  √
الخدمــة العموميــة هــو نشــاط يصــب فــي النفــع العــام يضطلــع بــه كيــان عمومــي )الدولــة أو الجماعــة اإلقليميــة أو 

أو امتيــاز(. مندوبيــة 

مــاذا نعنــي بالمنفعــة العموميــة المحليــة؟

يقــع ضمــن اختصــاص الجماعــة   √
يســتجيب لعــدم وجــود مبــادرة خاصــة لتلبيــة احتياجــات الســكان  √

يكفــل الحفــاظ علــى الخدمــات الالزمــة للســكان فــي المناطــق الريفيــة  √

22-28 125-168 القســم الثالــث: إدارة البلديــة، المصالــح العموميــة وأمــالك الدولــة
22-24 125-143 I: إدارة البلديــة البــاب 
22-23 125-132 1: تنظيــم إدارة البلديــة  الفصــل 
23-24 133-138 2: مندوبيــات وملحقــات البلديــة الفصــل 

24 139-143 3: تنظيــم إدارة البلديــة الفصــل 
25 139-143 II: مســؤوليات البلديــة البــاب 
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مختلط القطاع الخاص القطــاع العــام

III البــاب
المصالــح العموميــة البلديــة

1 الفصــل 
أحــكام عامة

 
المــادة 149:

البلديــة  العموميــة  البلديــة ســير المصالــح  المجــال، تضمــن  القانونيــة المطبقــة فــي هــذا   مــع مراعــاة األحــكام 
التــي تهــدف إلــى تلبيــة حاجــات مواطنيهــا وإدارة أمالكهــا: 

وبهــذه الصفــة، فهــي تحــدث إضافــة إلــى مصالــح اإلدارة العامــة، مصالــح عموميــة تقنيــة قصــد التكفــل علــى 
ــي:  وجــه الخصــوص، بمــا يأت

- التزويــد بالميــاه الصالحــة للشــرب وصــرف الميــاه المســتعملة،
- النفايــات المنزليــة والفضــالت األخــرى،

- صيانــة الطرقــات وإشــارات المــرور،
- اإلنــارة العموميــة،

- األســواق المغطــاة واألســواق والموازيــن العموميــة،
- الحظائــر ومســاحات التوقــف،

- المحاشــر،
- النقــل الجماعــي،
- المذابــح البلديــة،

- الخدمــات الجنائزيــة وتهيئــة المقابــر وصيانتهــا بمــا فيهــا مقابــر الشــهداء،
- الفضــاءات الثقافيــة التابعــة ألمالكهــا،

- فضــاءات الرياضــة والتســلية التابعــة ألمالكهــا،
- المســاحات الخضــراء. 

كيفيــة تقديــم هــذه الخدمــة؟ )أســلوب التســيير(

أســلوب التســيير: يمكــن تنفيــذ هــذا النشــاط بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر بالتســيير المفــوض.

مــن يمكنــه تقديــم هــذه الخدمــة؟

أصنــاف المصالــح العموميــة  √

ــة ذات طابــع إداري  ــون. وهــي مصالــح عمومي - المصالــح العموميــة »مــن اختصــاص الســلطات المحليــة«: يحددهــا القان
وتتبــع لنفــس الجماعــة اإلقليميــة. 

أمثلــة: األرشــيف، توزيــع الميــاه الصالحــة الشــرب، الصــرف الصحــي، صيانــة المقابــر وتجهيــز الجنائــز، النفايــات المنزليــة.
- المصالــح العموميــة »الثانويــة«: يتــم تحديــد خطــط التنميــة المحليــة بالتنســيق مــع مؤسســات الدولــة و بالتــوازن بيــن 

مبــادرة الخــواص والمنفعــة المحليــة.
أمثلــة: المصالــح الثقافيــة، والرياضــة، والترفيهيــة، ومصالــح النشــاطات االقتصاديــة )الســياحة(. فــي هــذا اإلطــار، فــإن 

فرصــا كبــرى متاحــة للبلديــة فــي مجــال إنشــاء المصالــح العموميــة.
المواطــن لدفــع ثمــن  التــي ال يضطــر  المجانيــة،  العموميــة  العموميــة »مجانيــة االســتخدام«: هــي المصالــح  - المصالــح 

التعليــم االبتدائــي(. عنهــا )علــى ســبيل المثــال، 
- المصالــح العموميــة »مــع دفــع جزئــي لألتعــاب مــن المســتخدم«: هــي المصالــح العموميــة التــي تتطلــب دفــع رســوم 

أو ســعر عموميــة الســتخدامها )علــى ســبيل المثــال، دخــول حمــام ســباحة عموميــة أو مســرح عمومــي(.
التســيير.  أخــرى مثــل طريقــة  المعنيــة وعوامــل  العموميــة  المصلحــة  المجانيــة علــى طبيعــة  العموميــة  المصلحــة  تعتمــد 
ــى  ــادة ســعر الســتخدام هــذا المرفــق )عل ــاك ع ــة مــن طــرف خــواص، هن ــذا، عندمــا يكــون تســيير المصلحــة العمومي وهك

7 : المصالــح العموميــة البلديــة – قانــون البلديــة المثــال 
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 المصالــح العموميــة المحليــة

 » أســاليب تســيير المصالــح العموميــة فــي بلديتنــا 
مثــال علــى امتيــاز لمعالجــة النفايــات المنزليــة )النفايــات: إعــادة تدويــر أو التخلــص مــن النفايــات( فــي بلديــة فــي فرنســا.

القطــاع  فــإن  وإال،  المســيرة.  للشــركة  مربحــة  تكــون  أن  يجــب  الخدمــة  ألن  للســيارات(  حظيــرة  دخــول  المثــال،  ســبيل 
الخــاص لــن تكــون لــه منفعــة فــي تقديــم هــذه الخدمــة للمواطنيــن بــدال مــن البلديــة او الدولــة. 

وفــي الختــام، فــإن المصلحــة العموميــة ليســت مجانيــة فــي جميــع الحــاالت، علــى الرغــم مــن أنهــا تنظــم عــادة بالتســعيرة 
العموميــة وأنــه يخضــع إلشــراف اإلدارة العموميــة.

المصالــح العموميــة المحليــة فــي الجزائــر: قانــون البلديــة

واألحــكام  اإلجــراءات  العقــود  هــذه  تتبــع  أن  يجــب  الخاصــة:  للكيانــات  المفــوض  التســيير  خــالل  مــن  التســيير  عقــود 
العموميــة. الصفقــات  بمنــح  الخاصــة 

وُتخضــع هــذه األحــكام قســما كامــال مــن تســيير الجماعــات العموميــة لقواعــد مشــددة لإلشــهار والشــفافية.
تكريــس مبــدأ المنافســة الحــرة والشــفافية فــي إجــراءات التفويــض مــن خــالل تفضيــل: اللجــوء للمناقصــة فــي اختيــار 

لمفوضيــن. ا
إن منــح تفويــض بتســيير المصلحــة العموميــة يمــر عبــر عــدة مراحــل، علــى ســبيل المثــال:

• مداولــة المؤسســة علنــا.
• إجــراء االشــهار وفتــح العــروض التنافســية.

• فحــص الضمانــات المهنيــة والماليــة.
• تحديــد مــدة التفويــض أو االمتيــاز.

عمليــة التحســينات فــي تســيير المصالــح العموميــة فــي الجزائــر: ويتــم عــن طريــق التنظيــم مــن خــالل تطويــر القوانيــن 
واألنظمــة.

فتــح صفقــة المصالــح العموميــة للشــراكة بيــن القطاعيــن العمومــي والخــاص.
القطاعــات  فــي  وكاالت  أو  مســتقلة  إداريــة  ســلطات  شــكل  فــي  التنظيميــة  والهيئــات  المجالــس  مــن  العديــد  إنشــاء 

والنقــل(. والميــاه  )الطاقــة  الرئيســية 

التباســات ينبغــي تجنبهــا: 

الخدمــة  مجانيــة  تعتمــد  الحــاالت.  جميــع  فــي  مجانيــا  ليســت  العموميــة  الخدمــة  دائمــا:  مجانيــة  العموميــة  الخدمــة    √
التســيير. طريقــة  مثــل  أخــرى  وعوامــل  المعنيــة  العموميــة  الخدمــة  هــذه  طبيعــة  علــى  العموميــة 

ــل مؤسســات  ــة مــن قب ــم خدمــات عمومي ــة: يمكــن تقدي ــة عمومي ــل هيئ ــا مــن قب ــة دائم ــم الخدمــة العمومي ــم تقدي يت   √
خاصــة أو جمعيــات.

يتــم اســتخدام خدمــة عموميــة محليــة مــن قبــل ســلطة محليــة واحــدة: يمكــن تقاســم الخدمــة العموميــة مــن قبــل    √
البلديــات(. )بيــن  مختلفــة  بلديــات 

الخدمــة العموميــة احتكاريــة بالضــرورة.   √
تهــدف جميــع السياســات العموميــة إلــى تقديــم الخدمــات العموميــة.   √

الخدمــة العموميــة ليســت بالضــرورة خدمــة تهــدف إلــى توفيــر خدمــات مباشــرة للمواطنيــن )مثــل تحصيــل الضرائــب(.   √
يحصــل المواطنــون علــى الخدمــات العموميــة ألنهــم يدفعــون الضرائــب.   √

المصالــح العموميــة المحليــة

المصالــح العموميــة الثانويــة  المصالــح العموميــة ذات االختصــاص البلــدي

خدمــات مــع دفــع جزئــي لألتعــاب مــن طــرف المســتخدم  خدمــات مجانيــة للمســتخدم

II : الحكامــة المحليــة والالمركزيــة المقيــاس 
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المثــال 8 : حريــة االختيــار فــي القانــون البلــدي8

المــادة 151:
 يمكــن للبلديــة أن تســتغل مصالحهــا العموميــة عــن طريــق االســتغالل المباشــر

المــادة 150:
ــح العموميــة، المســتغلة عــن طريــق االســتغالل المباشــر،   يمكــن للبلديــة أن توافــق علــى اســتفادة بعــض المصال

ــة مســتقلة.  مــن ميزاني
المــادة 156:

عقــد  طريــق  عــن   149 المــادة  فــي  عليهــا  المنصــوص  العموميــة  المصالــح  تســيير  تفــوض  أن  للبلديــة  يمكــن   
طلبيــة. صفقــة  أو  برنامــج 

أسلوب تسيير المرافق العمومية 

أسلوب تسيير
 المصالح 

التسيير المباشر 

االستغالل البلدي المباشر

االستغالل البلدي المباشر
 (استقاللية الذمة المالية)

المؤسسة العمومية 

االمتياز 

التفويض (بشكل عام)

التسيير المفوض أو غير 
المباشر

3.3 أســاليب تســيير المصالــح العموميــة علــى المســتوى المحلــي

هنــاك حريــة اختيــار أســلوب تســيير لجميــع المصالــح العموميــة بيــن:
- التســيير المباشــر والتســيير فــي مؤسســة عموميــة )مؤسســة عموميــة تتمتــع بالشــخصية القانونيــة(.

- التســيير المفــوض.

2011 المتعلــق بالبلديــة  22 جــوان  1432 الموافــق لـــ  20 رجــب  11-10 بتاريــخ  8 ( قانــون البلديــة: القانــون رقــم   
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تســيير المصالــح العموميــة مــن قبــل الهيئــات العموميــة:  √

التســيير المباشــر

اإلدارة المباشــرة تعنــي أن الجماعــة المحليــة نفســها تمــارس الخدمــة، بمواردهــا الخاصــة.
- يمكــن أن يمــارس التســيير المباشــر:

1( دون إنشــاء كيــان خــاص وينــدرج تحــت الميزانيــة العموميــة )التنظيــم البلــدي(.
2( إمــا فــي شــكل اســتغالل مباشــر يتمتــع باســتقاللية الذمــة الماليــة.

3( أو بواســطة كيــان يتمتــع بشــخصية قانونيــة واســتقاللية الذمــة الماليــة )مؤسســة عموميــة(.

9 : األســاليب المختلفــة للتســيير المباشــر فــي قانــون البلديــة  المثــال 

المــادة 151:
 يمكــن للبلديــة أن تســتغل مصالحهــا العموميــة عــن طريــق االســتغالل المباشــر.

تقيــد إيــرادات ونفقــات االســتغالل المباشــر فــي ميزانيــة البلديــة. 
ويتولــى تنفيذهــا أميــن خزينــة البلديــة طبقــا لقواعــد المحاســبة العموميــة.

المــادة 152:
 يمكــن للبلديــة أن تقــرر منــح ميزانيــة مســتقلة لبعــض المصالــح العموميــة المســتغلة مباشــرة. 

 3 الفصــل 
المؤسســة العموميــة البلديــة 

المــادة 153:
أجــل  مــن  المســتقلة  والذمــة  المعنويــة  بالشــخصية  تتمتــع  بلديــة  تنشــئ مؤسســات عموميــة  أن  البلديــة  يمكــن   

مصالحهــا.  تســيير 
المــادة 154:

 تكــون المؤسســات العموميــة البلديــة ذات طابــع إداري أو ذات طابــع صناعــي وتجــاري ويجــب علــى المؤسســة 
إيراداتهــا ونفقاتهــا.  بيــن  تــوازن  أن  الصناعــي والتجــاري  الطابــع  البلديــة ذات  العموميــة 

تحــدد قواعــد تنظيــم المؤسســات العموميــة البلديــة وســيرها عــن طريــق التنظيــم.

II : الحكامــة المحليــة والالمركزيــة المقيــاس 
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تســيير المصالــح العموميــة مــن قبــل أشــخاص خــواص  √  

التســيير المفــوض أو غيــر المباشــر )الخــاص أو العمومــي(
- التوكيــل إلــى مقــدم خدمــات خارجــي، مــع صيــغ قانونيــة مختلفــة تعتمــد بشــكل خــاص علــى طبيعــة مقــدم الخدمــة 

وروابطــه مــع المجتمــع )عمومــي او خــاص، مســتقل أو يتبــع لآلمــر بالخدمــة، ومــا إلــى ذلــك(.
اقتصاديــة(  مصلحــة  لــه  مجمــع  أو  جمعيــة  أو  تجاريــة  )شــركة  خاصــة  هيئــة  إلــى  عموميــة  مصلحــة  تفويــض  يجــوز   -
عموميــة  هيئــة  إلــى  أو  عامــة،  مصلحــة  لــه  مجمــع  إلــى  أو  محليــة،  مختلطــة  اقتصاديــة  )شــركة  مختلطــة  هيئــة  أو 
المرفقــة( الجماعــات  غيــر  أخــرى  جماعــات  لحســاب  البلديــات  بيــن  أو  بلــدي  مباشــر  اســتغالل  عموميــة،  )مؤسســة 

- هــذا األســلوب مــن التســيير يســمح للجماعــة أن تعهــد إلــى مؤسســة تنفيــذ الخدمــة مــع اســتمرار ســلطتها عليهــا.
قبــل  مــن  ذلــك  ونظيــر  الخدمــة  مقــدم  يتحملهــا  التــي  المهمــة  يحــدد  )اتفــاق(  عقــد  العموميــة:  المصلحــة  تفويــض 

عــة؛ لجما ا

التفويــض بصفــة عامــة:
تفويــض المصلحــة العموميــة هــي وكالــة يعهــد عبرهــا شــخص عمومــي )المفــِوض( تســيير مصلحــة عموميــة يكــون   √

ارتباطــا وثيقــا بنتائــج االســتغالل. أتعابــه مرتبطــة  إلــى مفــَوض آخــر عمومــي أو خــاص، وتكــون  مســؤوال عنهــا، 
قــد يكــون المفــَوض مســؤوال عــن بنــاء المنشــآت أو الحصــول علــى الســلع الالزمــة للخدمــة.  √

قانــون البلديــة يرخــص التفويــض بعقــد أو برنامــج أو صفقــة طلبيــة.  √
هــو إجــراء إداري للجماعــات الخاضعــة للقانــون العمومــي.  √

االمتيــاز )لفتــرة محــددة(
ــى  ــى أن يتحمــل عل ــى مســؤوليته الخاصــة«، عل ــاز باســتغالل المصلحــة »عل ــاز، يقــوم صاحــب االمتي ــرة االمتي طــوال فت  √

نفقتــه الخاصــة: تســيير ودفــع أتعــاب الموظفيــن، وصيانــة وتجديــد الهيــاكل األساســية والمعــدات ...
وفــي المقابــل، يتقاضــى اتعابــه مــن خــالل تحصيــل مباشــر لرســوم المســتخدمين، واإلتــاوات التــي يجــب أن تغطــي   √

الفائــدة واســتهالك رأس المــال الملتــزم بــه، فضــال عــن توليــد صافــي ربــح لصاحــب االمتيــاز.
ــاز مســؤول عــن  ــة فــي نفــس الوقــت: صاحــب االمتي ــاز مصلحــة عمومي ــاز أشــغال وامتي ــب امتي ــاز هــو فــي الغال االمتي  √

بالمنشــأة. المتصلــة  الخدمــة  واســتغالل  المنشــأة  بنــاء 
ولذلــك فاالمتيــاز وســيلة للجماعــات المحليــة لجعــل المفــَوض يمــول المعــدات والخدمــة، والــذي يتلقــى أتعابــه مــن   √

. مين لمســتخد ا
وفقــا لقانــون البلديــة، يتبــع االمتيــاز دفتــر شــروط قياســي يحــدد عــن طريــق التنظيــم  √

10 : التســيير غيــر المباشــر فــي قانــون البلديــة  المثــال 

)156-155 4: االمتيــاز وتفويــض المصالــح العموميــة )المــواد  الفصــل 
4 : االمتيــاز وتفويــض المصالــح العموميــة  الفصــل 

المــادة 155:
للتنظيــم  طبقــا  امتيــاز  محــل  تكــون  ان  أعــاله،   149 المــادة  فــي  المذكــورة  البلديــة  العموميــة  للمصالــح  يمكــن   

المفعــول.  الســاري 
المــادة 156:

149 أعــاله عــن طريــق عقــد  يمكــن البلديــة أن تفــوض تســيير المصالــح العموميــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
برنامــج أو صفقــة طلبيــة طبقــا لألحــكام التشــريعية والتنظيميــة المعمــول بهــا. 



III المقيــاس 

االتصــال العمومــي واتصــال األزمــة

مة مقد
1 . االتصــال العمومــي

التعاريــف  √
قواعــد ومبــادئ االتصال  √

عوائــق االتصال   √
مســار االتصــال وفقــدان البيانــات  √

كيــف تنجــح فــي اتصالــك؟  √
أثــر العــرض فــي االتصال  √

االســتماع النشــط  √

2  . اتصــال األزمــة
التعريــف  √

مراحــل اتصــال األزمة   √
√  تحديــات اتصــال األزمــة 

√  بيئــة االتصــال فــي أوقــات األزمات
√  التدابيــر التــي یجــب اتخاذهــا فــي أوقــات األزمــات

3 . الممثلــون السياســيون ووســائل اإلعــالم والشــبكات االجتماعيــة
√  کیــف نتحــدث مــع وســائل اإلعالم؟

√  الشــبكات االجتماعيــة
الشــبكات االجتماعيــة ووســائل اإلعــالم  √

 √  اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي مــن قبــل وســائل اإلعــالم
     اإلســبانية



المســتقبلصاحــب الرســالة

المتلقــي الــذي يســتلم ويفســر 
المعلومــة المتلقــات        

المرســل األصلــي للمعلومــة                                                

المقدمــة

تقنياتــه  وإتقــان  االتصــال  أساســيات  معرفــة  إن  المنتخبــة.  المــرأة  وعمــل  حيــاة  فــي  حساســة  ممارســة  هــو  االتصــال 
مخاطبــة  أجــل  مــن  ببســاطة  أو  للمجتمــع،  مشــروع  سياســية،  أفــكار  لتعزيــز  رابحــة  ورقــة  يكــون  أن  يمكــن  وأدواتــه 

يوميــا. عليهــم  تؤثــر  التــي  الموضوعــات  حــول  وفعــال  مؤثــر  بشــكل  المواطنيــن 
ــة  ــن للصحافــة اليومي ــد مــن العناوي ــى ظهــور العدي 1990 إل ــام  ــة بعــد إصــالح ع ــح الســاحة اإلعالمي ــر، أدى فت وفــي الجزائ
علــى  باالطــالع  وللمواطنيــن  أنفســهم  عــن  بالتعبيــر  المجتمــع  تيــارات  لجميــع  ســمحت  التــي  والشــهرية  واألســبوعية 
االجتماعيــة  والشــبكات  اإلنترنــت  وازدهــار  الخاصــة  التلفزيونيــة  القنــوات  ظهــور  أدى  األخيــرة،  اآلونــة  فــي  المعلومــة. 
إلــى حــدوث تغييــر جــذري فــي المشــهد اإلعــالم الجزائــري. فالمواطنــون لديهــم اآلن العديــد مــن القنــوات التــي تســمح 
لهــم أن يكونــوا علــى علــم فــي الوقــت الحقيقــي بــكل مــا يحــدث فــي بلديتهــم، فــي جميــع أنحــاء البــالد وحــول العالــم.
ســنحاول  المقيــاس  هــذا  فــي  المنتخبــة.  للمــرأة  تهديــدا  أو  فرصــة  هــذه  االتصــال  وســائل  جميــع  تشــكل  أن  ويمكــن 
ــة لالتصــال العمومــي واتصــال األزمــة مــن أجــل  ــم القاعدي ــى المفاهي ــى الحصــول عل ــة          عل مســاعدة ســوف المنتخب

المحليــة. الحكامــة  لتحقيــق  فعالــة  أداة  وجعلهــا  اإلعــالم  وســائل  اســتثمار  تحســين 

1 . االتصــال العمومــي 

√ تعريفــات:
يمكــن تعريــف االتصــال بعــدة طــرق:

ــن  ــك الذي ــة ألولئ ــاه وأن نعطــي الرغب ــا أن نلفــت االنتب ــا نتواصــل، يجــب علين ــث والتحــدث. عندم ــن الحدي االتصــال هــو ف
يركــز  تركــز علــى اآلخــر وتطلــب مــن اآلخــر أن  يتعيــن أن  بيــن األشــخاص حيــث  إلينــا. هــو عمليــة  بــأن يســتمعوا  أمامنــا 

عليــك.
فهــم  أجــل  مــن  مختلفــة،  حساســيات  لديهــم  تكــون  قــد  الذيــن  األشــخاص  بيــن  األفــكار  تبــادل  إلــى  االتصــال  ويســتند 
بعضهــم البعــض أو لتحقيــق شــيء مشــترك. بــل هــو أيضــا القــدرة علــى الخــروج مــن » الــذات« بهــدف إنتــاج لقــاء مــع 

اآلخــر.
ــا  ــا، مشــاعرنا، رغباتن ــا، خواطرن ــا ايصــال أفكارن ــه، يمكنن ــاة اإلنســان. بفضل االتصــال هــو نشــاط ضــروري ورئيســي فــي حي

ــة. ــع البيئ ــن وم ــا بالتواصــل مــع اآلخري ــه يســمح لن ــا. أن واحتياجاتن
فــي بعــض الحــاالت، قــد يعبــر النــاس عــن أنفســهم بإشــارات لفظيــة أو غيــر لفظيــة، بقصــد التأثيــر علــى ســلوك اآلخريــن.

قواعــد ومبــادئ االتصال  √
اإلنســان هــو كائــن اجتماعــي يحتــاج إلــى االتصــال طــوال الوقــت وفــي جميــع الظــروف. ومــع ذلــك، ينطــوي االتصــال 
أيضــا علــى مخاطــر، كأن ال يتــم فهمــك اطالقــا أو يتــم فهمــك خطــأ. فــي عمليــة االتصــال، مــن الضــروري أن تكــون حــذرا 

بخصــوص محتــوى الرســالة وطريقــة ارســال هــذا المحتــوى.
االتصــال مــن أجــل بناء جســور

ثقافيــة   •
عاطفيــة   •
أخالقيــة   •

االتصــال يعنــي أيضــا التواصــل مــع األخر

عوائــق االتصال  √
يمكــن أن تتأثــر عمليــة االتصــال بالحواجــز والمعوقــات التــي تمنــع نقــل الرســالة وفهمهــا. ومــن بيــن أكثــر الحواجــز شــيوعا 

أمــام االتصــال مــا يلــي:
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•  الحواجــز الماديــة: يمكــن لــكل مــن المــكان، المســافة، وقواطــع العمليــة االتصاليــة أن تمنــع أو تخفــف مــن انتقــال 
الرســالة. تشــكل  التــي  الصوتيــة  الموجــات 

•  الحواجــز الصوتيــة: يمكــن لــكل مــن الضوضــاء، األصــوات الصاخبــة، والصــراخ أن تؤثــر علــى عمليــة االتصــال.
شــخص.  لــكل  بالنســبة  المعنــى  نفــس  بالضــرورة  المســتخدمة  والعبــارات  للكلمــات  يكــون  ال  الدالليــة:  الحواجــز   •
مــن منطقــة  الســياق  هــذا  يختلــف  قــد  اللغــة.  فيهــا  تســتخدم  التــي  والثقافــة  بالســياق  الفهــم مشــروط  فــإن  وبالتالــي 

إلــى أخــرى، أو مــن بلــد إلــى آخــر.
النمطيــة،  القوالــب  التخصيــص،  اإلســقاط،  التعميــم،  الفكــر،  قــراءة  الفلتــر(،  )أو  المصفيــات  النفســية:  الحواجــز   •

ء. اإللهــا

هام:
مــا أقولــه ومــا أعنيــه ال يمثــل بالضــرورة الشــيء نفســه.  •

فــي عمليــة االتصــال، يمكــن أن تضيــع البيانــات بيــن مــا أقــول ومــا يفهمــه اآلخــرون.  •
يمكــن أيضــا أن تفقــد المعلومــات جــزءا منهــا بيــن مــا نفهمــه ومــا يفســره المتلقــي.  •

ينبغــي تجنــب الشــائعات  •

مســار االتصــال وفقــدان البيانــات  √
صاحــب الرســالة لديــه فكــرة، رســالة )100٪(   •

يقــوم المرســل بتشــفير رســالته )80٪(  •
يرســل المرســل الرســالة باســتخدام قنــاة ســمعية أو مرئيــة )70٪(.  •
يســتقبل المتلقــي الرســالة ويزيــل الشــيفرة عنهــا ويفســرها )60٪(  •

يصــدر المتلقــي جوابــا ويرســله إلــى المرســل )٪50(. ردود الفعــل  •

بـــ »رحلــة«  التــي يمكــن أن تشــّبه  عندمــا نســافر، علينــا أن نأخــذ اســتراحة. وهــذا هــو الحــال أيضــا فــي عمليــة االتصــال 
حيــث تكــون:

المكابــح ضروريــة  للتوقــف  •
المشــي إلــى الخلــف للعــودة إلــى األساســيات  •

الحاجــة إلــى إيجــاد حلقــة الربــط   •

ويجــب أيضــا أن يؤخــذ فــي االعتبــار أن ســعة الذاكــرة للشــخص هــي أقــل مــن 30٪.
هــذا االســتعداد الفيزيولوجــي يجبرنــا، باعتبارنــا صاحــب الرســالة، علــى:  •

تحديــد الكلمــات المناســبة  •
اختيــار النقــاط األساســية  •

اســتخدام ردود الفعــل لضمــان الفهــم الجيــد والحفــظ  •
يجــب أن تركــز اهتمامــك علــى الجمهــور

هــام: كــن خبيــرا فــي تحديــد خصائــص الجمهــور واحتياجاتــه.

كيفيــة تنجــح فــي اتصالــك؟  √

لتحقيــق التواصــل الناجــح، اســتعملي: اســما -فعــال ومكمــال للجملــة.
وهــذه العناصــر الثالثــة هــي ضمــان االتصــال المتســق. عنــد التواصــل، عبــري عــن 

رســالتك فــي جملــة واحــدة، وفــي الوقــت نفســه الهمــي تغييــرا فــي الجمهــور.
الوقــت  انتهــي دائمــا قبــل  المتــاح.  الوقــت  المــرء كل  إثــم هــو أن ينفــق  أســوأ 

عليــه المتفــق 
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لمعرفــة  قليــال  مبكــر  وقــت  فــي  الوصــول  ينبغــي  والتكنولوجيــا.  المــكان  علــى  تعــودي   • 
الغرفــة والوســائل التقنيــة، ومــع مــن ســتتواصلين.  

تذكــري قاعــدة: » مــا قــل وكان مهمــا« خيــر ممــا » كثــر وكان قليــل األهميــة«   •
حــددي للذيــن تحاوينهــم األفــكار الرئيســية.  •

»المشــاكل«،  عــن  الحديــث  بــدال مــن  أفــكارك. مثــال:  عــن  للتعبيــر  التأكيــدات  اســتخدمي   • 
تحدثــي عــن »األهــداف« أو »التحديــات«.  

اجعلــي رســائلك ملموســة والفتــي انتبــاه جمهــورك. اســتخدمي لغــة الجســد.  •

أثــر العــرض فــي االتصــال والتواصل:  √
 

الوجــه / لغــة الجســد: 55٪  •
لهجــة الصــوت: 38٪  •

الكلمــات: 7٪  •

العناصــر التــي تميــز اللغــة غيــر اللفظيــة:

والقــرب، واإليمــاءات،  الجســم،  ووضعيــة  واالبتســامة،  والعيــون،  الوجــه،  تعبيــر   • 
والمظهــر الشــخصي.  

عناصــر شــبه لســانية وهــي مســتوى الصــوت، اللهجــة، ســيولة وســرعة كلماتنــا.  •

ثم:

عبــري عــن نفســك بالعيــون.  •
اســتخدمي يديــك بدقــة عنــد التحــدث.  •

انتبهــي إلــى األشــياء التــي تلمســينها! )القلــم، الــخ(  •
هنــاك إيمــاءات تــؤدي إلــى نفــاد الصبر.  •

ابقــي علــى اتصــال بالعيــن، ولكــن ســيطري علــى نظــرك.  •
تحكمــي فــي تعبيــر وجهــك.  •

ابتســمي، ولكــن ليــس كثيــرا!  •
تذكــري أن تحركاتــك تكشــف عنــك / تخونــك.  •

االســتماع النشــط  √
هــو الجهــد لالســتماع إلــى الرســالة بأكملهــا بحيــث نظهــر للمرســل مــا فهمنــاه مــن خــالل اإلعــادة. يتعلــق االمــر بإعــادة صياغــة مــا 

بــه. يخبرنــا المرســل 
صفــات االســتماع النشــط:

التواصــل فــي مقابــل تقديــم المعلومــة.  •
إعــادة الصياغــة تســمح بالتغلــب علــى عقبــات العمليــة االتصاليــة.  •

الموقــف النشــط مــن كال األطــراف المعنيــة.  •

كيفيــة تحســين االســتماع النشــط:

بيئــة ممتعــة.  •
موقــف إيجابــي. ال نحكــم علــى مــا نســمعه.  •

ال نســتعجل.  •
التركيــز.  •

ال تخمينــات وال اســتباق االســتنتاجات.  •
القيــام بتلخيصــات مــن وقــت ألخــر.  •

االســتفهام  •
تدويــن مالحظــات   •

» المســتمع الجيــد )الــذي يتقــن االســتماع( وحــده هــو المحــاور الجيــد« 
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2 . اتصــال األزمــة 

يمكــن للمــرأة المنتخبــة، أثنــاء ممارســة عهدتهــا، أن تواجــه حــاالت أزمــة تقــود إلــى حــدوث مشــاكل أو حــوادث خطيــرة. فــي 
ــر وســائل اإلعــالم، يجــب علــى المنتخبــة أن تكــون علــى اســتعداد للتواصــل فــي أوقــات  مواجهــة انتشــار قنــوات االتصــال وتأثي

األزمــة وذلــك بهــدف التخفيــف مــن اآلثــار الســلبية وصيانــة نفســها مــن التجــاوزات التــي ال يمكــن الســيطرة عليهــا.
ويجــب علــى المــرأة المنتخبــة أيضــا أن تضــع أدوات للرصــد التــي يمكــن أن تســاعدها علــى توقــع حــدوث أزمــة.

التعريــف  √
مــا معنــى االتصــال فــي أوقات األزمة؟

بشــأن  المعلومــات  لتبــادل  تفاعليــة  عمليــة  هــي 
أصحــاب  وجميــع  المســيرين  بيــن  األزمــة  حالــة 
القــرارات  اتخــاذ  تحســين  أجــل  مــن  المصلحــة، 
الجماعيــة والفرديــة للتخفيــف مــن اآلثــار المترتبــة 
منــع  للطمأنــة،  معلومــات  )تقديــم  الســكان  علــى 
التجــاوزات، انقــاذ أرواح، الحــد مــن األضــرار، الــخ(. 

مراحــل اتصــال األزمة   √
فــي أوقــات األزمــات، يجــب أن تكــون لــدى المــرأة 

المنتخبــة كل المعلومــات التــي تمّكنهــا مــن التقييــم، وتحليــل األســباب، وإدارة النتائــج وإنشــاء اســتراتيجيات اتصــال األزمــة 
ــا. الخاصــة به

تحديــات اتصــال األزمة:  √
عندمــا تحــدث أزمــة، تكــون المعرفــة الجيــدة للهــدف وقيمهــا واختيــار الرســائل أمــورا مهمــة مــن أجــل اتصــاالت فعالــة اثنــاء 

أزمــة. وفــي هــذه الحالــة، ينبغــي أن تتوقــع المنتخبــة أو المســؤول مواجهــة التحديــات التاليــة:
مــن  مفهومــة،  بهــا  المرتبطــة  والمخاطــر  االزمــة  جعــل  علــى  نعمــل  حتــى  المســتهدف:  الجمهــور  إلــى  الوصــول  كيفيــة   •
الضــروري اســتعمال رســائل مــع لغــة واضحــة، وشــفافة ويمكــن الوصــول اليهــا مــن طــرف جميــع شــرائح الســكان مهمــا كان 

تعليمهــم.  مســتوى 
ــم )أن يكــون  ــادئ الشــفافية والتواجــد الدائ ــق تبنــي مب ــك عــن طري ــم الجمهــور المرتبــط باألزمــة: يكــون ذل ــرام قي ــة احت كيفي  •

الشــخص متاحــا فــي كل حيــن(، عبــر تقديــم معلومــات مســتمرة بخصــوص األزمــة علــى طــول فتــرة حدوثهــا. 
الذهنيــة  الحالــة  حــول  المعلومــات  كل  تجمــع  رصــد  خليــة  تنصيــب  عبــر  األزمــة:  التصــال  الجمهــور  اســتجابة  توقــع  كيفيــة   •

ســلوكهم.  علــى  والتواصــل  االتصــال  أثــر  وقيــاس  للســكان 
ــة  ــد مــن الجهــات الفاعل ــة وتدخــل العدي ــب تعبئ اتصــال األزمــة هــو مجــال أكاديمــي معقــد ومتعــدد التخصصــات: فهــو يتطل  •
بحيــث  والتواصــل  باالتصــال  القائميــن  مــن  االســتفادة  تتــم  أن  يمكــن  الحــاالت،  هــذه  فــي  الســكان.  الوضــع وطمأنــة  لشــرح 
والشــبكات  اإلعــالم،  )وســائل  الضروريــة  والوســائط  الالزمــة  األدوات  والمســؤولين جميــع  المنتخبيــن  تحــت تصــرف  يضعــون 
الجيــد  اإلعــداد  مــن  التأكــد  علــى  الحــرص  مــع  ذلــك(  إلــى  ومــا  الصحفيــة،  والبيانــات  والمؤتمــرات  واإلنترنــت،  االجتماعيــة، 

األزمــة. إلدارة  المناســبة  الرئيســية(  والكلمــات  )الرســائل  اللغويــة  للعناصــر 

بيئــة االتصــال فــي أوقــات األزمات  √
عندمــا تحــدث أزمــة، يمكــن أن تهتــز البيئــة تمامــا وتعطــل عمــل المؤسســات. مــن أجــل إدارة األزمــة بشــكل صحيــح، يجــب علــى 

المنتخبــة أن تعــرف مــا هــو منــاخ وبيئــة األزمــة التــي هــي فيهــا.

1 -الشــكوك

بمــا أن األزمــات غالبــا مــا تكــون حــاالت ال يمكــن التنبــؤ بهــا، ال ســيما فــي اللحظــات األولــى، يجــب أن يكــون لــدى المنتخبــة 
كل عناصــر المعلومــات حتــى تتمكــن مــن االســتجابة لالنشــغاالت، واختيــار عناصــر اللغــة وإقامــة االتصــاالت.

واعتمــادا علــى تطــور األزمــة وردود الفعــل مــن الســكان التــي تــم تجميعهــا بواســطة خليــة الرصــد، يجــب تعديــل المعلومــات 
عنصــرا  المعلومــات  شــفافية  تعتبــر  الحــاالت،  جميــع  وفــي  الجديــد.  للوضــع  مالئمــة  تكــون  لكــي  المواطنيــن  إلــى  المقدمــة 
الميــدان مــن صــدق  للتحقــق فــي  الوســائل  لديهــم كل  اليــوم  المواطنيــن  األزمــة، خاصــة وأن  اتصــاالت  نجــاح  أساســيا فــي 

المقدمــة. المعلومــات 

III : االتصــال العمومــي واتصــال األزمــة المقيــاس 
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وإذا لــم تتــم إدارة األزمــة واالتصــال خاللهــا علــى الوجــه الصحيــح، فإنهــا يمكــن أن تــؤدي إلــى تفاقــم جــو عــدم اليقيــن 
مــع كل مــا يمكــن أن يســببه ذلــك مــن عواقــب، وأهمهــا:

تــداول الشــائعات الناتــج عــن ضعــف تنقــل المعلومــات: الشــائعات هــي العــدو رقــم واحــد التصــاالت األزمــة. إن تزويــد   •
الســكان وتقديــم المعلومــات لهــم، واالســتخدام الجيــد لوســائل اإلعــالم وقنــوات البــث المتواصــل، يمكــن أن يحــد مــن 

آثــار الشــائعات علــى الســكان.
ثقــة المواطــن هــي مكســب ثميــن لــه قيمــة كبيــرة يجــب الحفــاظ عليهــا مهمــا كان الثمــن: إعطــاء معلومــات كاذبــة،   •
وتــرك المواطنيــن بمفردهــم يمكــن أن يــؤدي بشــكل خطيــر إلــى فقــدان الثقــة التــي ســتكون صعبــة التــدارك جــدا فــي 

وقــت الحــق.
هــام: مــن الضــروري إعطــاء األولويــة أثنــاء وضــع إســتراتيجية اتصــال األزمــة إلــى »إدارة عــدم اليقيــن«.

2. القلــق

فــي بيئــة األزمــة وعــدم اليقيــن، يزيــد القلــق، وخاصــة فــي غيــاب المعلومــات. ولذلــك مــن الضــروري إقامــة اتصــاالت 
أزمــة فــور حدوثهــا مــن أجــل تفــادي آثــار األزمــة التــي يمكــن أن تتخــذ أبعــادا ال يمكــن التنبــؤ بهــا.

إلــى  القلــق  عــن  الفعــل  رد  يــؤدي  أن  يمكــن  المســؤولين،  طــرف  مــن  المطمئنــة  واالتصــاالت  المعلومــات  غيــاب  وفــي 
األطعمــة  بعــض  وتجنــب  معينــة،  فئــات  ضــد  والتمييــز  والســفر،  العمــل،  عــن  التوقــف  )مثــل  متناســبة  غيــر  اســتجابة 

األساســية، ومــا إلــى ذلــك(.
ــه عواقــب وخيمــة.  ــذي يمكــن أن تكــون ل ــن الســكان ال ــر« بي ــة بالذع ــب »اإلصاب ــك فــإن اتصــاالت األزمــة تســمح بتجن ولذل
مــع  تــآزرا  تخلــق  وأن  الســكان  تعبــئ  أن  الجيــدة  االتصــال  الســتراتيجية  يمكــن  المواطنيــن،  طمأنــة  إلــى  فباإلضافــة 

وعواقبهــا. األزمــة  لمواجهــة  المحليــة  والســلطات  المســؤولين 

تنبيــه: عندمــا تكــون الســلطات غيــر مســتعدة تمامــا أو كان اســتعدادها ســيئا وناقصــا لتســيير األزمــة، فإنهــا قــد تعانــي 
ــر متناســب. ــا مــن تفاقــم اضطــراب اجتماعــي غي أيضــا مــن »الخــوف مــن الخــوف« وترفــض التواصــل خوف

3. تدفــق المعلومــات

تتبــع  عندمــا  اإلعــالم.  جانــب وســائل  مــن  واســع  بشــكل  تغطــى  أحداثــا  األزمــات  والقلــق  اليقيــن  عــدم  يجعــل  مــا  كثيــرا 
»بعــدا سياســيا«. تأخــذ  أن  يمكــن  فإنهــا  األحيــان،  مــن  كثيــر  فــي  الحــال  هــو  كمــا  بالجــدل،  وتتغــذى  األزمــات 

لوســائل  المعلومــات  وتوفيــر  نشــر  عــن  العموميــة  الســلطات  عجــز  نذكــر  األزمــة،  تفاقــم  تســبب  التــي  العوامــل  ومــن 
عــادة  متبوعــة  األزمــة  مــن  األولــى  اللحظــات  فــي  اتخــذت  التــي  القــرارات  تكــون  ال  الحــاالت،  معظــم  فــي  اإلعــالم. 

المواطنيــن. بيــن  والغضــب  واالرتبــاك  الفهــم  ســوء  يســبب  ممــا  الكافيــة،  بالمعلومــات 
لزيــادة جمهورهــا وتأخــذ علــى عاتقهــا نقــل غضــب الشــارع، مــع كل مخاطــر  وبالتالــي فــإن وســائل اإلعــالم تجــد فرصــة 

ذلــك. عليهــا  ينطــوي  التــي  المعلومــات  فــي  التضليــل 
هــام: تســمح اســتراتيجية االتصــال الجيــدة، منصبــة منــذ اللحظــات األولــى لألزمــة بالســيطرة علــى »عواصــف التضليــل« 

ممــا ال يتــرك مجــاال كبيــرا للشــائعات.

4. أثــر األزمة

علــى  جانبيــة  واضــرار  األزمــة  مــن  / منطقــة متضــررة  فــي مســاحة  اضــرار  تليهــا  بعاصفــة  األزمــة  تأثيــر  يشــبه  مــا  كثيــرا 
الــخ(. سياســية،  وانتفاضــات  اجتماعيــة  اضطرابــات  ســلبي،  اقتصــادي  )أثــر  أوســع  مســاحة 

2003، ولكــن الخســائر االقتصاديــة قــدرت  800 شــخص فــي جميــع أنحــاء العالــم فــي عــام  مثــال: قتــل انفلونــزا الطيــور 
30 مليــار دوالر. بنحــو 

الحــد  أو  لتجنــب  المفتــاح  هــي  الجيــدة  االتصــال  اســتراتيجية  إن  هــام: 
األزمــة. وانتشــار  المباشــرة  غيــر  التداعيــات  مــن 
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1. كســب الثقــة

عليهــا  والحفــاظ  والمواطنيــن  المســؤولين  بيــن  الثقــة  لبنــاء  االتصاليــة  العمليــة  توجــه  أن  يجــب  أزمــة،  تحــدث  عندمــا 
. دتها ســتعا وا

مــا يتوقعــه المواطنــون مــن الســلطات فــي أوقــات األزمــات:
البقــاء  أو  بالصحــة  تتعلــق  جــدا،  واضحــة  )ألســباب  المتضرريــن  األشــخاص  لحمايــة  فوريــة  اســتجابة  االســتجابة:   • 

علــى قيــد الحيــاة( وتحديــد نطــاق األزمــة.  
الشــفافية: إبــالغ المواطنيــن عــن حجــم األزمــة ونطاقهــا والتدابيــر المتخــذة لمجابهتهــا. )الصــدق(.  •
التعبئــة: امتــالك المــوارد البشــرية والماديــة إلدارة حالــة الطــوارئ وتخفيــف تأثيرهــا )المهــارات(.  •

هــام: إذا لــم تكــن بعــض هــذه العناصــر غيــر مجتمعــة، فالثقــة فــي خطــر، وهــذا يمكــن أن يغيــر بشــكل خطيــر العالقــات 
المصداقيــة  كل  يفقــد  المعلومــات  فــإن مصــدر  الثقــة،  فقــدت  إذا  ألنــه  والمواطنيــن.  المســؤولين  بيــن  المســتقبلية 

ــوى رســالة الســلطات. ــك محت ــد ذل ــون بع ــن يصــدق المواطن ول
الــذي  »المــال«  هــذا  هــو  األزمــات.  أوقــات  فــي  وتخزينــه  تجميعــه  يتــم  الــذي  المــال«  »رأس  أو  »العملــة«  هــي  الثقــة 
ننفقــه خــالل األزمــة. ومــن الناحيــة المثاليــة، فهــذا المــال ينبغــي أن يتــم تجميعــه مــن طــرف الســلطات قبــل حــاالت 

الطــوارئ.

2. اإلعــالن المبكــر عــن حالــة األزمة

بالضبــط،  وموقعهــا  طبيعتهــا،  علــى  المواطنيــن  وإطــالع  األولــى  اللحظــات  فــي  طارئــة  حالــة  أو  أزمــة  عــن  اإلعــالن 
واألضــرار التــي ســببتها أو التــي يمكــن أن تنشــئ عنهــا هــو موقــف مــن شــأنه أن يخلــق مناخــا مــن الثقــة بيــن المواطنيــن 

األزمــة. لمواجهــة  المســؤولين  تعبئــة  علــى  دليــل  وهــو  والمســؤولين. 
وتشــجيع  األزمــة  آثــار  مــن  للحــد  الســلطات  مــع  جنــب  إلــى  جنبــا  المواطــن  تعبئــة  ســيثير  المطمئــن  الســلوك  وهــذا 
صعــود المعلومــات مــن المواطــن إلــى الســلطات. أمــا بالنســبة للمســؤولين، فــإن هــذا الموقــف ســيعزز مــن قيادتهــم 
المقدمــة  المعلومــات  لغيــاب  نتيجــة  تكــون  مــا  غالبــا  التــي  التضليليــة«  »العواصــف  مــن  حمايتهــم  مــع  ومصداقيتهــم 

للمواطــن.

كيفيــة القيــام بإعــالن أزمــة أو إعــالن الطــوارئ:

مــن أجــل التواصــل الناجــح فــي أوقــات األزمــات، مــن الضــروري تطبيــق بعــض المبــادئ األساســية:

تقديــم المعلومــات بســرعة: هــذا هــو رد الفعــل األول الــذي ينبغــي تبنيــه. وكلمــا كانــت الحقيقــة عــن حالــة األزمــة    •
المســؤولين  نحــو  المواطنيــن  ثقــة  تعــزز  والمعلومــات  الشــفافية  أن  تذكــري  للمواطنيــن.  إقالقــا  الوضــع  زاد  مخفيــة، 

والشــائعات. التضليــل  ويــالت  مــن  الحمايــة  فــي  وتســاعد 
يخلــق  قــد  ذلــك  أو ضروريــا ألن  مبــررا  ذلــك  يكــن  لــم  إذا  افــراط  فيــه  بشــكل  تطمئنــي  ال  بشــكل صحيــح:  الطمأنــة    •

ُمَطْمئــن. موقــف  هــو  الطبيعــي  للوضــع  العــودة  وبدايــة  الوضــع  بتطــور  علــم  علــى  الســكان  إبقــاء  إن  الشــكوك. 

III : االتصــال العمومــي واتصــال األزمــة المقيــاس 

التحكــم فــي حالــة الطــوارئ مــع اســتراتيجية اتصــال  التــي يجــب اتخاذهــا فــي أوقــات األزمــات أو كيفيــة  التدابيــر   √
. ســبة منا
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تقييــم جــودة المعلومــات: اشــرحي بوضــوح أن المعلومــات المقدمــة فــي وقــت مبكــر مــن المرجــح أن تتغيــر، تبعــا   •
لتطــور الوضــع أو وقــوع أحــداث جديــدة.

3. الشــفافية

بنــاء  علــى  تســاعد  الشــفافية  األزمــات.  أوقــات  فــي  الناجــح، وخاصــة  والتواصــل  االتصــال  أحــد مفاتيــح  هــي  الشــفافية 
ــة، واالتصــال فــي  ــة الحقيق ــع معرف ــق لمن ــب بالحقائ ــاء المعلومــات، والتالع ــن. إن إخف ــن المســؤولين والمواطني ــة بي الثق

وقــت متأخــر أو بشــكل غيــر صحيــح، كلهــا تســاهم فــي تقويــض الثقــة مــع المواطنيــن.
فــي أوقــات األزمــات، ال بــد مــن أن يكــون هنــاك انفتــاح وشــفافية تامــة، وأن نمّكــن الســكان والمواطنيــن مــن الحصــول 
علــى معلومــات عــن تطــور األزمــة. فــي بعــض الحــاالت، إذا وجــب علــى المســؤولين عــدم نشــر تفاصيــل معينــة )بغيــة 

ــك شــرح أســباب هــذا الصمــت. ــال(، فيجــب عليهــم بعــد ذل ــى ســبيل المث ــق عل ــاج التحقي عــدم إزع
ــى وإن  ــدى المواطــن حت ــادرة أو معلومــات صــادرة عــن المســؤولين تفقــد مصداقيتهــا ل ــة مب عندمــا تفقــد الثقــة، فــإن أي

كانــت مفيــدة لــه.

4. المراقبــة والمشــاهدة المســتمرين

إلــى  االســتماع  تطويــر  والمنتخبيــن  المســؤولين  علــى  يجــب  بالفشــل.  عليهــا  محكــوم  واحــد  اتجــاه  فــي  االتصــال  إن 
ــك. االســتماع  ــى ذل ــا إل ــم، وم ــم السياســي، ودينه ــة، وانتمائه ــة االجتماعي ــكام مســبقة حــول الفئ ــة أح ــن دون أي المواطني
إلــى المواطنيــن يتيــح للمــرأة المنتخبــة أن تكــون لــه فكــرة واضحــة عــن واقــع حياتهــم واقتــراح حلــول ومشــاريع قــادرة 
الفهــم  وعــدم  االرتبــاك  مواضــع  تحديــد  االتصــال،  تأثيــر  بتقييــم  أيضــا  االســتماع  ويســمح  مشــاغلهم.  بعــض  حــل  علــى 

وتعديــل الرســالة مــن أجــل رفــع المواضــع المذكــورة آنفــا.  
التــي تتطــرق  ويجــب علــى المــرأة المنتخبــة أن تتبنــى إســتراتيجية اتصاليــة يقظــة مــن خــالل أدوات المراقبــة اإلعالميــة 
الشــبكات  ورصــد  الصحفيــة  المقــاالت  قــراءة  خــالل  مــن  اليقظــة  تحقيــق  يمكــن  المواطنيــن.  انشــغاالت  إلــى  عــادة 
ــم بهــا معالجــة االتصــاالت  ــي تت ــر مــن المشــجعين( لدراســة الطريقــة الت ــي لهــا عــدد أكث ــة )وخاصــة الصفحــات الت االجتماعي

ورســائلها وإجــراء تعديــالت إذا لــزم األمــر.

5. إعــداد خطــة اتصال:

يجــب أن يكــون لــدى المســؤولين والمنتخبيــن خليــة اتصــال أو أن يكونــوا محاطيــن بأخصائييــن فــي هــذا المجــال. وعلــى 
ــة. ــة نظري ــت األزمــة مجــرد إمكاني ــا طالمــا مازال ــداد خطــط االتصــال مع ــن« و »صانعــي القــرار« إع »المتواصلي

ويجــب أن تتضمــن خطــة االتصــال جميــع اإلجــراءات والتدابيــر الواجــب اتخاذهــا فــي اللحظــات األولــى مــن األزمــة. كمــا 
قبــل وقوعهــا،  الحــاالت  هــذه  إدارة  إلــى شــركائهم بخصــوص  باإلضافــة  والمنتخبيــن  المســؤولين  المــدراء  تكويــن  يجــب 

حتــى ال يضيعــوا الوقــت وال تغمرهــم األحــداث.

باختصــار
5 لالتصــال الناجــح والفعــال فــي أوقــات األزمــات: يدمــج اختصــار كلمــة Total )باإلنجليزيــة( العناصــر 

Trust(: الثقــة (  •
)Operational Planning(: التخطيــط التشــغيلي  •

)Transparency(: الشــفافية  •
Announce early(  : اإلعــالن المبكــر (  •

)Linstening(: االســتماع  •

3. الممثلــون السياســيون ووســائل اإلعــالم والشــبكات االجتماعيــة

يتغــذى السياســيون والصحفيــون علــى بعضهــم البعــض، ولكــن الروابــط يمكــن أن تكــون خطيــرة فــي بعــض األحيــان.
االعالميــة  الوســائل  هــذه  أن  أبــدا  ينســوا  أال  يجــب  ولكــن  بحــذر.  اإلعــالم  وســائل  مــع  التعامــل  السياســيين  علــى  يجــب 

للمواطنــة. للوصــول  للغايــة  ضروريــة 
وإذا كان لوســائل اإلعــالم دور حيــوي فــي الديمقراطيــة، فــإن ذلــك يكــون مــن أجــل الدفــاع عــن االرتبــاط غيــر القابــل 
لالختــزال بيــن المواطنــة والمعلومــات النوعيــة والمجانيــة، ولكــن أيضــا ألن الميثــاق االجتماعــي هــو فــي جوهــره اتفــاق 

مــع الكلمــة. ذلــك أن الكلمــة ووســائل اإلعــالم شــيء واحــد.
59



وســائل  المتلقــي.  انتبــاه  إلــى صــرف  بالحاجــة  متزايــد  نحــو  علــى  مربوطــة  ولكنهــا  المعلومــات،  اإلعــالم  وســائل  تقــدم 
علــى  النتائــج  تعتمــد  الممكنــة.  التجاريــة  النتائــج  أفضــل  عــن  المؤسســات  كل  مثــل  وتبحــث  مؤسســات،   هــي  اإلعــالم 

عريــض. جمهــور  لهــا  التــي  المحتويــات  فــي  نفســها  عــن  ســتعلن  التــي  التجاريــة  العالمــات  إشــهار 
تجــذب  أن  يمكــن  رســالة  بمنحهــم  مرهــون  اإلعــالم،  وســائل  اهتمــام  علــى  الحصــول  فــي  المــرء  نجــاح  أن  يعنــي  وهــذا 

الشــعب. اهتمــام 
تصبــح الرســالة جذابــة / آســرة بفضــل المحتــوى، بطبيعــة الحــال، ولكــن أيضــا بفضــل الشــكل الــذي نعطيــه لهــا. لهــذا 

ــه أوال مــن طــرف وســائل  الســبب إذا أراد سياســي أن ُيســتمع إلي
أن  عليــه  يجــب  المواطنيــن،  قبــل  مــن  خاللهــا،  ومــن  اإلعــالم، 
يعبــر عــن نفســه بطريقــة مباشــرة وحماســية، مــع جمــل قصيــرة 

وقويــة.
كل  للصــراع.  اهتمامــا  تولــي  اإلعــالم  وســائط  فــإن  لألســف، 
السياســيين  المعارضيــن  مواجهــة  بيــن  يختــار  أن  يمكــن  سياســي 
عــن  البحــث  أو  والمســتقبلين،  اإلعــالم  وســائل  اهتمــام  لكســب 
مــن  النــاس  مــن  والتقديــر  التعاطــف  كســب  مثــل  أخــرى،  طــرق 

وحقيقيــة. وثيقــة  رســائل  خــالل 
المدمــرة  والرســائل  العــدوان  اصحــاب  ألن  الحــذر  توخــي  ويجــب 
علــى  االنتبــاه  يجلــب  تأثيــر  لهــم  يكــون  بــأن  ينجحــوا  أن  يمكــن 
المــدى القصيــر. غيــر أن المواطنيــن ســيديرون لهــم الظهــر علــى 

الطويــل. المــدى 

كيفيــة التعامــل مــع وســائل اإلعــالم؟  √

لــم  إذا  أو قســم االتصــاالت.  المتخصصــة  الوكالــة  هــذا هــو دور 
تكــن لديــك واحــدة، عليــك أن تفعــل ذلــك بنفســك.

الشــبكات  خــالل  مــن  األخيــرة  اآلونــة  فــي  أو  صحفــي  مؤتمــر  صحفــي،  بيــان  مــع  إمــا  معهــا؟  التعامــل  ســيتم  كيــف 
. عيــة جتما ال ا

البيــان الصحفــي
هــي معلومــة مكتوبــة، تعدهــا المنتخبــة أو الحــزب السياســي.  •

ويمثــل البيــان الصحفــي قاعــة لوســائل اإلعــالم ليكتبــوا هــم أنفســهم معلومــة )جديــدة(.  •
لــدى المنتخبــة الفرصــة لصياغــة  بيــان صحفــي مــن تلقــاء نفســها، وتحديــد محتــواه.  •

لكــن البيــان الصحفــي يجــب أن يحتــوي علــى حــد أدنــى مــن البيانــات حتــى يتمكــن الصحفيــون مــن توســيع المعلومــات:  •
يجــب أن ينقــل البيــان الصحفــي رســالة يمكــن أن تصبــح معلومــة، أي مــع عناصــر جذابــة لوســائل اإلعــالم.  •

علــى  أهميــة  لــه  تدبيــر  أو  العــام،  بالشــأن  تتعلــق  مســألة  حــول  رأي  أو  للمواطنيــن،  لالهتمــام  مثيــرة  مبــادرة  مثــال: 
للحــزب. الداخلــي  المســتوى 

المؤتمــر الصحفــي: طريقــة أخــرى للحصــول علــى اهتمــام وســائل اإلعــالم
يتعلــق األمــر بدعــوة وســائل اإلعــالم إلــى مــكان ووقــت معينيــن.

والهــدف مــن ذلــك هــو نقــل الرســالة التــي نريــد نقلهــا للمواطنيــن. وكلمــا كانــت الرســالة مهمــة والحالــة حرجــة، كلمــا 
كانــت وســائل اإلعــالم مهتمــة بهــا وتضمــن تغطيــة واســعة لهــا.

الشــبكات االجتماعيــة  √
التقليديــة فــي هــذه  العالــم اهتمــام وســائل اإلعــالم  أنحــاء  الشــبكات االجتماعيــة فــي جميــع  ارتفــاع اســتخدام  أثــار  قــد 
الظاهــرة. وقــد أنشــأت وســائل اإلعــالم الرئيســية تبعــا لذلــك صفحــة الويــب الخاصــة بهــا فــي الشــبكات األكثــر زيــارة، 
وشــملت إمكانيــة مشــاركة المســتخدمين للمحتــوى الخــاص بهــا مــن خــالل الشــبكات االجتماعيــة الخاصــة بهــم. ويقــدم 

الــذي يمكــن أن يجلبــه تطبيــق الشــبكات االجتماعيــة لوســائل اإلعــالم. الجديــد تحليــال لألثــر  هــذا الوضــع 
الشــبكة االجتماعيــة

2005، أعلــن تقريــر  إن العالمــات واألرقــام تشــهد علــى نجــاح الشــبكات االجتماعيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم. فــي عــام 
أبحــاث فورســتر )Forrester Research( أن مســتخدمي اإلنترنــت يــزدادون تعــودا علــى زيــارة مدونــة أو شــبكة اجتماعيــة.

للمســتخدمين  تســمح  اإلنترنــت  شــبكة  علــى  »خدمــات  هــي   ،)Orihuela( ألوريهويــال  وفقــا  االجتماعيــة،  الشــبكات 
تشــاركية.« أشــكال  فــي  اتصــال  علــى  عمومــا  والبقــاء  العمــل،  وتنســيق  المعلومــات  وتبــادل  بالتفاعــل 

III : االتصــال العمومــي واتصــال األزمــة المقيــاس 
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ــداد للعالقــات الشــخصية  ــة هــي امت ــى أن الشــبكات االجتماعي ــال وســاالفيريا )Orihuela et Salaverría( عل يتفــق أوريهوي
ــل األســرة أو المدرســة أو الزمــالء. ــرة مث ــم تشــكيل المجتمعــات الصغي ــة، حيــث يت ــاة الحقيقي فــي الحي

الســمعي  المحتــوى  بتعديــل  للمســتخدمين  اآلن  يســمح  أعلــى،  أداء  مــع  الشــخصية،  الحواســيب  0.2 وتحســين  الويــب  إن 
التكنولوجيــا  تطويــر  عــن  نتجــت  أخــرى  أشــكال  إلــى  التقليــدي  الموقــع  تطــور  لذلــك،  ونتيجــة  أكبــر.  بســهولة  البصــري 

هــذه. المعلومــات  نظــم  إلــى  المجتمــع  وصــول  وإمكانيــة 
وفقــا لديــاز أريــاس )Diaz Arias( فــإن هــذه الظاهــرة تتوافــق مــع »عصــر المشــاركة«، الــذي بنــي فــي »البيئــة التكنولوجيــة 
0.3 الــذي، وفقــا لفاليــرا )Valera(، هــو  الجديــدة«. بعالقتهــا مــع الصحافــة، فــإن هــذه الظاهــرة تعــزز مفهــوم الصحافــة 

ــة«. ــن مــن خــالل األشــكال التشــاركية لوســائل اإلعــالم الرقمي ــل المواطني ــة للمعلومــات مــن قب »التنشــئة االجتماعي
الرغــم  التفاعــل قبــل عشــر ســنوات مــع والدة »Messanger ». وعلــى  المرحلــة مــن  الخطــوة األولــى مــن هــذه  بــدأت 
ــرا فــي  ــر تغيي ــث يظه ــال حدي ــاك مث ــرة. وهن ــة تحــوالت كبي ــذر فــي االســتخدام، شــهدت الشــبكات االجتماعي ــدء الح مــن الب

.)Flickr اســتخدام الشــبكات االجتماعيــة فــي الســنوات األخيــرة. هــذا هــو الحــال فــي موقــع مشــاركة الصــور فليكــر )
ــى نشــر الصــور فقــط. فــي وقــت الحــق، شــكل المســتخدمون  ــل يقتصــرون عل 2004، كان المســتخدمون األوائ  فــي عــام 
 Ortega( الخبــرات واآلراء واألذواق« وفقــا ألورتيغــا وأغيلــو للتعبيــر عــن  الصــور كوســيلة  اجتماعيــة، »باســتخدام  شــبكة 

.)et Aguillo

الشــبكات االجتماعيــة ووســائل اإلعــالم  √

طبيعــة الشــبكات االجتماعيــة: الخصائــص والتصميــم
يمكــن تفســير انتصــار الشــبكات االجتماعيــة مــن خــالل كونهــا أداة تجمــع بيــن جميــع عناصــر اإلنترنــت، مــع إبــراز تفردهــا 

كنظــام اتصــاالت.

الشــبكة،  علــى  المتعــددة  الوســائط  محتــوى  تنزيــل  للمســتخدمين  االجتماعيــة  الشــبكات  تتيــح  المتعــددة:  الوســائط   ←
ــت فــي الســابق أصعــب  ــي كان ــو أو الصــور أو األصــوات. إن الوســائط المتعــددة، الت ــل المســموعات أو مقاطــع الفيدي مث
ــم إنشــاء تطبيقــات بســيطة، مــع اســتهالك أقــل لعــرض  ــا، هــي االن مبســطة. ت ــا الخاصــة به ــث التكنولوجي عنصــر مــن حي

ــرى. ــة أخ ــذ خارجي ــح نواف ــى فت ــة إل ــة، دون الحاج ــا فــي نفــس الصفح ــن الوصــول إليه ــرددي، ويمك النطــاق الت

← التفاعــل: الشــبكات االجتماعيــة تســمح بقــدر أكبــر مــن التفاعــل فــي الشــبكة. التواصــل فــي هــذه الحالــة متعــدد وليــس 
الــذي  المحتــوى  علــى  التعليــق  أو  الكتابــة  بالشــبكة  المتصليــن  األشــخاص  لــكل  نفســه،  الوقــت  فــي  يمكــن،  ثنائيــا، ألنــه 

ــن. ــل مســتخدم معي ــه مــن قب ــم تنزيل ت
الحــل  هــذا  مــع  التفاعــل.  بخصــوص  تفضيالتهــم  تناســب  التــي  الفرصــة  هــي  الخيــار  هــذا  الجديــدة،  لألجيــال  بالنســبة 
ــار مــن وســائل اإلعــالم للتفاعــل مــع  ــال مباشــرة مــع وســائل اإلعــالم ولكنهــا تســتخدم األخب ــد، ال تتفاعــل هــذه األجي الجدي

اجتماعيــة. شــبكة  علــى  المشــجعين  أو  أصدقائهــم 
النهائــي،  نشــره  قبــل  المحــرر،  تصفيــة  إلــى  التعليــق  يخضــع  حيــث  مــا،  إعالميــة  وســيلة  فــي  المعلومــات  عكــس  علــى 

مقيــدة. وغيــر  حريــة  أكثــر  هــي  االجتماعيــة  الشــبكات  علــى  التعليقــات 
فــي بعــض األحيــان، تســتخدم وســائل اإلعــالم تطبيقــات محــددة لوســائل االعــالم االجتماعيــة لتغطيــة الحــدث المباشــر، 

ــه«. ــذي تحــدث في ــي الوقــت ال ــات ف ــر المعلوم ــى توفي ــدرة عل ــة«، وهــي »الق ــات الفوري لالســتفادة مــن »إمكاني

تجديــد  درجــة  يحــدد  الــذي  المســتخدم  علــى  ولكــن  نفســها،  االجتماعيــة  الشــبكة  علــى  يعتمــد  التحديــث ال  التحديثــات:   ←
لمحتويــات. ا

ــا وشــكلها،  ــى نطــاق واســع وهــو تصميمه ــا عل ــر لقبوله ــاك ســبب آخ ــة، هن ــة الشــبكة االجتماعي ــن طبيع وبصــرف النظــر ع
ــة هــي: ــت. أهــم ســمات الشــبكات االجتماعي ــى شــبكة اإلنترن ــة عل ــذي يســمح بالتصفــح والنشــر بســرعة وســهولة للغاي وال

خلفيــة ســاطعة تعــزز التبايــن مــع الطباعــة وتحســن القــراءة.  •
تحســين خدمــات الوســائط المتعــددة مــع تطبيقــات بســيطة االســتخدام والعــرض الســريع.  •

التفاعــل المباشــر )بــدون وســطاء( مــع مســتخدم واحــد أو أكثــر.  •
رســائل قصيــرة، مــع عــدد محــدود من األحرف.  •

اســتخدام التصفــح المبــوب علــى نفــس الصفحــة، دون الحاجــة إلــى فتــح نوافــذ جديــدة.  •
االســتخدام الصحيــح لتبايــن اللــون مــع النغمــات القاعديــة التــي تفصــل المحتويــات.  •

الشــبكات االجتماعيــة، وســيلة نشــر جديــدة لوســائل اإلعــالم
مســاحات  عــن  بحثــا  »الجمهــور«،  ناحيــة،  مــن  عامليــن.  علــى  األخبــار  نشــر  فــي  االجتماعيــة  الشــبكات  اســتخدام  يعتمــد 
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تقيــم  التــي  نفســها«،  اإلعــالم  أخــرى، »وســائل  ناحيــة  العائلــة واألصدقــاء. ومــن  مــع شــبكة  الصلــة  أو محتويــات ذات 
بهــا. الخاصــة  المحتويــات  لبــث  شــعبية  األكثــر  المنصــات 

ــبرت وســائل اإلعــالم علــى نطــاق واســع الشــبكات االجتماعيــة كوســيلة للنشــر والتوزيــع، مــن أجــل االســتجابة  ـَ وقــد اعتـــ
والتخصــص«. »بالتجــزؤ  اليــوم  المســتهدف  الجمهــور  يتميــز  المســتهلكين.  لطلــب 

مــا  علــى  بنــاء  محتوياتهــا  تربــط  جديــدة  بــث  قنــاة  ولكنهــا  اإلعــالم،  وســائل  نفســها  هــي  ليســت  االجتماعيــة  الشــبكات 
يبحــث عنــه الجمهــور. يحــدد كل مســتخدم اآلن ملــف التعريــف الخــاص بــه ويشــارك فــي تبــادل تفاعلــي لخلــق التغطيــة 
ــا يمكــن أن  ــى أنه ــة أو الصحيفــة الشــخصية، بمعن ــار يتماشــى مــع مفهــوم وســائل اإلعــالم الذاتي داخــل شــبكته. هــذا الخي

تعــرض المحتويــات التــي تــم اختيارهــا. ومــع ذلــك، فــإن االختالفــات الفتــة للنظــر:

مــن  االعــالم  وســيلة  ليســت  نشــرها.  المســتخدمون  يختــار  التــي  المعلومــات  فقــط  تظهــر  االجتماعيــة  الشــبكة  علــى   ←
الوقــت  نفــس  فــي  هــو  الــذي  والمنشــئ  النشــط  الموضــوع  هــو  ولكــن  المســتخدم،  اختارهــا  التــي  التفضيــالت  تديــر 

بهــم. الخاصــة  للمعلومــات  أنفســهم  عــن  وموزعيــن  كمديريــن  القــراء  أو  الجمهــور  ويعمــل  المســتخدم. 

← فــي بعــض الشــبكات االجتماعيــة، يتحــد محتــوى المعلومــات التــي يقــررون نشــرها مــع محتويــات أخــرى »شــخصية« 
ــادة اســتخدام هــذه األداة. ــاك عامــل شــخصي وراء زي ــك، هن ــة أو زمــالء المســتخدم. لذل ــاء أو عائل حــول أصدق

الشــبكة االجتماعيــة، يحــدث  إذا نشــر المســتخدم معلومــة فــي ملفــه الشــخصي علــى  أنــه  √ الشــيء األكثــر أهميــة هــو 
المرتبطيــن  األصدقــاء  جميــع  قبــل  مــن  الفــور  علــى  المعلومــة  هــذه  إلــى  ينظــر  أن  يمكــن  للمحتــوى.  متسلســل  تأثيــر 

الشــبكة. علــى  تعريفهــم  ملفــات  فــي  المعلومــة  هــذه  نشــر  بدورهــم  يمكنهــم  والذيــن  بالمســتخدم، 
ــوزع محتواهــا. للتســجيل  ــي ت وفــي هــذا الســياق، تقــوم وســائل اإلعــالم بوضــع خطــط إلدخــال »األشــكال التشــاركية« الت
4 و17 بيانــات شــخصية، ممــا يخلــق »أداة تســويقية لتجزئــة  فــي هــذه الشــبكات، يطلــب مــن المســتخدم مــلء مــا بيــن 

ــم. ــام إليه ــاء لالنضم ــو هــذه الشــبكات األصدق ــك، تدع ــى ذل ــة إل ــط األشــكال التشــاركية«. وباإلضاف وتخطي
ــادة  ــوى، وزي ــة، التعــاون للمســاهمة فــي المحت ــة الطوعي ــر بفضــل العضوي ــى بكثي ــة هــي أعل ــة الشــبكات االجتماعي إن ربحي
ــة الحواســيب للنقــل، طــورت الشــبكات االجتماعيــة وجودهــا فــي  االهتمــام لمحتــوى اإلشــهار. وللتعويــض عــن عــدم قابلي

ــر اســتخداما مــن قبــل الجمهــور. ــات األكث ــة مثــل الهواتــف الذكيــة، اســتجابة ألحــد أشــكال نشــر المحتوي األجهــزة المحمول
ــه. إذا كان الصحفــي يعــرف طبيعــة وســيلة  ــر علــى الصحفــي وتكوين ويعتمــد جــزء مــن نجــاح نشــر المعلومــات إلــى حــد كبي
الجديــدة  المرحلــة  تعزيــز تطويــر هــذه  ذلــك  علــى  بنــاءا  يمكنــه  فإنــه  التفاعليــة،  الخيــارات  اإلعــالم وخصوصياتهــا ويقيــم 

ــت. ــة مــن خــالل شــبكة اإلنترن مــن المشــاركة االجتماعي

اســتخدام الشــبكات االجتماعيــة مــن طــرف وســائل اإلعــالم اإلســبانية  √
الغالبيــة العظمــى مــن وســائل اإلعــالم التقليديــة الموجــودة علــى شــبكة اإلنترنــت هــي أيضــا موجــودة علــى الشــبكات 

االجتماعيــة.
أوال، تنشــئ وســائل اإلعــالم صفحــة علــى شــبكة اجتماعيــة، ويضيــف مســتخدمو الشــبكة أنفســهم اليهــا، والهــدف مــن 
ذلــك هــو تعزيــز وإشــراك القــراء والمســتمعين أو المتفرجيــن. وهكــذا، فــإن وســائل اإلعــالم تســتفيد مــن هــذا الفضــاء 

لبــث محتواهــا لمجتمــع معيــن وإلــى مجموعــات حــدث الترابــط بينهــم الهتمامهــم الخــاص فــي وســائل اإلعــالم.
صــورة  تعزيــز  االجتماعيــة:  الشــبكات  مــع  فوائــد  ثالثــة  علــى  اإلعــالم  وســائل  تحصــل   ،)Orihuela( ألوريهويــال  وفقــا 
عالمتهــا التجاريــة، والء القــراء والتفاعــل معهــم. وتولــد هــذه الشــبكات أيضــا وظائــف جديــدة فــي وســائل اإلعــالم. اآلن، 
يجــب علــى غــرف التحريــر المتعــددة الوســائط ليــس فقــط أن تمــلء المحتــوى الخــاص بهــا علــى مواقــع الويــب، ولكــن 

إضافتهــا. تمــت  التــي  االجتماعيــة  الشــبكات  علــى  أيضــا 
الخالصة:

وباســتخدام  السياســية.  وأنشــطتهم  أخبارهــم  عــن  الجمهــور  الطــالع  جديــد  تعبيــر  فضــاء  السياســيون  الممثلــون  يمتلــك 
اإلنترنــت، لديهــم أيضــا إمكانيــة تنفيــذ أعمــال ديمقراطيــة تشــاركية المركزيــة. مــن ناحيــة، يمكــن لألحــزاب السياســية / 
فــي  )ســواء  فــي نشــرها  يرغبــون  التــي  المعلومــات  اإلعــالم نفســها  تنشــر وســائل  أن  يكفلــوا  أن  السياســيين  الممثليــن 
شــكل مطبــوع أو فــي وســائل ســمعية بصريــة، مــع نشــرات صحفيــة، أو مؤتمــرات صحفيــة(. مــن ناحيــة أخــرى، يمكــن 
المحتويــات لمعجبيهــم  الحريــة فــي نشــر وربــط  الشــبكات االجتماعيــة حيــث يكــون لهــم  للممثليــن السياســيين اســتخدام 

وأصدقائهــم.

III : االتصــال العمومــي واتصــال األزمــة المقيــاس 
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نعــرض هنــا مثاليــن: 

ــس )إســبانيا(. فــي  ــرة فــي األندل ــة صغي ــة خــون )Jun(، وهــي بلدي ــس بلدي ــرة لرئي ــة فك 1. أعطــت الشــبكة االجتماعي
ــة،  ــات اإلداري ــع الطلب ــم جمي ــم تقدي ــى إنشــاء حســاب. يت ــه إل 3500 مــن ســكان بلديت ــة  ــس البلدي ــا رئي 2011، دع ــام  ع
التجربــة اهتمــام  بذلــك بســرعة كبيــرة. جلبــت  المواطنــون  اقتنــع  بيــان وفــاة، اســتدعاء للشــرطة، علــى تويتــر. وقــد 

للتكنولوجيــا(. الشــهير )معهــد ماساتشوســتس  الباحثيــن مــن م م ت  اهتمــام  أيضــا  تويتــر ولكــن  مجموعــة 
تــدار  التــي  األندلســية  البلديــة  المســماة » خــون،  الرقميــة  الوثيقــة  رابــط  إلــى  الرجــوع  يرجــى  التفاصيــل،  لمزيــد مــن 

تويتــر«: علــى 
http://www.france24.com/fr/20150708-video-twitter-espagne-andalousie-village-connecte-

twitter-administration
 BORSA DE FEINA – XARXA« إنفوجــوف«  -زاركســا  فينــا  دي  »بورســا  ب(  )ف  الفايســبوك  مجموعــة   .2
والتــي  )إســبانيا(  البليــار  جــزر  منطقــة  فــي  للشــباب  عمــل  عــن  للبحــث  مخصصــة  مجموعــة  وهــي   .»INFOJOVE
أنشــأتها شــبكة إنفوجــوف. وهــذه المجموعــة علــى الفايســبوك مفتوحــة ومــدارة مــن قبــل المصالــح التقنيــة لمعهــد 

البليــار. لجــزر  اإلقليميــة  الحكومــة  شــباب 

الهــدف العام:

التواصــل  شــبكة  باســتخدام  ومحينــة،  صلــة،  وذات  مفيــدة،  معلومــات  توفيــر  خــالل  مــن  الشــباب  توظيــف  تعزيــز 
فايســبوك. االجتماعــي 

وقــد حــددت المصالــح التقنيــة المحليــة بعــض المتطلبــات لضمــان حســن أداء المجموعــة:
أولئــك  فقــط  )وليــس  حقيقيــا  واســما  لقبــا  يحمــل   )Profil ( شــخصيا  ملفــا  ي/تســتخدم  مشــرف/ة  إلــى  الحاجــة   • 

الخاصيــن بالمؤسســة العامــة(.  
.)1 قواعــد المشــاركة )انظــر المرفــق   •

نشــر المعلومــات / عــروض العمــل كل يــوم.  •
الســماح بمشــاركة األعضــاء، مــع تصفيــة منشــوراتهم لضمــان االتســاق مــع أهــداف المجموعــة.  •

الــرد علــى أســئلتهم وانشــغاالتهم فــي أســرع وقــت ممكــن.  •
•  محاولــة خلــق جــو مــن الثقــة.
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مجموعــة فايســبوك
معهــد الشــباب

حكومــة جــزر البليــار

صبــاح الخيــر،
.»Borsa de Feina - Xarxa INFOJOVE« مرحبــا بكــم فــي مجموعــة

تنتمــي هــذه المجموعــة إلــى معهــد الشــباب التابــع لحكومــة جــزر البليــار.
والهــدف مــن هــذه المجموعــة هــو تقاســم وظائــف وتكوينــات ذات جــودة لزيــادة فــرص أعضائهــا للدخــول واالندمــاج 

فــي عالــم الشــغل.
لالنضمــام إلــى هــذه المجموعــة، يجــب احتــرام قواعــد المشــاركة التاليــة:

• لنشــر عــروض العمــل، يجــب أن تســتوفي هــذه األخيــرة المعاييــر التاليــة:
o  مــا هــي ظــروف العمل

o  نــوع العقــد
o إذا كنــت تســتطيع نشــره، فــي أي مؤسســة؟

• لنشــر الــدروس التكوينيــة، يجــب أن تكــون هيئــات معتــرف بهــا أو مخولــة بتقديــم دورات تكوينيــة. 

•  يمنــع منعــا باتــا نشــر قوائــم اشــهارية، أو معلومــات أو محتويــات ال عالقــة لهــا بأهــداف المجموعــة.

•  ال نقبــل أيــة تعليقــات عنصريــة أو سياســية أو دينيــة، ومــا إلــى ذلــك.

خاصــا، المحتــوى  كان  إذا  المنشــور.  مســألة  مــع  متســقة  المســتخدمين  بيــن  والرســائل  الــردود  تكــون  أن  يجــب    • 
  فســيتم حــذف اإلعــالن.

مــن فضلكــم، نطلــب منكــم احتــرام قواعدنــا لتســيير مجموعتنــا بشــكل أفضــل.

شــكرا لكــم أصدقائــي األعزاء.
تحياتــي

إيفــا نيغــورا -رئيــس مجموعــة الفايســبوك
ســعداء بتلقــي مكالماتكــم وفــي خدمتكــم
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المرفقــات 



المرفقــات

المؤشــرات الرئيســية المتعلقــة بالتمثيــل السياســي للمــرأة فــي الجزائــر:

المكتــب )تقريــر  المائــة  فــي   50 حوالــي  النســاء  تشــكل  نســمة،  مليــون   40 البالــغ  الســكان  عــدد  مجمــوع  مــن   • 
.)2015 الوطنــي لإلحصــاء لعــام   

وارتفــع معــدل  462 مقعــدا.  أصــل  مــن   146 النســاء  تشــغل   :)2012 )تشــريعيات  الوطنــي  الشــعبي  المجلــس   • 
التمثيــل مــن ٪7.7 إلــى 31.6٪.  

7.700 امــرأة. 24.916 مرشــحا، هنــاك  مــن بيــن المرشــحين فــي التشــريعيات البالــغ عددهــم   •
مجلــس األمــة: انتقــل تمثيــل المــرأة مــن 8 نســاء منتخبــات فــي عــام 1997 إلــى 10 نســاء فــي عــام 2012.  •

4.120 هنــاك  منتخبــا،   24.891 مــا مجموعــه  بيــن  مــن   :)2012 لعــام  البلديــة  )االنتخابــات  المحليــة  المجالــس   • 
  امــرأة. وارتفــع معــدل التمثيــل مــن 9 فــي المائــة فــي عــام 1997 إلــى 16.55 فــي المائــة فــي عــام 2012.

30 فــي المائــة مــن النســاء فــي قوائمهــا امتثلــت جميــع األحــزاب السياســية لاللتــزام بإدخــال مــا ال يقــل عــن   • 
)فــي البلديــات التــي يزيــد عــدد ســكانها عــن 20.000 نســمة(.  

10 نســاء منصــب رئيــس المجلــس الشــعبي البلــدي. 1541 بلديــة، تشــغل  مــن بيــن البلديــات البالــغ عددهــا   •
الحصــة مــن  قريــب   ،29.69٪ نســبة  اي   2004 أصــل  مــن  منتخبــة  595 مقعــدا  الوالئيــة:  الشــعبية  المجالــس   • 
8.779 امــرأة علــى القوائــم التــي يحددهــا القانــون. ونعايــن توطيــد لوجــود المــرأة علــى مســتوى الترشــيحات:    

التــي مجمــوع مرشــحيها 32.399 أي 7.215 أكثــر ممــا كانــت عليــه فــي عــام 2007.  
.48 ومــع ذلــك، فــإن المــرأة غائبــة علــى مســتوى رئاســات الســلطة التنفيذيــة للمجالــس الشــعبية الوالئيــة   •

ــة  ــر بســبب صعوب ــة بشــكل أكب ــل المــرأة فــي المجالــس المنتخب ــات، يمكــن تفســير ضعــف تمثي فــي بعــض الوالي  • 
العثــور علــى مرشــحات فــي إعــداد القوائــم االنتخابيــة.   

بتحريــر  »للتعجيــل  حديثــا  المســتقلة  للدولــة  السياســية  اإلرادة   1963 لعــام  األول  الجزائــري  الدســتور  كــرس    • 
12 مــن فصــل »الحقــوق المــرأة مــن أجــل اشــراكها فــي تســيير الشــؤون العموميــة والتنميــة«. وتنــص المــادة    
1963 بوضــوح علــى أن »لجميــع المواطنيــن مــن الجنســين نفــس الحقــوق والواجبــات األساســية« لدســتور عــام    

نفســها. »  
2008 بدســترة الحقــوق السياســية للمــرأة مــن خــالل إضافــة مــادة جديــدة، المــادة  14 نوفمبــر   •  قــام تعديــل 
31 مكــرر، والتــي تنــص علــى أن »الدولــة تعمــل علــى تعزيــز الحقــوق السياســية للمــرأة عــن طريــق زيــادة فرصهــا   

فــي الحصــول علــى التمثيــل فــي المجالــس المنتخبــة ».  
فــرص  زيــادة  كيفيــات  يحــدد  الــذي   ،2012 جانفــي   12 فــي  المــؤرخ   03-12 رقــم  العضــوي  القانــون  يفــرض    • 
حصــول المــرأة علــى التمثيــل السياســي فــي المجالــس المنتخبــة، علــى األحــزاب السياســية حصــة ال تقــل عــن    

30 فــي المائــة مــن النســاء فــي قوائمهــا االنتخابيــة فيمــا يخــص االنتخابــات التشــريعية والمحليــة.  
 •  أســفر المؤتمــر الدولــي حــول »المشــاركة الفعالــة والمســتدامة للمــرأة فــي المجالــس المنتخبــة« 11- ديســمبر 

2013 عــن »إعــالن الجزائــر العاصمــة« الــذي يضــم 12 توصيــة.  
للمــرأة:  السياســية  المشــاركة  »تعزيــز  شــعار  تحــت   2015 مــارس   10 فــي  الدولــي  البرلمانــي  اليــوم  شــهد    • 

التحديــات والرهانــات » إطــالق منتــدى النســاء البرلمانيــات فــي الجزائــر.  
 •  الجزائــر هــي الدولــة األولــى فــي العالــم العربــي التــي تجــاوزت الحــد األدنــى المقــدر بـــ ٪30 بخصــوص تمثيــل

المــرأة فــي البرلمــان وهــي فــي المرتبــة 30 فــي العالــم.  
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ÉTUDE DE CAS N°1
AMÉNAGEMENT D’UNE PLACE  

DE MARCHÉ

Éléments de 

contexte

Le marché se tient pendant 3 

jours dans la semaine de 7h à 

15h.

Vous avez entendu qu’il y 

a besoin d’un espace de 

rencontres, d’un espace 

public ;

Il y a une école à proximité.

Contexte politique 

et budgétaire

Le PAPC est proche de 

l’association des marchands 

ambulants ;

Il veut étendre les plages 

horaires comme les marchands 

le souhaitent.

Le budget est petit mais 

vous savez que lors du 

bilan supplémentaire de fin 

d’année, vous aurez une petite 

somme somme pour certains 

aménagements.

Vous êtes dans la majorité.

Construction 

d’une politique 

publique

Qu’est ce que vous devez 

faire ? 

1) Planification de la décision 

et prise en compte des 

contraintes techniques

Petit budget

L’entretien de cet espace 

public n’est effectué qu’1 seule 

fois par semaine.

2) Qui sont vos alliés dans 

l’APC/APW ? 

3) Quels sont les acteurs 

publics et privés qui peuvent 

devenir vos partenaires ?

4) Dans la boite à outils 

« démocratie participative », 

quel outil choisissez-vous ? Et 

pourquoi ?

Vous êtes dans la majorité.

Expliquer et 

communiquer

Présenter lors d’une 

conférence de presse le projet 

d’aménagement de la place 

pendant 7 minutes devant les 

journalistes et les citoyens.

- Présentez le projet et pas 

tout le processus.

Répondez aux questions qu’ils 

vous posent.
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ÉTUDE DE CAS N°2
RÉAMÉNAGEMENT DES ALENTOURS 

D’UN FUTUR DISPENSAIRE

Éléments de 

contexte

Ce bâtiment va devenir un 

dispensaire médical.

 Il faut aménager les alentours 

et garder cet endroit propre.

 Les déchets qui s’accumulent 

peuvent être dangereux pour 

la santé.

Contexte politique 

et budgétaire

Le PAPC soutient le projet.

 L’opposition voulait faire de 

ce bâtiment un lieu pour les 

associations sportives.

 Vous êtes membre de la 

Commission Environnement/

propreté.

 Vous n’avez pas de budget.

Construction 

d’une politique 

publique

Qu’est ce que vous devez 

faire ? 

1) Planification de la décision 

et prise en compte des 

contraintes techniques :

Aucun budget

Le dispensaire est inauguré 

dans 3 mois. 

Comment faire que cet endroit 

reste propre ?

2) Recherche des alliances 

dans l’APC/APW. 

3) Quels sont les acteurs 

publics et privés  qui peuvent 

devenir nos partenaires ?

4) Dans la boite à outils 

« démocratie participative », 

quel outil choisissez-vous ? Et 

pourquoi ?

Expliquer et 

communiquer

Présenter lors d’une conférence 

de presse le dispositif pour 

nettoyer les alentours du 

dispensaire pendant 7 minutes 

devant les journalistes et les 

citoyens ;

Présentez le projet et pas tout 

le processus !

Répondez aux questions qu’ils 

vous posent.
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ÉTUDE DE CAS N°3
PROJET DE LIMITATION DE L’USAGE DES 

SACS PLASTIQUES

Éléments de 

contexte

Les sacs en plastique sont 

massivement utilisés par les 

commerçants et les habitants. 

Ils se répandent partout 

dans le quartier et dans la 

commune, s’accrochent aux 

arbres et à la végétation. 

Ils polluent les sols et les 

végétaux pour les animaux

Contexte politique 

et budgétaire

Il n’y pas dans votre 

commune/wylaya, de 

politique de traitement des 

déchets plastiques.

Il n’y a pas non plus de 

proposition d’alternatives.

Il n’y pas de budget spécifique 

pour une initiative.

Construction 
d’une politique 

publique

1) Planification et prise en 
compte des contraintes 
techniques
- Aucun budget
- Quelles sont les possibles 
stratégies/ étapes pour lancer 
un tel projet
- Qui sont les adversaires 
et comment minimiser leur 
influence ?
2) Recherche des alliances 
dans l’APC/APW. 
3) Quels sont les acteurs 
publics et privés qui peuvent 
devenir nos partenaires et 
comment construire des 
alliances avec eux ?
4) Comment élargir cette 
initiative à d’autres quartiers 
et/ou communes et quels 
contacts prendre dans ce but ?
5) Dans la boite à outils 
« démocratie participative », 
quel outil choisissez-vous ? Et 
pourquoi ?

Expliquer et 

communiquer

Présenter lors d’une 

conférence de presse le projet 

que vous voulez mettre en 

place pendant 7 minutes 

devant les journalistes et les 

citoyens.

Présentez le projet et pas tout 

le processus.

Répondez aux questions qu’ils 

vous posent.
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ÉTUDE DE CAS N°4
POLLUTION ACCIDENTELLE D’UNE 

RIVIÈRE

Éléments de 

contexte

Des centaines de moutons 

sont tombés malades ou sont 

morts alors qu’ils étaient à 

proximité de la rivière.

 Les vétérinaires attestent que 

c’est bien cette pollution qui 

est responsable de l’état des 

troupeaux.

 Les agriculteurs et éleveurs 

sont en colère et manifestent.

 L’entreprise chimique dit 

qu’elle n’est pas responsabilité

Contexte politique 

et budgétaire

Le PAPC est absent (en voyage 

pour quelques jours).

Il est connu de tous que 

le patron de l’entreprise 

chimique est son frère.

Les habitants de la commune 

ont été alertés par les 

agriculteurs et propriétaires de 

troupeaux et sont inquiets sur 

la qualité de la viande.

Les commerçants aussi.

Construction 

d’une politique 

publique

1) Quelles mesures d’urgence 
prenez-vous ?
2) Planification et prise en 
compte des contraintes 
techniques
Comment collectez-vous 
l’information concernant cette 
pollution ?
Quels contacts avec le lien avec 
l’administration de la santé 
publique ?
Quelles mesures de long terme 
sont à construire ?
3) Recherche des alliances dans 
l’APC/APW. 
4) Quels sont les acteurs publics 
et privés qui peuvent devenir 
nos partenaires et comment 
construire des alliances avec 
eux ?
5) Dans la boite à outils 
« démocratie participative », 
quel outil choisissez-vous ? Et 
pourquoi ?

Expliquer et 

communiquer

Présenter lors d’une 

conférence de presse les 

mesures (d’urgence et de 

long-terme) que vous avez 

prises pendant 7 minutes 

devant les journalistes.

Répondez aux questions qu’ils 

vous posent.

Est-ce qu’il faut rassurer le 

public ? Jusqu’à quel point ?

Quelle communication 

d’urgence développez-vous ?
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ÉTUDE DE CAS N°5
IMPLANTATION D’UNE GRANDE 
ENTREPRISE TEXTILE À RELIZANE

Éléments de 

contexte

Relizane accueillera dans les 

5 prochaines années une 

grosse entreprise avec à la clef 

environ 20 000 emplois (une 

partie en emplois directs et en 

sous-traitance).

 Vous devez intégrer cet 

élément dans le plan de 

développement de la Wilaya 

ET de la commune.

Contexte politique

Ce plan doit être réalisé dans 

les 6 mois, avant les élections.

L’État va soutenir 

financièrement certaines 

infrastructures mais elles 

doivent être fonctionnelles 

pour début 2020.

L’administration n’a pas 

les moyens de répondre à 

la création de toutes ces 

infrastructures (besoins des 

nouveaux travailleurs et de 

leurs familles)

Construction 
d’une politique 

publique

1) Planification de la décision et 

prise en compte des contraintes
-  La Wilaya a besoin de cette 
entreprise.
- Vous devez déterminer les besoins 
liés à l’arrivée de cette entreprise et 
ses travailleurs.
- Le délai est court car les travaux de 
l’usine commencent dans 6 mois.
- L’entreprise pense à embaucher 
une partie de travailleurs turcs 
plutôt que des travailleurs algériens.

2) Quels sont les acteurs 

publics et privés qui peuvent 

devenir vos partenaires ?
- Quelle stratégie allez-vous 
mettre en place pour sous-traiter 
un services public ? Quels services 
restent publics ? Lesquels sont 
délégués ?
 - Quelles exigences devez-vous 
rencontrer pour faire un bon 
marché public et pour contrôler les 

entreprises choisies ?

3) Dans la boite à outils 

« démocratie participative », 

quel outil choisissez-vous ?  

Comment allez-vous impliquer 

le citoyen dans la décision ? 

Expliquer et 

communiquer

Présenter lors d’une conférence 

de presse la décision que vous 

avez prise pendant 7 minutes 

devant les journalistes.

- Présentez le projet pas tout 

le processus.

Répondez aux questions qu’ils 

vous posent.
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