
المحلٌة لإلنتخابات المترشحات كفاٌاتدعم   

  قفصة
2016مارس   

 المختار المطوي                      المانسًأحمد 



لن إلى األمام، 
 نعود للوراء



 يظبر انزذرٌت
 

 

  

 ثمبفخ لبَىٍَخ ثمبفخ طٍبطٍخ ػبيخ رمٍُبد انزىاصم

 أجزأح انًكبطت

 انحًهخ االَزخبثٍخ
 ِحزىي وِحبًِ

اإلَزخبثٍخانحًهخ   



 انجزَبيج

 اإلنتظاراتتعارؾ وتقدٌم •

 قواعد التواصل•

 بالجهة اإلنتخاباتقراءة موقع المرأة فً •

 اإلنتخابًالدٌمقراطٌة والمسار •

 الدٌمقراطٌة المحلٌة•

 عمل مجموعات•



 البلدٌة لالنتخابات المترشحة المرأة كفاٌات دعم فً المساهمة

   (وسلوكات ومهارات معارؾ) القادمة

 

 الهدؾ العام
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 اإلجراءات العملٌة

 والتراتٌبالقوانٌن 

 واآللٌات والهٌاكل

 المبادئ والقٌم العامة

تكافإ الفرص الحٌاد )  

 ...(النزاهة الشفافٌة

 جبل الجلٌد



 االختٌار باألؼلبٌة*

 العالقات أفقٌة*

 إحترام الوقت* 

 المواظبة *

 تشرٌك كل األطراؾ* 

 تعدٌل المواقؾ *

 تفعٌل كل الطاقات*

 الحلول الجماعٌة*

 احترام الرأي اآلخر*

 ال أحد ٌعرؾ كل شًء*

 ال أحد ٌجهل كل شًء*

 الحٌاد إلتزام

 منهجٌة العمل إحترام

 تنسٌق التدخالت 

 منهجٌة عمل الورشة
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 ولىاػذ انزىاصم انزًثالد



 -2- تمثالت



 ثمة أربعة
 ال ثمة ثبلثة

 -نقاش- تمثالت



 لهًكارثظ انُمبط انزظغ ثأرثؼخ خطىط دوٌ رفغ : انزؼهًٍخ

     1  انُشبط



 بخمسة خطوط دون رفع قلمكعشر  اإلثنىاربط النقاط 

     2  انُشبط
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 المرأة والحٌاة العامة



2014التشرٌعٌة  اإلنتخاباتفً  المترشحاتنسبة ربٌسات القابمات من بٌن   

 ربٌسة قابمة 
12% 

 عضوة بقابمة
88% 



 ذكور
55% 

 إناث
45% 

حسب الجنس 2014الرباسٌة لسنة  والتشرٌعٌة  اإلنتخاباتتوزع نسب المقترعٌن وطنٌا فً   



9,10% 

12,50% 

37% 

0,7% 

47% 

7% 

30% 

47% 

12% 

34% 

2% 

8% 

0,04% 

 2014وزراء حكومة 

 2014كاتبات دولة حكومة 

 نساء بالوظٌفة العمومٌة

 موقع قٌادة بالوظٌفة العمومٌة

 مترشحات للتؤسٌسً

 ربٌسة قابمة للتؤسٌس

 ناببات بالتؤسٌس

 مترشحات مجلس نواب الشعب

 2014ربٌسة قابمة 

 ناببات بمجلس نواب الشعب

 2010ربٌسة بلدٌة   

 2011كوادر اإلتحاد ع ت للشؽل 

 2013نسوٌة /جمعٌات نسابٌة



1,8 

6 

8,6 

14 

20,6 

32,8 

196019701980199020002010

 تطور نسب تمثٌلٌة النساء عضوات المجالس البلدٌة
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 2014انتخابات 

 جهوٌةالمعطٌات ال
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 2014و 2011يمبرَخ َظت انًشبركخ فً اَزخبثبد  

2014 رأؼُؽٍ 2011



4878 

5029 

17846 

50643 

13328 

13224 

19379 

7782 

9534 

6697 

18078 

5144 

5055 

18636 

50505 

13684 

13752 

19255 

7524 

10603 

8087 

18668 

 قفصة الشمالٌة

 سٌدي عٌش

 القصر

 قفصة الجنوبٌة

 أم العرابس

 الردٌؾ

 المتلوي

 المضٌلة

 القطار

 بلخٌر

 السند

 ذكور إناث

 حسب الجنس قفصة معتمدٌاتتوزع سكان 



45 
43 

47 46 

62 

44 

55 
53 

48 48 

42 

 السند بلخٌر القطار المضٌلة المتلوي الردٌؾ أم العرابس قفصة الجنوبٌة القصر سٌدي عٌش قفصة الشمالٌة

 2014 إلنتخابات قفصةوالٌة  معتمدٌاتنسب المسجلٌن فً 
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 قفصة الشمالٌة

 سٌدي عٌش

 القصر

 قفصة الجنوبٌة

 أم العرابس

 الردٌؾ

 المتلوي

 المضٌلة

 القطار

 بلخٌر

 السند

 2014 إلنتخابات قفصةوالٌة  معتمدٌاتنسب المسجلٌن حسب الجنس فً 

 إناث ذكور
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 قفصة الجنوبٌة المضٌلة القطار القصر

 التؤسٌسً التشرٌعٌة الرباسٌة

 2014والرباسٌة سنة  التشرٌعٌٌة  واإلنتخابات 2011توزع نسب الناخبٌن فً انتخابات التؤسٌسً سنة 



 رجال
54% 

 نساء
46% 

 حسب الجنس 2014والرباسٌة سنة  التشرٌعٌٌةالجنوبٌة فً  قفصة معتمدٌةتوزع نسب ناخبً 
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 قفصة المدٌنة -شارع بورقٌبة قفصة . م إ

 قفصة المدٌنة -شارع حسٌن بوزٌان قفصة . م إ

 قفصة المدٌنة - 1شارع عمر بن سلٌمان . م إ

 قفصة المدٌنة -الجمهورٌة قفصة . م إ

 نهج علً البلهوان قفصة المدٌنة . م إ

 قفصة المدٌنة -نهج مٌلود قفصة . م إ

 قفصة المدٌنة -قفصة  2عمر بن سلٌمان . م إ

 قفصة الشرقٌة -طرٌق المطار قفصة . م إ

 قفصة الشرقٌة -حً المنزه  . م إ

 قفصة 1حً السرور . م إ

 قفصة 2حً السرور . م إ

 العسالة -الدوالً نهج سٌدي منصور  . م إ

 العسالة -األفران قفصة . م إ

 سٌدي احمد زروق قفصة . م إ

 حً بورقٌبة  سٌدي أحمد زروق. م إ

 جانفً قفصة  14الواحة .م إ

 حً النور قفصة . م إ

 حً النور -الهدى قفصة . م إ

 قفصة 1حً الشباب . م إ

 حً الشباب -حً القوافل قفصة . م إ

 قفصة 2حً الشباب . م إ

 حً الشباب -حً بن ٌونس قفصة . م إ

 العقٌلة قفصة . م إ

 العقٌلة -الطفل قفصة . م إ

 مركز كاؾ دربً قفصة .م إ

 كاؾ دربً قفصة  34مارس 2. م إ

 التضامن كاؾ دربً قفصة . م إ

 كاؾ دربً -واد األصفر قفصة . م إ

 كاؾ دربً -خد رابح قفصة . م إ

 الناظور -العلندة قفصة . م إ

نة
دٌ

لم
 ا
صة

قف
 

 ً
ح

ور
سر

ال
 

لة
سا

لع
ا

 
د 

حم
 أ
ي

ٌد
س

ق
رو

ز
 

ور
لن
 ا
ً

ح
 

ب
با
ش

 ال
ً

ح
 

لة
قٌ

لع
ا

 
ً

رب
 د

ؾ
كا

 
ظ
نا
ال

 ور

 نساء رجال

 حسب الجنس 2014والرباسٌة سنة  التشرٌعٌٌةالجنوبٌة فً  قفصة معتمدٌة عماداتتوزع نسب ناخبً 
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 سنة 21ـ 18ع .ؾ سنة 30ـ 22ع .ؾ سنة 40ـ 31ع .ؾ سنة 50ـ 41ع .ؾ سنة 60ـ 51ع .ؾ سنة فما فوق 61ع .ؾ

 الفبة العمرٌة  حسب 2014والرباسٌة سنة  التشرٌعٌٌةالجنوبٌة فً  قفصةتوزع نسب ناخبً 



 الرجال
55% 

 النساء
45% 

 حسب الجنس 2014والرباسٌة سنة  التشرٌعٌٌةالقصر فً  معتمدٌةتوزع نسب ناخبً 
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 القصر  1952ٌسمبر 4. م إ

 طرٌق المحطة القصر . م إ

 حً التحرٌر القصر. م إ

 طرٌق المظٌلة اللة القصر.م إ

 المروج القصر. م إ

 عقٌلة القصر . م إ

 القصر الشرقٌة -البساتٌن . م إ

 اللة القصر قفصة. م إ

 اللة -اإلنطالقة القصر . م إ

 حً حشاد اللة القصر . م إ

 عمرة القصر . م إ

 عمرة -أوالد إمحمد القصر . م إ

 عمرة -أوالد تلٌجان القصر . م إ
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 ٪النساء ٪الرجال

 حسب الجنس 2014والرباسٌة سنة  التشرٌعٌٌةالقصر فً  معتمدٌة عماداتتوزع نسب ناخبً 
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 سنة 21ـ 18ع .ؾ سنة 30ـ 22ع .ؾ سنة 40ـ 31ع .ؾ سنة 50ـ 41ع .ؾ سنة 60ـ 51ع .ؾ سنة فما فوق 61ع .ؾ

  الفبة العمرٌة  حسب 2014والرباسٌة سنة  التشرٌعٌٌة القصرفً معتمدٌةتوزع نسب ناخبً 



 الرجال
57% 

 النساء
43% 

 حسب الجنس 2014والرباسٌة سنة  التشرٌعٌٌةفً  المظٌلة معتمدٌةتوزع نسب ناخبً 
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 المظٌلة المركز -م إ  القرٌة 

 المظٌلة المركز -م إ الحً العصري

 المظٌلة المركز -م إ  حً النسٌم

 م إ  الحً العمالً المظٌلة

 الحً العمالً -م إ  التوفٌق 

 صهٌب -م إ  المنجم المظٌلة 

 صهٌب -برج العكارمة 1/  14م إ  

 م إ  السقً 
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 ٪الرجال ٪النساء

 حسب الجنس 2014والرباسٌة سنة  التشرٌعٌٌةفً  المظٌلة معتمدٌة عماداتتوزع نسب ناخبً 
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 سنة 21ـ 18ع .ؾ سنة 30ـ 22ع .ؾ سنة 40ـ 31ع .ؾ سنة 50ـ 41ع .ؾ سنة 60ـ 51ع .ؾ سنة فما فوق 61ع .ؾ

 الفبة العمرٌة  حسب 2014والرباسٌة سنة  التشرٌعٌٌةفً  المضٌلةتوزع نسب ناخبً 



 الرجال
51% 

 النساء
49% 

 حسب الجنس 2014والرباسٌة سنة  التشرٌعٌٌةالقطار فً  معتمدٌةتوزع نسب ناخبً 
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 القطار الؽربٌة -م إ القطار 

 القطار الؽربٌة -م إ  نهج ا التلٌلً 

 القطار الؽربٌة -م إ  ماجنً 

 القطار الؽربٌة -م إ  عرباطة 

 القطار الشرقٌة -م إ  نشٌو

 القطار الشرقٌة -م إ  العمابم  

 القطار الشرقٌة -م إ الواحة 

 العنق -القطار  1م إ  اوالد بوعمران

 العنق -القطار  2م إ  اوالد بوعمران 

 الساكت -م إ  اوالد بوسعد 

 الساكت -م إ  دخلة بوسعد 

 م إ  ببر سعد 

 ببر سعد -م إ  منطقة حمادي

 م إ  االرطس 
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 ٪النساء ٪الرجال

 حسب الجنس 2014والرباسٌة سنة  التشرٌعٌٌةالقطار فً  معتمدٌة عماداتتوزع نسب ناخبً 
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 سنة 21ـ 18ع .ؾ سنة 30ـ 22ع .ؾ سنة 40ـ 31ع .ؾ سنة 50ـ 41ع .ؾ سنة 60ـ 51ع .ؾ سنة فما فوق 61ع .ؾ

 الفبة العمرٌة  حسب 2014والرباسٌة سنة  التشرٌعٌٌةفً  القطارتوزع نسب ناخبً 



 استنتاجات

 ظاهرة العزوؾ عن المشاركة فً االنتخابات 

 حضور ممٌز للمرأة فً التسجٌل واالقتراع 

 محدودٌة تواجد المرأة فً مواقع المسإولٌة 
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 تذكٌر

 المسار االنتخابً
 

 ال دٌمقراطٌة بدون انتخابات 

 االنتخابات وحدها لٌست الدٌمقراطٌة 



 انًظبر االَزخبثًو لدٌمقراطٌةا

 للدٌمقراطٌة العامة المبادئ 1)

 الدٌمقراطٌة أسس بعض 2)

 االنتخابٌة األنظمة 3)

 االنتخابً المسار مراحل4)

   االنتخابٌة اإلدارة5)



 المبادئ العامة للدٌمقراطٌة -1
 

  تهدؾ الدٌمقراطٌة لتمكٌن المجتمعات والشعوب من اتخاذ القرارات التً تمس

 بمصالح المجتمع ككل بشكل جماعً

  والدٌمقراطٌة باعتبارها حكم الشعب تتجسد عبر اختٌاره لممثلٌه 

 مبدأ التمثٌل هو فً جوهر الدٌمقراطٌة وٌكرس عبر االنتخاب الحر 

 االنتخابات أداة لتحقٌق الدٌمقراطٌة 

 شهدت الدٌمقراطٌة تنوعا وحركٌة بحسب البٌئة السٌاسٌة والمرحلة التارٌخٌة 



 االقتراع العام 

 فصل السلطات 

 استقاللٌة القضاء 

 كفاءة موظفً القطاع العام

وجود قوى وأحزاب سٌاسٌة    

 منظمات المجتمع المدنً

 أطض انذًٌمزاطٍخ

 ثؼض أطض انذًٌمزاطٍخ -2- 



 إقتراعنظام 

 األكثزٌخ

 انًخزهظ

 انُظجً

 أكبر البقاٌا

 المعدل األعلى

 دورة واحدة

 دورتان

 الفابز األول

 الكتلة
 دورة واحدة

 دورتان

 اإلنتخابٌةاألنظمة  -3



 نظام األكثرٌة دورة واحدة



 نظام األكثرٌة فً دورتٌن



 النظام النسبً مع أعلى المعدالت



 النظام النسبً مع أكبر البقاٌا



 القائمة عدد األصوات عدد المقاعد األصوات الباقٌة أكبر البقاٌا مقاعد كل قائمة عدد

0 0 8,000 0 8,000 1 

1 0 5,000 1 35,000 2 

1 1 25,000 0 25,000 3 

1 1 20,000 0 20,000 4 

0 0 10,000 0 10,000 5 

2 1 22,000 1 52,000 6 

 السكان بالدائرة االنتخابٌة عدد القاعدة االنتخابٌة عدد المقاعد عدد القائمات المترشحة

6 5 50,000 250,000 

 إثز االَزخبثبد

 عدد األصوات المصّرح بها  األوراق البٌضاء  -األصوات المصرح بها= احتساب الحاصل االنتخابً

152،000-2000 =150,000 /5  =30,000   152,000 

 رىسٌغ انًمبػذ

 األصىاد إحزظبةيثبل رطجٍمً ػٍ ػًهٍخ 



 يزاحم انًظبر االَزخبثً -4

 اإلطبر انمبَىًَ

 انزخطٍظ واإلَجبس

 انزكىٌٍ

 اَزمبء 

 انًالحظٍٍ

 انحًهخ 

 االَزخبثٍخ

 االلززاع

 انفزس 

 وإػالٌ انُزبئج

 انزأطٍض 

 نًزحهخ جذٌذح

 انًزاحم

االَزخبثبديزحهخ يب لجم   

 االَزخبثبديزحهخ 

 يزحهخ يب ثؼذ االَزخبثبد

 وضغ إؼزطارُجُخ طىٍَخ اٌّسي

, رطىَط اٌمسضاد اٌّؤؼؽبرُخ) 

إػبزح إٌظط فٍ , إصالحبد ؼُبؼُخ

 ...(ثؼض اإلجطاءاد



 

 اإلدارة االنتخابٌة المستقلة 

 اإلدارة االنتخابٌة الحكومٌة 

 اإلدارة االنتخابٌة المختلطة 
 

 

 اإلدارة االنتخابٌة -5



 المشاعٌة البدابٌة
 

 األسٌاددٌمقراطٌة 
 م ق 5 قأثٌنا  

 

الدٌمقراطٌة  1789ثورة 
 الفرنسٌة

 

 تطور الدٌمقراطٌة 
   80-60 التشاركٌة
 

قمة األرض  1990-2000
 وتفعٌل الدٌمقراطٌة المحلٌة 

ٌإسس  2014دستور 
 للدٌمقراطٌة التشاركٌة

 مسارات الدٌمقراطٌة



 انزشبركٍخانذًٌمزاطٍخ 

 

ٌشارك المواطن بطرٌقة فعلٌة 

فً إدارة الشإون المحلٌة واتخاذ 

القرار على المستوى المحلً 
 حتى خارج فترات االنتخاب

التدخل واإلجراء  نجاعةضمان 

 العملً بانخراط المعنٌٌن

 انذًٌمزاطٍخ انزًثٍهٍخ

 

أزربة ِّثٍُٓ ِحٍُُٓ 

واٌزفىَض ٌهُ، ؼٍطخ 

 ارربش اٌمطاضاد 

 انذًٌمزاطٍخ انًحهٍخ

 
نظام سٌاسً ٌمنح المواطنٌن سلطة 

سٌاسٌة تمارس على المستوى 

المحلً وٌقتضً إحالة مجموعة 

من االختصاصات وسلطات اتخاذ 

القرار من السلطة المركزٌة إلى 
 السلطات المحلٌة

 رذػٍى انذًٌمزاطٍخ ثبنًشبركخ انًجبشزح



التشاركٌةالمرأة والدٌمقراطٌة   

 لوالد
؟؟؟فطُرو  

 وقتاش

 ناخُذوالكلمة

إٌَكملُوحتى   



 المالحق



 تقٌٌم حضوري للمشاركات فً ورشة الثقافة السٌاسٌة      الورشاتالمشاركات فً إحدى  إنتظارات  



 البلدٌة  لإلنتخاباتدوافع الموضوعٌة والذاتٌة للترشح  



 اٌجُجٍُىغطافُب

   ْ1948اإلػالْ اٌؼبٌٍّ ٌحمىق اإلٔؽب   

   1966اٌؼهس اٌسوٌٍ اٌربص ثبٌحمىق اٌّسُٔخ واٌؽُبؼُخ 

  2002ِؼبهسح ٌجٕخ اٌجٕسلُخ ٌؽٕخ 

 (2014 جبٔفٍ 31ٔشط ثبٌطائس اٌطؼٍّ فٍ ) 2014 جبٔفٍ 26: زؼزىض اٌجّهىضَخ اٌزىٔؽُخ 

  ثبالٔزربثبد واالؼزفزبء َزؼٍك 2014 ِبٌ 26ِؤضخ فٍ  2014ٌؽٕخ  16لبٔىْ أؼبؼٍ ػسز   

  ٍٕ2011اٌزأؼُؽٍ، اٌطاثطخ اٌزىٔؽُخ ٌٍسفبع ػٓ حمىق اإلٔؽبْ زَؽّجط  ٌإلٔزربثبدرمطَط اٌّطصس اٌىط 

  2012، فُفطٌ  ٌإلٔزربثبداٌزأؼُؽٍ ٌٍهُئخ اٌؼٍُب اٌّؽزمٍخ  إٔزربثبداٌزمطَط إٌهبئٍ حىي 

 

Commission européenne pour la démocratie par le droit, Commission de Venise, sur la stabilité du droit électoral. 

Venise, 16-17 décembre 2005. 

 Chawki Gaddes, 2013, Défis des prochaines élections. 

 La démocratie locale et la participation des citoyens à l’action municipale, GIZ, 2014 

Mission d’Observation des Élections basée sur l’Approche Genre - Tunisie 2014: Élections législatives et    
présidentielles, 26 octobre, 23 novembre et 21 décembre 2014,Rapport Final 
Profil Genre de la Tunisie, Boutheina Gribaa ,Giorgia Depaoli, « mission d’identification d’un programme de 
promotion de l’égalité homme-femme en Tunisie », Union européenne, juin 2014.  



المحلٌة لإلنتخابات المترشحات كفاٌاتدعم   

  قفصة
2016مارس   

 التواصل فً الحقل السٌاسً



 

 انىرشخ انثبٍَخ

 رمٍُبد انزىاصم نهحًهخ االَزخبثٍخ

 



 انجزَبيج

 تذكٌر بمحتوى الورشة األولى •

 ...   التواصل، تعرٌفه، عناصره، صعوباته: تدقٌق المعلومة•

 تحدٌد وضعٌات التواصل ذات العالقة باالنتخابات•

 ...تدخل فً اجتماع عام –تنشٌط مجموعة  –المحادثة الفردٌة •

 إستراتٌجٌة التواصل وبناء الحملة والبرمجة•

 العراقٌل وسبل المعالجة: التدخل فً اجتماع عام•

 إعداد حملة انتخابٌة: نشاط تطبٌقً•



1رذكٍز ثأشغبل انىرشخ    



أسسها    –مبادبها  –تعرٌفها : الدٌمقراطٌة 

   ًالمسار االنتخاب 

   الدٌمقراطٌة المحلٌة 

   التشاركٌةالدٌمقراطٌة التمثٌلٌة والدٌمقراطٌة   



 انذًٌمزاطٍخ انًحهٍخ

Il était une fois la démocratie locale.mp4


 انذًٌمزاطٍخ انزًثٍهٍخ

democratie-representative.mp4


 انزىاصم

 رذلٍك انًؼهىيخ 



1تمرٌن عدد  ما التواصل؟  



عملٌة ربط العالقة بٌن  بهااآللٌات الجسدٌة والنفسانٌة التً تتم جملة “ 
 – المتلقً –(وأشخاصأ)آخر وشخص  – الباث –(  أو أشخاص)شخص 
  ”. أهداؾ معٌنةبلوغ  من أجل

 تعرٌؾ التواصل 

 ” نٍخاَ“ انجؼض ثأَه ؼزفه ٌ  نذنك  ولذ ٌكىٌ انزىاصم نفظٍب أو غٍز نفظٍب،

 .انؼاللبد اإلَظبٍَخ ورزطىر بحذس ثىاططزهر  ً زان



 مرجع الداللة المدلول
 
 
 

 الّدال

تكّون الداللة  - 2  
   تكّون المعنى - 3

  تكّون الصورة - 1

قطال   

  تكّون المعنى: التواصل
  

   Le triangle d’ Odgen et Richards   رٌشردس – أودؼانمثلث 



 المتقبل المرسل

 الرسالة

 معوقات التواصل

 القناة فك تشفٌر المعنى  تشفٌر المعنى

 ...تشوٌش تقنًٌ

 عناصر عملٌة التواصل

 هل هناك معوقات أخرى؟: 2تمرٌن عدد  

 التؽذٌة الراجعة



 فهمت؟

 تحدٌد إطار مرجعً للتواصل



 المتؽٌرات المإثرة على التواصل

 طبٌعة المتؽٌرات

 

 فٌزٌولوجٌة
 السمع
 البصر

ٌةنفس  
 إسقاط
 تعاطؾ

 معرفٌة
 التكوٌن
 التمثالت

 اجتماعٌة
 األدوار
 المكانة

 المحٌط
 الزمن
 المكان

   اإلنتقاء
                      التؤوٌل    

 النقصانالزٌادة أو 



 : 3تمرٌن عدد  

تكتب كل مشاركة فردٌا نص خطاب ال ٌتجاوز العشر أسطر حول مقترحاتها لحل مشكل فً عالقة  -1
 شخصٌا،  ٌهُمهابالعمل البلدي ٌتعلق بحٌها أو 

على أحد  اإلتفاقتقوم كل مشاركة بقراءة نص خطابها لحل المشكل البلدي أمام مجموعة صؽرى وٌتم  -2

 النصوص

 تختار المجموعة أحد النصوص -3

إلعادة محتوى النص  األخريأربع مشاركات ٌخرجن من القاعة، ٌتم إدخالهن الواحدة تلو  إختٌارٌتم     
 .بعد إمالبه علٌها من طرؾ سابقتها شفاهٌا



المعلومةضٌاع نسب رسم   

100 

80 

70 

55 

35 

15 

 ما نرٌد قوله

 ما نقوله

 ما ٌسمعه

 ما ٌصؽً إلٌه

 ما ٌبقى فً ذهنه

 ما ٌعٌده



 فً الحقل السٌاسً المإثرة على التواصلالعوامل 



 كلمات   7% -

 كلمات     جمل    خطاب

 عناصر الصوت   % 38 -

 الصوت  قوته  ذبذباته

 طرٌقة النطق،

 الكم ، 

 السرعة ،

  الصمت ،

 التواصل اللفظً



نبرة الصوت: العوامل المإثرة فً الخطاب   



 (%55)التواصل ؼٌر اللفظً  

 النظر-

 الحركة -

 تقاسٌم الوجه -

 إشارات أخرى -

        المظهر الخارجً واللباس -



 النظر: العوامل المإثرة فً الخطاب



قسمات الوجه: العوامل المإثرة فً الخطاب  



وضعٌات الجسم المعبرة: العوامل المإثرة فً الخطاب  



 (.من عملٌة االتصاالت تكون ؼٌر ملفوظة % 93) من جامعة هارفارد أن  Albert Meharabian مهارابٌان البرتاكتشؾ العالم الفرنسً 

 محتوى الخطاب
7% 

 نبرة الصوت
 تعبٌرات الجسم 38%

55% 

 التواصلالعوامل المإثرة فً 



 رمٍُبد انزُشٍظ 

 عرض ونقاش•

 (GAP)مجموعات تحلٌل الممارسة •

  (Storytalking)التعبٌر عن التجارب الخاصة •

 (Auto-socio construction du savoir)البناء الذاتً والجماعً للمعرفة     •

 (Autoscopie)تحلٌل الصورة الذاتٌة  •

 (Brain storming)  رحزٌك انذاكزح •

 (Carte heuristique)خبرطخ انذهٍ  •



 الحوصلة

 التعرٌؾ -1

 األشكال -2

 المتؽٌرات المإثرة -3

 العوابق -4



 الوضعٌات التواصلٌة واالنتخابات 



 وضعٌات تواصلٌة

 لقاءات فردٌة ومحادثة

 العمل ضمن مجموعة

 تنشٌط مجموعة

 تنظٌم اجتماع عام

 الخطاب: أخذ الكلمة



 انًحبورح: نمبءاد فزدٌخ ويحبدثخ -1

 (متى؟ وكم؟)التوقٌت •

 (أٌن؟ وكٌفٌة الجلوس)الفضاء •

 (المحٌط  والمكانة)اإلطار •

 والصور النمطٌة  التمثالت•

 السن والجنس •



 الممارسات( تحسٌن)تؽٌٌر : الهدؾ•

 ما وراء المعرفة :المنهجٌة•

 مراحل المحاورة•

 ...(المدة/المراحل/المحتوى/الهدؾ)تحدٌد عقد التواصل خالل المحاورة  واالستقبال اإلٌجابً  -

 تدقٌقها  وتجمٌع المعطٌات  -

  تحلٌل المعطٌات -

  بناء اإلشكالٌة -

 الخاتمة-

 



 األسبلة-

 

 الصٌاؼة إعادة -

 
 (الحوصلة) التؤلٌؾ -

 أهم األدوات المعتمدة فً المحاورة



 األسبلة 
 

 تدقٌق كالم اآلخر وتساعد على توضٌح  -

 

 :  توفر معلومات حول -

 الوقابع+  

 والمواقؾ واألفكاراآلراء +  
 األحاسٌس +  



 إعادة الصٌاؼة
 

 

 الُمقابلأن نعٌد كالم الطرؾ -

  

 أن نتثبت من فهمنا لما أراد أن ٌقول -

 

 بؤننا نصؽً إلٌه ونهتم بما ٌقولهالُمقابل أن ٌشعر الطرؾ  -
 



  التؤلٌفٌةالحوصلة 

 حصلالحوصلة الجزبٌة توفر استراحة مإقتة واستٌعاب ما -

 الحوصلة النهابٌة تهٌكل ما دار بٌن الطرفٌن وتفتح آفاقا جدٌدة -



 العمل ضمن مجموعة -2



 حاولً قدر المستطاع أن تنظري إلى عٌنً المتدخل•

 أو شكل التدخل  استمعً دابما إلى األفكار وال تركزي على الكلمات المستعملة•

 تجنبً التفكٌر فً ما ال عالقة له بموضوع اللقاء •

 تّدربً على الزٌادة فً زمن االنتباه •

الكلمات المفاتٌح حتى تضمنً قدرة  أوفر على االنتباه لما   -خالل النقاش  –سّجلً  •

 ٌحدث فً االجتماع

 اإلصؽاء 



  ذحانجٍ  انًشبركخ 

دة المشاركة ٌّ  فً وتعمل تتدخل كٌؾ تعرؾ كما النقاش فً المشاركةو اإلصؽاء تحذق الج

 مخالفتها عن تعبر كٌؾ أخٌرا تعرؾ وهً واضح قرار اتخاذ إلى للتوصل مجموعة

 . بناءة بطرٌقة اآلخرٌن آلراء

 



 حللً مقترحك وتحققً من صحته•

أعدي تصورا واضحا إلٌجابٌات الُمقترحة األساسٌة وأشٌري إلى مواطن الضعؾ فٌها مع العمل على  •

 إثبات أن اإلٌجابٌات أكثر من المساوئ، 

كونً مستعّدة  للدفاع عن أفكارك ورصد النقاط التً تتوقعٌن أن تكون موضوع نقد مع ضرورة تصور  •

 التً ٌمكن أن تطرح، االسبلةعن  االجابة

 .وّضحً كٌؾ ٌمكن إنجاز المقترح •

 كٌؾ ٌمكن صٌاؼة مقترح؟



دة ال تتدخل فً النقاش إالّ إذا كانت اإلضافة التً ستقدمها هامة، لذلك ال تنسً أن • ٌّ المشاركة الج

 .االجتماع لٌس مناسبة لعرض النوادر أو الذكرٌات أو األوصاؾ المسهبة أو الخطب الجوفاء

دة ال تتوقؾ عند الجزبٌات ؼٌر الهامة• ٌّ  المشاركة الج

دة ال تقاطع أبدا متحّدثا فً وسط الجملة التً ٌتفوه • ٌّ  لٌقترح جملة جدٌدة بهاالمشاركة الج

دة تبدأ دابما مداخلتها بطرح أسبلة لتتؤكد من خاللها من أنها فهمت جٌدا ما قٌل• ٌّ  المشاركة الج

 كٌؾ ٌمكن التدّخل؟



 فرٌق العمل تنشٌط  -3



 أو المهمة المراد بلوؼهما  الهدؾبحسب  المضمونٌتحدد 

 الهدؾلبلوغ  المالبم التمشًفً أن ٌحدد المنشط مع المجموعة  الطرٌقةتتمثل 

ٌوّفر االحترام ألعضاء المجموعة  القدرة على إرساء جّو من العملفإنه ٌحٌل على  المناخ

 .من حٌث حضورهم ومشاركتهم



 كفاٌات تنشٌط مجموعة عمل

 تجوٌد كفاٌات

التواصل   

 تشرٌك كل

أعضاء المجموعة   

 تٌسٌر عمل 

 المجموعة

 تصور إنتاج لحل
 المشكل المطروح

 تعدٌل العالقات 

 داخل المجموعة

بمخطط االرتباط   

 وأهداؾ الحملة

اإلنتخابٌة   

أعضاء المجموعة فً الزمنتطور تماسك وتجانس   



 

 دٌُبيٍك انًجًىػخ 

 انثزثبر انغبضت

 انًىطىػخ
 حىل انطبونخ

 انًزؼبنً

 انًزحٍم

 انُبػض

 انخجىل

 انحكٍى

 انًشبكض



 تنظٌم اجتماع عام -4



 لجم اَؼمبد االجزًبع

 تحدٌد دقٌق لهدؾ أو أهداؾ االجتماع -1

رسم المراحل الوسٌطة الضرورٌة لبلوغ الهدؾ أو  -2

 األهداؾ المنشودة

البحث عن المعلومات والبٌانات الكافٌة عن  -3

الموضوع المطروح وإسنادها بالوقابع والحجج مع 

 .ضرورة اإللمام بالمناشٌر والقوانٌن ذات العالقة

 وتصور العراقٌل التً قد تظهر أثناء االجتـــمــــاع  -4

 التفكٌر المسبق فً سبل تجاوزها 

ضبط الزمن التقرٌبً المخصص لكل عنصر من  -5-

عناصر الموضوع المطروح حتى ال تطول مداخالت 

 ُتهِمل وٌضعؾ التركٌز  والمشاركٌن أكثر من الالزم 

 .بعض الجوانب الهامة

  -التارٌخ)بذكر : توجٌه الدعوات إلى المعنٌٌن -6

ال )وٌكون ذلك فً وقت معقول ( المدة  –الساعة 

 (ٌكون مبكرا جدا فٌنسى وال متؤخرا جدا فٌحرج

تكلٌؾ من سٌسهر على اإلعداد : التنظٌم العام  -7

  ....تهٌبة الفضاء، األدوات والتجهٌزات )المادي 

 خالل االجزًبع

 ٌمر تسٌٌر االجتماع بثالث مراحل هامة 

   مرحلة االفتتاح -أ     

 استقبال فرٌق العمل - 

 التذكٌر بموضوع االجتماع - 

 هٌكلة جدول األعمال  –ضبط الهدؾ  - 

 تعٌٌن المقرر - 

 مرحلة سٌر االجتماع –ب 

 بسط الموضوع  -

فسح المجال أمام المشاركٌن للحوار والنقاش  -

 واقتراح حلول أو اتـخاذ قـــرارات

 :تتلخص مهام مسٌر االجتماع فٌما ٌلً:  مالحظة

التنظٌم مع اعتماد جملة  -التسٌٌر   -التصرؾ    -   

 القواعد ومن المبادئ 

 :   مرحلة االختتام –ج 

 التؤلٌؾ بٌن مختلؾ األفكار التً تم التوصل إلٌها  --

 ضبط القرارات النهابٌة  --

 تثمٌن الجهود المبذولة  --

 رفع الجلسة  --

 ثؼذ االجزًبع

 :تقٌٌم عمل االجتماع بالتركٌز على  – 1

 المسابل التً أثٌرت -

 القرارات المتخذة فً شؤنها-

 الصعوبات-

على مستوى التسٌٌر أو اإلعداد أو )النقابص  -

 (استعداد المشاركٌن لتالفٌها مستقبال 

 المقترحات -

  .التحرٌر النهابً للتقـرٌر وتوثٌقه  -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 والخروج من القاعة  واستعمال الياتف الجوال  -بطريقة توحي بالتشكيك في جدوى االجتماعوالجموس الحديث جانبي : )عرقمة سير االجتماع -1
 .(الدخول إلييا بدون مبرر ظاىر

  في االجتماع دون أن ابدي أي اىتمام بيذه التصرفاتانطمق. 
  قوسا في بداية  الجمسة لإلشارة إلى جممة من القواعد التي يتحتم عمى كل المشاركين احترامياافتح. 
  المجموعة التي تتصرف بيذه الطريقة لمغادرة القاعة حتى أتمكن من العمل مع من يرغبون في ذلكأدعو. 
 
 .(عن جدول األعمالواالبتعاد احد المشاركين يحتكر الكممة بطريقة تؤدي إلى إضاعة الوقت :  )احتكار الكممة -2
  لو الفرصة حتى يوضح أفكاره حتى وان أدى ذلك إلى التغاضي عن بعض النقاط المجدولة في االجتماعاترك. 
  إن تكررت الوضعية أقاطعو وإلى تمخيص تدخمو في مرة أولى ادعوه. 
  أشير إلى ضرورة االختزال حتى يتمكن الباقون من التعبير عن آرائيم وتدخالت المشاركين انظم.   

 اإلجتماعوضعيات مشكمة أثناء تنظيم  

 :  التعميمة
ىذه المقترحات أو  اثراءاختر من بين الحمول ما تراه مالئما لتجاوزىا ، يمكن )ىذه بعض الوضعيات المشكمة التي تحول دون السير السميم لالجتماع 

 تقديم غيرىا 



تتطور التفاعالت بينيا أحيانا إلى صراع ييدد وقد القناعات  والطبائع  وتتباين عناصر المجموعة من حيث اإليديولوجيات  :ظهور بوادر النزاع -3
 .السير السميم لممجمس

  ن حتى واإلقناع سبيل الحجاج اعتمد  .كان االنتصار سيكون حميف طرف عمى حساب آخروا 
  باليدوءوااللتزام المتنازعين لفض النزاع وأدعو عمى الموقف من موقعي كرئيس لممجمس أسيطر. 
  النتائج االيجابية بوضوح لممعنيين دون أن أشعرىم برغبة في المساومة إليقاف الجدلابرز. 
  ببقية المشاركين لمبحث عن حل يرتاح لو الجميعواستعين بين المتنازعين أتوسط. 
 
 .(بيافي المعمومات التي يقدميا أو الطريقة التي ينشط والتشكيك شخص ال يتوقف عن استفزاز المنشط ): العدوانية تجاه المنشط -4
 .الشخص الذي يياجمني أن ال داعي لبقائو إذا كان ىدفو المس من األشخاصوافيم عن نفسي أدافع  •
 .نفسياتخذ بأي حال من األحوال دور المدافع عن وال المجموعة دون أن اسمح ليم بمياجمتو وأشرك أن افيم دواعي مياجمتو لي أحاول  •
 .أعصابياالجتماع مع محاولة السيطرة عمى وأواصل أتغافل عن المالحظات التي يبدييا ىذا الشخص •



   .(مواجية المجموعةويخشون أشخاص يسيطر عمييم الخجل :)الحضور العقيم -5
  بمن يبدون تفاعال حقيقيا مع نشاط المجموعةاتركيم وشانيم واكتفي. 
  باستشارتيم في أشياء بسيطة ثم أثمن مشاركتيم إذ يمكن أن يكون تدخميم مفيدا لممجموعة وأبدؤ  لممشاركة ادعوىم. 
  من خجميموالتخمص حتى يتمكنوا من رد الفعل استفزىم. 
 
 ....(التمتمة, تحريك الرأس:  يبالغ بعض المشاركين في القيام  بحركات تنم عن االمتعاض:) غير المفظية السموكات -6
  االستراحة أدعو المعنيين لتوضيح وعند سموكي بمقتضى ما أالحظو من ردود فعل واعدل نوعا من التغذية الراجعة اعتبرىا

 .ما يقصدونو
  عدم التركيز عمى األشخاص الذين يقومون بحركات استفزازية حتى ال يضيع تركيزيأحاول. 
   إمام الجميععمنا (  كان لدييمإن ) الكف عن ذلك وان يصرحوا بمالحظاتيم إلى الذين يقومون بيذه الحركات أدعو. 



 .موحدحول قرار اآلراء وتباينت االجتماع النقاش في  حتدإ -7
ولو كان ذلك عمى حساب التفريط في إسياماتيم انطالقا من وابني أفكارا جديدة كل األعضاء عمى التعبير أشجع  •

 األعمالجوانب من جدول 
 .كفة ذوي الخبرة من أعضاء المجمسأرجح  •
 .الموقف بقرار األغمبية أو التصويتاحسم  •
 
 (.دوره ألخذ الكممةشخص يعمق عمى ما يقولو غيره دون أن ينتظر :)المقاطعة  -8
  المجموعة أن عمى المنشط حمايتيم من التدخالت العشوائيةوا فيم منو أن يترك لغيره الفرصة إلتمام حديثو اطمب. 
  لو فرصة التعبير عن رأيو الن ىناك من األفكار ما ال يحتمل االنتظارواترك ذلك تفاعال ايجابيا مع ما يقال اعتبر. 
  الفرصة لمذي وقعت مقاطعتو أن يدافع عن رأيواترك. 



أشخاص يستحثون المنشط عمى إنياء الجمسة قبل انتياء األعمال وذلك بتقديم : )الحرص عمى إنهاء الجمسة بأي طريقة -9
 ....(مشاغل شخصية مثال: مبررات واىية

  يجب التنبيو ليذه الوضعية عند بداية الجمسة وذلك بتقديم جدول األعمال والوقت المخصص لو ومناقشة ذلك مع
 .المجموعة

 ال داعي إلرغام من ال يرغب في ذلك عمى الحضور إذا كان فيو إضرار بعمل المجموعة. 
 عندما اترك لشخص فرصة مغادرة االجتماع فاني افتح المجال لآلخرين بان ينسجوا عمى منوالو. 



 الخطاب: أخذ الكلمة -5



 تنظٌم الرسالة -1

 محتوى الرسالة  -2

 تقنٌات مصاحبة للرسالة -3

 محاور دراسة الخطاب



 هٌكلة الخطاب وتقسٌمه إلى مقاطع -

 ...أثري خطابك بؤسماء وأماكن وتوارٌخ  -

 االنطالق واالنتهاء بما ٌشد االنتباه مع ربط المرحلتٌن -

 االنطالق بمثل شعبً أو كلمة أو رقم أو مقولة أو حدث له داللة -

 االنتهاء بدعوة إلى العمل إلى نشاط أو تحرك ما   -

 تنظٌم الرسالة



 (والحكاٌة)مكونات الخطاب 

   (logos)إلى عقول الحاضرٌن  بهامعطٌات موضوعٌة نتوجه  -1

 (Ethos)  بهأحداث ووقابع تإكد مشروعٌة وصدق ما نتقدم  -2

 (Pathos)عواطفهم  بهامعطٌات ذاتٌة ووجدانٌة نخاطب  -3

 

 (الخطاب خلٌط من األبعاد الثبلثة)



 تقنٌات مصاحبة للخطاب

 ال تنظري إلى السقؾ بل جولً نظرك فً الحاضرٌن وركزي مع من تعرفٌنهم وترتاحٌن إلٌهم -

 اعتمدي على بعض المزاح وسإال الحاضرٌن وإشراكهم فً الخطاب -

 تجنبً الصوت العالً جدا والخافت جدا وؼٌري باستمرار نبراتك -

 اختاري بعض األلفاظ والجمل الهامة للتركٌز علٌها  -

 وظفً لحظات الصمت وتوقفً أحٌانا بٌن المقاطع -

 اهتمً بهندامك ووظفً جسدك وتحركاتك لكن دون مبالؽة فً الحركة -

 ابتسمً باستمرار مع تؽٌٌر قسمات وجهك بحسب الفكرة المطروحة -

 اعتمدي بعض المحامل أو األدوات حسب الحاجة -



 انزذرة انصىرً

 انصىد انمىي  -1

 أواألَفًانصىد انخبفذ  -2

 انصىد أحبدي انُجزح -3

 انصىد انحبد -4

 (حشزجخ)انصىد انخشٍ  -5

 



 انزذرة انحزكً

 (قلم قالدة)اللهو بؤدوات مكتبٌة أو ؼٌرها  -1

 وضع الٌد فً الجٌب -2

 توجٌه الٌد نحو األسفل -3

 وضع الٌد على الوجه -4

 االبتسامة المصطنعة -5

 (شخص واحد) النظر الثاقب باتجاه واحد -6

 المباشر تجنب النظر -7



 النشاط الرابع

 التدرب على أخذ الكلمة 



  (Storytelling)... َعِبري

 تبٌنً الخطاب الذي ترٌدٌن إبالؼه -

 ضعٌه ضمن حكاٌات أو أحداث تإكده -

 خطابك بهاابحثً عن معطٌات وحجج تدعمٌن  -

 من الحاضرٌن وهدؾ مخاطبتهم انتظاراتكحددي  -

 عبري عن كل ذلك ببساطة ووضوح  وراحة -



 التدرب على الخطابة
 بعاهات االهتمام النادر من انه حٌن فى الخارجً بالمظهر االهتمام الشائع من انه مع انفسنا عن نعطٌها التً الصورة فً هاما دورا الواقع فى الصوت لعب

 . الصوت

 فالنبرة .النؽمة وانخفاض الداخلً األمن بانعدام كالشعور الحركات تكشفه مما اكثر عٌوبها ٌكشؾ األحٌان بعض فً انه بحٌث للشخصٌة انعكاس هو فالصوت

 الذي الجسم كامل من ٪20 و الكبلم صدور ٌستبق الذي الدماغ من ٪80 بنسبة الصوت ٌصدر .ذلك تعدٌل فى ٌكمن فالسر السلوك على حكم الى تفضى

  .ذلك على أمثلة العواطؾ ومصادر الخمس، الحواس على وكذلك  الهٌئة تحسٌن على العمل أهمٌة تكمن هنا ومن .الرسالة ٌجسد



 : مدوي و  قوي صوت

  .ما سلطة عن للتعبٌر بحاجة انت ذلك من اكثر او الٌك االستماع عدم من متخوؾ و بالحٌوٌة مفعم انت :ذلك فً السبب 

 أوفً مفتوح فضاء فً ٌطاق ال و منصة على من ٌصدر عندما مقبول الجوهري فالصوت ؼطرسة و استبداد و صارخ تدخل عن الصوت هذا ٌنم :الحاصل األثر

     .اجتماع

 الرٌق البتبلع الوقت احذ و الحجج عمق لولوج الشكل على التخلً و النباح من فائدة ال و داخلً ماهو على ٌنم الصوت بان االقتناع و بالهدوء التحلً فً ٌكمن :الحل

 كتناول استٌعابه و ألمقطع لمضػ الكافً الوقت أخذ و حلوى قطعة فتناول الفم فً بها احساس و مضمونها و الكلمات طعم على الوقوؾ على العمل جملة كل بٌن

  .الجسم اعضاء كافة فً موقعها تاخذ حتى الطعام



 : صوت منخفض الهث أو أنفً•

 . انك ال تعرؾ كٌؾ تفرض نفسك اوعدم الثقة فً النفس  والخجل  جداربسببترٌد هدم  انت :السبب فً ذلك

و ال تساعد على  االعصابتهٌج  االنفٌة للمسٌرلكندائما ما ٌتم االستماع  اذمنصب رفٌع  الى المجونًحتى  او اللٌونًٌصلح هذا الصوت السقٌم  :األثر الحاصل

 . . .، ندوة الخ كوكتٌلاالستماع فً كثٌر من الظروؾ ، 

تشً، واللٌاقة البدنٌة تساعد على التواصل مع  كتايفالرٌاضة . العمل على إٌقاظ طاقة حزام البطن من خبلل استخدام العضبلت المائلة وذات الشكل العرضً :الحل

 كذلك التدرب كل صباح على مقوالت معقدة مثل  وو بالتوازي العمل على تحسٌن نؽمة اللهجة بنطق الحروؾ الساكنة التً تعطً معنى للعبارة . الجسد

 "القط ساشا" 

"Sacha le chat" 

كاراكولفً طوق  الكاكًمومس الذي ٌطمع سترة  كٌكً" " 

"Kiki la cocotte qui convoitait un caraco kaki à col de caracul"  

توتً السلحفاة"  "   

"Tutti la tortue" 

دقة الخطاب الىقلعه مما ٌفضً  وقرشه  وقصه  وبصدد مضؽه  انتالطعام حتى تكون على بٌنة من الطعام التً  تذوق . 



 : صوت أحادي ورتٌب•

 .و رنان نظرا لؽٌاب جسد نابض بالحٌاة  لذكر بالػ باإللتواءاتؼنً  ابويلم تتوفر لدٌك فرصة تقلٌد نموذج صوت  :السبب فً ذلك

  .القلق العمٌق والشعور بالنعاس، وعدم االهتمام  :األثر الحاصل

تهىذٌب السىمع اللتقىاط كافىة  اعىادةٌتمثىل ذلىك فىً  وو األدنىى علىوا حتىى تىتعلم الشىعور بىاالهتزازات فىً حىد ذاتىك  االقصىؼنً على كافة مستوٌات النؽمات : الحل

  .الداخلٌة التدرب بشكل مستمر برفقة مدرب صوت االحاسٌس اوتارخلق  اعادةو  االصوات

 : عالً النبرة وصوت حاد •

 .ٌتوتر جهازك الصوتً وانطبلقا من الفكر متحاشً الجانب الحسً للدوامات الداخلٌة  تسٌراالمور وترٌد جلب االنتباه  :السبب فً ذلك

 .لهجة صبٌانٌة تحً بعدم النضج. انزعاج ٌثٌر الهستٌرٌا:األثر الحاصل

 : بدال من أصابع قدمٌك واخذ الحدب ومنحنٌات الجسد بعٌن االعتبار مع استخدام الخٌىال  عقبٌكمرونة بحٌث  تقؾ مرتكزا على  اكثراسترخاء الجسد وجعله  :الحل

الداخلٌىة التىً لىم تلعىب  االعضاءالعضبلت العاصرة لئلفراج عن  اطبلق وأردافك  وبطنك  ارخاءثم اعمل على  ... أو طحالب فً الماء متعرشةتصور نفسك كنبتة 

 .لما تقولونه اتٌتمكل ما  اعطاءوأخٌرا . دور  الخانات الصوتٌة االنحد  الى



 : ضٌق ومخربش  اجش  صوت•

 .للهواء تكون مرتفعة جدا وواسعة كمآخذ  وتتبلشً الكلمات  وعند بلوؼك نهاٌة الجمل  التتنفستجد صعوبة فً  :السبب فً ذلك

 .بمعاناة ال تطاق واالحساسالحلق بسبب التقلٌد األعمى للمتحدث  كشاطة واالختناق  :األثر الحاصل

ٌسىترجع   وفمع المجهود البىدنً ٌصىبح الخطىاب أقصىر  الٌهعلى دراجة ثابتة متخٌبل شرٌكا فً الرٌاضة تتحدث  وسهرول بانتظام فً خطوات صؽٌرة ود :الحل

ؾ األحمىاض ومنتجىات  بحىذوالحنجرة والحلق والبلعوم   وذلك   جهازاألنؾنظام ؼذائً ٌزٌل البلؽم فً  واتباعالفرد تنفسه الطبٌعً والحرص على ابتبلع الرٌق 

 .والؽلوتٌن( باستثناء الفاكهة)األلبان والسكر 



 (  و كٌفٌة تجنبها)تكون فادحة فً المكتب  انسبع إٌماءات ٌمكن 

 :االشٌاءتحرك  والتً تجس  االٌادي•

هىذه اإلٌمىاءات التىً هىً  مسىإول امىامشىد قلىم  اوجذب قبلدة عند تقدٌم عرض   او االصبعتدوٌر خاتم فً  وعند تنشٌط اجتماع  بهالتمسك  وااللتصاق بالمكتب  

 .بذاتك وبحاجة للدعم ؼٌرمستقلعلى أنك  وٌفسرذلك. بمثابة جوقة توحً للجمهور بؤنك متردد وعلى استعداد للتعثر أو حتى للؽرق

أبىق . وأفضىل مىن ذلىك خبىؤ هىا فىً كىٌس( كرسً مكتب  أو وضعها على طاولة قرٌبىة والعىة والمجىوهرات)عن منء منك  االشٌاءوضع كافة : بهما ٌجب القٌام 

 . االعلىراحة كل منهما موجهة نحو  و" شاكلة المبلعق "ٌدٌك على 



 :األٌدي مدسوسة فً الجٌوب•

متعجىرؾ وعىدٌم  ومهمىل  وبانىكفً وضعٌة مرٌحة  ولكن الكثٌرون  منهم ٌفسرون هذا التصرؾ بعىدم المبىاالة  بانكتؤمل بان توحً لآلخرٌن   !إٌماءة أخرى فادحة 

مما  .و سوؾ توصؾ بؤعلى درجات النفاق .انك منؽلقا على نفسك ولدٌك ما تخفٌه  انؼٌر المرئٌة توحً  االٌدينفترض أن  انوعبلوة على ذلك ٌمكن  . الثقة بنفسك

  .االخرمع  الشفاهًالتواصل  امكانٌةٌعرقل 

تراها متدلٌة تصور نفسك بصدد  انكنت تخشى  ان .التمرن على استرخاء عضبلت الذراع /2 .لكن ٌعطً نتٌجة وخٌاطة الجٌوب كحل جذري /1 : بهما ٌجب القٌام 

 .فسوؾ تحصل على هٌئة مستقٌمة االرضمسك مجرفة الحد المسطح منها موجه نحو 



 : االسفلكفوؾ الٌد نحو •

اذهىىب واجلىىب "عنىىد عىىن ؼٌىىر قصىىد  االمىىرأحٌانىىا عنىىد المىىدٌر  االٌمىىاءةو تظهىىر هىىذه  .التىىً تعطىىً انطباعىىا بؤنىىك ترٌىىد أن تمسىىك شىىٌئا  و" كىىب الٌىىد"تطلىىق عبىىارة 

 .عفوٌة  لفتة ٌنظر إلٌها على أنها ضربة مكنسة كبٌرة تجرؾ ما ٌعترضها  اٌماءة".السجل

السىماح  وو الترحٌىب  االصىؽاء وضىعٌة تىنم علىى االنفتىاح هذه الو  .( المتسولٌد ) "المستلقٌة "الٌد  انهاكؤنك تحمل شٌئا  اعلى الىادر كؾ ٌدك  : بهما ٌجب القٌام 

 .لؤلخر بحرٌة اخذ القرار



 :قبضة الٌد على الفم •

  .ٌدك التً فً طرؾ ذراعك الم طوٌة ؼالبا ما تضعها على فمك مما ٌمنعك عن الكبلم

  باالحراجلكن محدثك ٌجدك محرج فٌشعر بدوره  وتظهر بمظهر المساهم فً تبادل الحدٌث  انكان لدٌك حكة فً الواقع ترٌد  وتفرك وجهك  :اخرىعالمة 

  بهما ٌجب القٌام 

 جهكمما ٌنزع عنك كل رؼبة فً لمس   اصابعكحمض الكبرٌت  بؤطراؾ  ان اوالفضٌة  االٌاديادوار ذو  تصور نقسك



 :السطحٌة  اإلبتسامة•

مضىٌفة   اوبىذهنك ابتسىامة عىون تجىاري  سىجلت فكانىكوربىط العبلقىات لكنهىا ؼٌىر مجدٌىة بىالمرة عنىدما تكىون مٌكانٌكٌىة  االخىرٌنوسٌلة ممتازة لجلب  اإلبتسامة

  .وٌعتقد انك تراوؼه قكمن تقلٌدها فمحدثك لن ٌصد  فحذاريخصوصٌاتها  ماضطرارا وأزعجتك لزٌفها وعد  لكرسمت 

 بهما ٌجب القٌام 

 .فرٌدة من نوعها االخرٌنفً وجه  اصٌلةترتسم لدٌك بهذه الذكرى ابتسامة  إتذكر ذكرى سعٌدة ٌمكنك سردها وسوؾ تنتعش بفرحة الماضً 



 :النظرة العالقة•

و ٌقال .قادر على زعزعة استقرار اآلخر ومتعجرؾ  وعلى انك شخص انتهازي ومتطفل  الٌكوٌنظر   .تصبح نظرتك مزعجة االخرعندما ال تحول عٌونك عن 

 .ٌنبؽً أن ٌكون التواصل باألعٌن متعة بٌن كل شخصٌن متحدثٌنحٌث  "ؼٌر قادر على التواصل "عنك 

 بهما ٌجب القٌام 

 .لكمثبل عندما ٌكون محدثك بصدد البوح بؤسراره  ةو هذه النظرة محبذ  .جانبا اوتحوٌلها  وتثبٌت عٌنٌك بعٌدا  لكتعلم النظر بطرفة العٌن  مما ٌتٌح 



 :النظرة الشاردة •

الىذي   انىاهىل : "ٌتسىاءل  فسىوؾ .تجاهلىه بطرٌقىة أو بىؤخرى وتضعه حقا فً وضعٌة ؼٌر مرٌحة ألنىه تىم االسىتؽناء عنىه    وألنها تزعزع محاورك   كارثٌةوهً 

باختصىار كنىت . لىٌس لىدٌك القىدرة لمواجهىة محادثىة صىعبة أو مسىؤلة حرجىة تتطلىب الحىزم وانىها .تصارحه بشىًء انأو انه سوؾ ٌعتقد أنك ال تجرإ  " .؟  اصده

 .تتهرب من المواجهة

 :بهما ٌجب القٌام 

ثبلثىة علىى  اوة دقٌقتىٌن فالهىدؾ هىو الصىمود لمىد فً الشىارع ومعك ثم اعد الكرة فً الحافلة  لطفاءجٌران  اومباشرة مع أصدقاء  تمرن على النظر فً عٌن اآلخر

و لىن ٌكىون  .رموشىها الىخ واللىون المضىبوط لمقلتٌهىا  ومركزا على كافة مبلمح عٌنٌه فً نظرة الشخص "    حدق"بل " تنظر"ال  :كلمساعدتهناك طرٌقة   .االقل

 .تم كشفك بانهلدٌك الشعور 



 انجًهىر ايبوانخىف يٍ انزحذس 

ٌىٕده ررجدً لٍدُال  ؤؼدُ  ?ثمدخ فدٍ ٔفؽده اوثدطرؼطُده  وهً ٌدسَه ػدبزاد ؼدُئخ رطّئٕده   ?اٌجّهىض اِبَلجً اٌزحسس  ارجبػهبهٕبن طمىغ ِؼُٕخ َجت  اْهً رؼزمس 

 .ال َؽزىجت شٌه االِط ?ِٕهب

اٌزحىُ  وطّأٔزه  ورىىْ ططَمخ الؼزؼبزح رىاظٔه  اْو هصٖ َّىٓ . ٌطمىغ ِؼُٕخ لجً حسوس طبضا ِطهك َؽّح ثئػبزح إٌظط فٍ اٌصاد االَّبءادرىطاض ثؼض  اْ

طبٌّب ٌُ رزجبوظ طمىؼه اٌحدس اٌّؼمدىي رحّدً رجؼزهدب واؼدحت ِٕهدب ِدب هدى فدٍ . ططَمخ ِٓ اٌططق ٌٍزغٍت ػًٍ اٌطهجخ أهب. رطغً ػٍُه  اْلٍ اٌّشبػط اٌزٍ َّىٓ 

 . صبٌحه

 .اٌجّهىض ال رزىأً ػًٍ ِمبؼّزهب ِؼٕب فٍ اٌزؼٍُك اِبَرؽزرسِهب لجً اٌزسذً "  ٌٍزطوُع  اَّبءاد" وبْ ٌسَه  اْ

هدٍ لادبَب لسَّدخ طبٌّدب رحّدػ ٌهدب اٌىزدبة . االذطثبذزصبض اٌزأثُط ػًٍ  واٌزفىُط  اًٌو اٌسػىح  االحبؼُػ اثالؽ ورجُّغ اٌحجج اٌّربٌفخ   واٌمسضح ػًٍ االؼزّبع 

 .  رؼٍُك ػًٍ ِمزطفبد. حس اٌُىَ اًٌِثُطح  ثؼصبضح رجبضة ِبظاٌذ رُٕطٔب  ولصُطح  احىبَفهُ َّسؤٕب ِٓ ذالي .  واٌفالؼفخ ػًٍ ِسي اٌزبضَد



 تقنٌة خارطة الذهن تقنٌة تحرٌك الذاكرة



 تقٌٌم حضوري للمشاركات فً ورشة التواصل فً الحقل السٌاسً   



 بٌبلٌوؼرافٌا

 CAYROL, R. , 1986, La Nouvelle communication Politique, Paris, Larousse. 
CHAVELIN, D., 1999, Méthodes et outils pédagogiques, ESF éd. Corrigée. 
 FERRY, J.M. , 1987, Une éthique de la communication, Paris, PUF. 
 GIZ, 2013, Guide du Formateur en marketing et communication politiques,  
 HABERMAS, J. , 1987, Théorie de l'agir communicationnel, Paris Fayard. 
 PETIT, M. & al. (1999). Management d'équipe. Paris: Dunod. 
 PELZER G., La Campagne Electorale, sd 
 VANOYE, F., 1976, Travailler en groupe, Hatier 
 http://www.animerunereunion.com/index.htm 

  
 PNUD, NDI, 2013الدلٌل التدرٌبً للمرشحات للمشاركة فً الحملة االنتخابٌة،  •
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المحلٌة لإلنتخابات المترشحات كفاٌاتدعم   

  2016 قفصة

اإلنتخابٌةالحملة   



 انجزَبيج

 :  تذكٌر بمحتوى الورشتٌن األولى والثانٌة•

 المواطن والمشاركة السٌاسٌة والمدنٌة•

 ...  عالقة المواطن التونسً بالبلدٌة•

   إعداد الحملة االنتخابٌة •

 ، التربوياإلجتماعً، اإلقتصادي، الدٌمؽرافًالوضع (: المعنٌة بالتكوٌن المعتمدٌات) قفصةالوضع الحالً بوالٌة  •

 ومستوى عٌش المواطنٌن  

 نشاط تطبٌقً -: اإلنتخابٌةاإلعداد المادي للحملة •

 ...، المطوٌة، الالفتة(Flyer)مشروع البرنامج، المعلقة، المنشور: المحامل المادٌة -                                  

 اإلجتماعً، مواقع التواصل (ة)المترشحأو /وموقع الحزب : اإلفتراضٌةالمحامل  -                                

 



أسسها    –مبادبها  –تعرٌفها : الدٌمقراطٌة 

   ًالمسار االنتخاب 

   الدٌمقراطٌة المحلٌة 

   التشاركٌةالدٌمقراطٌة التمثٌلٌة والدٌمقراطٌة 

 

 التواصل 

 التقنٌات، اللقاءات، االجتماعات: الوضعٌات التواصلٌة  ... 

 تذكٌر



 المواطن والمشاركة السٌاسٌة والمدنٌة
 مسح وطنً للمعهد الوطنً لإلحصاء

2015أكتوبر   



 المواطن والمشاركة السٌاسٌة والمدنٌة

94% 

6% 

 سٌاسٌا أو مدنٌا( ة)ناشط سٌاسٌا أو مدنٌا( ة)لٌس ناشطا

:  الجمعٌات
1,9% 

:  النقابات
1,8% 

:  األحزاب
1,3% 

الجمعٌات 
 %1: الرٌاضٌة

  حسب المشاركة % 6 الـتوزٌع  



15 14 15 8 

85 86 85 92 

 نادي رٌاضً حزب سٌاسً نقابة جمعٌة

 بلدي ؼٌر بلدي

 توزع نسب األعضاء النشٌطٌن فً المنظمات حسب الوسط والمنظمة



28 

10 
21 

63 

61 

50 
62 

29 

11 
12 17 

8 

 نادي رٌاضً حزب سٌاسً نقابة جمعٌة
18-29 30-59  سنة 60فوق 

 توزع نسب األعضاء النشٌطٌن فً المنظمات حسب الفبة العمرٌة والمنظمة



  عالقة المواطن التونسً بالبلدٌة
 مسح وطنً للمعهد الوطنً لإلحصاء

2015أكتوبر   



 توزع نسب عالقة المواطن التونسً بالبلدٌة

10 

14 

12 

7 

4 

90 

86 

88 

93 

96 

 2010شاركوا فً االنتخابات البلدٌة سنة 

 ٌحضرون اجتماعات المجلس البلدي

 ٌحافظون على الممتلكات البلدٌة

 ٌتابعون بالؼات ومناشٌر البلدٌة

 ٌشاركون فً إجتماعات منظمات المجتمع المدنً

 ال نعم



 درجة رضا المواطنٌن الذٌن ٌقطنون الوسط البلدي عن الخدمات البلدٌة

73 

70 

65 

63 

61 

50 

33 

27 

30 

35 

37 

39 

50 

67 

 حالة األرصفة

 حالة الطرقات بالحً

 رفع الفضالت

 التنوٌر العمومً بالحً

 خدمات دعم الجمعٌات

 خدمات رخص البناء

 خدمات الحالة المدنٌة

 راض ؼٌر راض



60% 18% 

18% 

4% 

 له تؤثٌر قلٌل التؤثٌر له تؤثٌر متوسط لٌس له تؤثٌر

 توزع نسب تؤثٌر رأي المواطن التونسً فً أنشطة البلدٌة



60% 

32% 

7% 

1% 

 ٌصؽون  دابما ٌصؽون فً بعض األحٌان ٌصؽون أحٌانا ال ٌصؽون دابما

بهانسبة إصؽاء أعضاء المجلس البلدي ألراء المواطنٌن واألخذ   



 اإلعداد للحملة االنتخابٌة



 أسس حملتً االنتخابٌة

 ...(المنظمات النسائٌة، النقابات، الجمعٌات بمختلؾ أصنافها)العائلة، الحزب، المجتمع المدنً : البحث عن السند -1

 ...والتكوٌن،( ون)،المتطوعات ...(التنظٌم، اإلعبلم، المالٌة( ة)مسإول) إدارة الحملة االنتخابٌة : تكوٌن فرٌق عمل -2

 ...المطروحة، الخطاب، الشعارات، المحامل، االشكالٌات: التخطٌط للحملة والتفكٌر فً البرنامج ومحتواه -4

 ، (حسب القانون االنتخابً)جمع المساعدات والتبرعات -أ: التخطٌط لمٌزانٌة الحملة  -5

 ، النقل، الُمإناالنترنات/المحبلت، األدوات المكتبٌة، الهاتؾ:تقدٌر مصارٌؾ الحملة -ب                                  
 ...المحامل، النشر والتعلٌق: العامة، مصارٌؾ الدعاٌة اإلجتماعاتكراء فضاءات                                       

 القوانٌن، تقٌٌم االنتخابات السابقة، اإلحصائٌات،   :جمع كل المعطٌات الخاصة بالمنطقة البلدٌة -أ: البحث والتوثٌق -6

 المنشئات العمومٌة، دور الثقافة والشباب، فضاءات الترفٌه، المبلعب الرٌاضٌة، المدارس والمعاهد،                         

 ...، المإسسات االقتصادٌة، الصحٌة،..المإسسات الجامعٌة                        

 ...المكتوبة والسمعٌة والبصرٌة وشبكات التواصل االجتماعً،: متابعة محتوى وسابل اإلعالم -ب                       

 ...بالصوت والصورة كل اللقاءات واالجتماعات،: التوثٌق -ج                       
 ...الفكري السٌاسً،: منظمات المجتمع المدنً، الشخصٌات المحلٌة ذات اإلشعاع: األطراؾ الفاعلة -د                       

 تحدٌد أهم المراحل فً الحملة، : الرجعٌة الروزنامة -3



 نقاط القوة  نقاط الضعؾ 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

 الفرص العوابق

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

 عمل ذاتً للمترشحة لتحدٌد إمكانٌاتها إلعداد حملتها االنتخابٌة 1تمرٌن عدد 



 خدمات الحالة المدنٌة

 خدمات  إدارٌة

 خدمات عمرانٌة 

 خدمات ترتٌبٌة

 خدمات مالٌة

 األنشطة التجارٌة والحرفٌة الخاضعة ألحكام

 الخدمات البلدٌة  



 الروزنامة الرجعٌة



االنتخابٌة مقترحات حول محاور البحث للحملة  

 الحٌطة االجتماعٌة

الشٌوخ  -الطفولة 
 ...األٌتام - األرامل

 النظافة –البٌبة 

 الصحة

  النقل -البنٌة التحتٌة 

 التهٌبة العمرانٌة
 السكن

 التنمٌة االقتصادٌة

 التشؽٌل
 الهجرة

التكوٌن  –التربٌة 

 الرٌاضة –الثقافة 

 الدٌمقراطٌة التشاركٌة

 المواطنة
 األحٌاء

 2تمرٌن عدد 



 األطراؾ الفاعلة المحلٌة

 المنظمة /الهٌكل المسإول ولقب إسم العنوان الهاتؾ البرٌد اإللكترونً مالحظات

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 3عدد تمرٌن 



 قفصةمإشرات والٌة 



 الدٌمؽرافًالوضع 



10022 10084 

36482 

101148 

27012 26976 

38634 

15306 
20137 

14784 

36746 

قفصة  القصر سٌدي عٌش قفصة الشمالٌة
 الجنوبٌة

 السند بلخٌر القطار المضٌلة المتلوي الردٌؾ أم العرابس

 2014عدد سكان معتمدٌات والٌة قفصة 



 قفصة الشمالٌة

 سٌدي عٌش

 القصر

 قفصة الجنوبٌة

 أم العرابس

 الردٌؾ

 المتلوي

 المضٌلة

 القطار

 بلخٌر

 السند

33729 

95242 

21431 

25046 

38129 

12814 

14088 

9533 

10022 

10084 

2753 

5906 

5581 

1930 

505 

2492 

6049 

14784 

27213 

 سكان منطقة بلدٌة سكان منطقة ؼٌر بلدٌة

 2014حسب الفضاء البلدي  قفصة معتمدٌاتتوزع سكان 



4878 

5029 

17846 

50643 

13328 

13224 

19379 

7782 

9534 

6697 

18078 

5144 

5055 

18636 

50505 

13684 

13752 

19255 

7524 

10603 

8087 

18668 

 قفصة الشمالٌة

 سٌدي عٌش

 القصر

 قفصة الجنوبٌة

 أم العرابس

 الردٌؾ

 المتلوي

 المضٌلة

 القطار

 بلخٌر

 السند

 ذكور إناث

 حسب الجنس قفصة معتمدٌاتتوزع سكان 



8379 

23484 

4959 

5603 

8774 

2739 

3343 

2142 

2124 

2310 

617 

1259 

1248 

414 

115 

521 

1293 

3081 

5559 

 قفصة الشمالٌة

 سٌدي عٌش

 القصر

 قفصة الجنوبٌة

 أم العرابس

 الردٌؾ

 المتلوي

 المضٌلة

 القطار

 بلخٌر

 السند

 عابالت منطقة بلدٌة عابالت  منطقة ؼٌر بلدٌة

  قفصة بمعتمدٌات وؼٌرالبلديتوزع عدد العابالت بٌن الفضاء البلدي 



-10000

-8000

-6000

-4000

-2000

0

2000

4000

6000

قفصة 
 الشمالٌة

قفصة  القصر سٌدي عٌش
 الجنوبٌة

 السند بلخٌر القطار المضٌلة المتلوي الردٌؾ أم العرابس

 (2011) قفصةوالٌة  معتمدٌاتتوزع حاصل الهجرة حسب 



اإلقتصاديالوضع   



6 

9 

8 

18 

 قفصة الجنوبٌة

 القصر

 المظٌلة

 القطار

 الفالحة

8 

10 

16 

18 

 قفصة الجنوبٌة

 القصر

 المظٌلة

 القطار

 الصناعات المعملٌة

4 

5 

22 

3 

 قفصة الجنوبٌة

 القصر

 المظٌلة

 القطار

 المناجم والطاقة

15 

13 

10 

18 

 قفصة الجنوبٌة

 القصر

 المظٌلة

 القطار

 بناء وأشؽال عامة

سنة فؤكثر 15)توزع نسب النشٌطٌن المشتؽلٌن حسب القطاع االقتصادي  ( 
 2004المعهد الوطنً لإلحصاء 



67 

62 

44 

44 

 قفصة الجنوبٌة

 القصر

 المظٌلة

 القطار

 الخدمات



 اإلجتماعًالوضع 



637 

279 

131 

94 

2016 

1067 

530 

458 

1342 

687 

417 

489 

382 

138 

67 

74 

 قفصة الجنوبٌة

 القصر

 المظٌلة

 القطار

 بدون مستوى إبتدابً ثانوي عالً

 (سنة فؤكثر 15)مإشرات عن العاطلٌن عن العمل حسب المستوى التعلٌمً 
 2004المعهد الوطنً لإلحصاء 



48 

64 

63 

32 

52 

36 

37 

68 

 بدون مستوى

 إبتدابً

 إعدادي أو ثانوي

 عالً

 ذكور إناث

 2010سنة  قفصةتوزع عدد ونسب العاطلٌن حسب الجنس والمستوى التعلٌمً بوالٌة 

2157 

8148 

6514 

2189 

 عالً

 ثانوي

 إبتدابً

 بدون مستوى



27 

21 

8 
9 

12 

9 
7 

12 

16 

34 

24 

قفصة  القصر سٌدي عٌش قفصة الشمالٌة
 الجنوبٌة

 السند بلخٌر القطار المضٌلة المتلوي الردٌؾ أم العرابس

 (2011) قفصةوالٌة  معتمدٌات الفقرحسبتوزع نسبة 

قفصةنسبة والٌة   

 النسبة الوطنٌة



 (2011) قفصةوالٌة  معتمدٌاتساكن حسب  1000توزع عدد العابالت المعوزة بالنسبة لـ 

48 

53 

24 24 23 
26 

18 

31 

38 

62 

25 

قفصة 
 الشمالٌة

قفصة  القصر سٌدي عٌش
 الجنوبٌة

 السند بلخٌر القطار المضٌلة المتلوي الردٌؾ أم العرابس

قفصةنسبة والٌة   

 النسبة الوطنٌة



 الوضع التربوي



33 

52 
56 

47 

67 

48 
44 

53 

 تـعلٌم عالً إعدادي وثانوي إبتدابً بدون مستوى

 إناث ذكور

 2014سنوات فما فوق  سنة  10 الـمن ذوي  قفصةتوزع نسب المستوي التعلٌمً لسكان  والٌة 



25 

31 

48 
50 

40 
42 

46 
43 

38 

25 

30 

قفصة  القصر سٌدي عٌش قفصة الشمالٌة
 الجنوبٌة

 السند بلخٌر القطار المضٌلة المتلوي الردٌؾ أم العرابس

 (2011) قفصةوالٌة  معتمدٌاتحسب ( ثانوي وعالً)توزع نسب السكان المتعلمٌن 

قفصةنسبة والٌة   

 النسبة الوطنٌة
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قفصة  القصر سٌدي عٌش قفصة الشمالٌة
 الجنوبٌة

 السند بلخٌر القطار المضٌلة المتلوي الردٌؾ أم العرابس

 (2010) قفصةوالٌة  معتمدٌاتحسب  البكالورٌاتوزع نسب النجاح فً امتحان 

  النسبة الوطنٌة 68%

قفصةنسبة والٌة   
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 قفصة الشمالٌة

 سٌدي عٌش

 القصر

 قفصة الجنوبٌة

 أم العرابس

 الردٌؾ

 المتلوي

 المضٌلة

 القطار

 بلخٌر

 السند

 (2011) قفصةوالٌة  معتمدٌاتتوزع نسب األمٌة حسب 
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 مستوى عٌش المواطنٌن



2013 -القصر بشبكة الكهرباء والماء والتطهٌر  معتمدٌة متساكنًنسبة ربط  - 
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2013 -بشبكة الكهرباء والماء والتطهٌر الجنوبٌة  قفصة معتمدٌة متساكنًربط نسبة   
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2013 -والتطهٌر الكهرباء والماء بشبكة  المظٌلة معتمدٌة متساكنًنسبة ربط    
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2013 -والتطهٌر الكهرباء والماء القطار بشبكة  معتمدٌة متساكنًنسبة ربط    
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 القطار المضٌلة قفصة الجنوبٌة القصر

 وسط ؼٌر بلدي وسط بلدي

ارة حسب الوسط  ٌّ 2013 -نسبة األسر المالكة لس   



 بمعتمدٌاتحوصلة المعطٌات الخاصة 
 المظٌلةالجنوبٌة، القصر، القطار،  قفصة

 2011 











2014 إنتخابات  
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62 
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 السند بلخٌر القطار المضٌلة المتلوي الردٌؾ أم العرابس قفصة الجنوبٌة القصر سٌدي عٌش قفصة الشمالٌة

2014 إلنتخابات قفصةوالٌة  معتمدٌاتنسب المسجلٌن فً   



 2014 إَزخبثبدرىسع َظت انًمززػٍٍ فً 
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70 

 القصر

 القطار

 المضٌلة

 قفصة الجنوبٌة

 الرباسٌة التشرٌعٌة



  2014 قفصةدابرة  معتمدٌاتفً بعض  اإلقتراعتوزع عدد مراكز ومكاتب  

30 

13 
8 

14 

91 
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 القطار المظٌلة القصر قفصة الجنوبٌة

 مكاتب اإلقتراع مراكز اإلقتراع





11,3 
21,8 

1995 2014 

 تطور معدل نسب حضور المرأة فً المجالس النٌابٌة فً العالم

3 

9 

36 
34 

1974199420042014

2 

9 

21 

33 

1960198020002010

 تطور نسب حضور المرأة فً المجالس البلدٌة والنٌابٌة فً تونس

 البلدٌة النٌابٌة



 تحميل الوضع  1 

 تحديد األهداف  2 

 رحذٌذ األطزاف 3 

 

 تحديد الرسالة 4  

 تحديد الوسائل 7 

 و المدعمات 

 تحديد المتدخمين 6 

 البرمجة 5

 التقييم  8

 إستراتيجية
 الحممة اإلعالمية

 بناء الحممة اإلعالمية



االنتخابٌة المنافسٌن  لتحدٌد إستراتٌجٌة الحملة المترشحٌنحول  بحث  4تمرٌن عدد  

 (الحزب) المترشحولقب  إسم نقاط القوة نقاط الضعؾ “المواجهة” إستراتٌجة
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المنافسٌن حول اإلشكالٌات المطروحة فً المنطقة البلدٌة المترشحٌنمواقؾ   5تمرٌن عدد  

 (الحزب) المترشحولقب  إسم المسائل المطروحة فً المنطقة البلدٌة موقؾ المنافس مقترحً أفضل، لماذا؟
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 :أدوات الحملة
 المحامل 



، المعلقة( Flyer )المنشور   



  1 ةالمطوٌ



   MS Publisherبرمجٌة   2 ةالمطوٌ

 شارك فً  صنع القرار



  3 ةالمطوٌ



  الفتة



 المحامل االفتراضٌة
 شبكة التواصل االجتماعً الموقع الرسمً للحزب

http://www.istiqlal.ma/ www.facebook.com/pi.officiel 

fr-fr.facebook.com/ http://www.pt.dz/ 



 وسابل اإلعالم السمعٌة والبصرٌة

 :اإلذاعات

 أتت : الوطنٌة العمومٌة والخاصةRTT ،عق  إت RTCIنسمة ، ... 

قفصة:  والجهوٌة ،... 

 :التلفزٌةالقنوات 

 أتت : الوطنٌة العمومٌة والخاصةRTT ،التاسعةحنبعل،، نسمة ، ... 



 ووابوؼرافٌاثُجٍُىغطافُب 

 2015، المعهد الوطنً لئلحصاء، أكتوبر 2014المحلٌة لسنة  والحوكمةنظرة المواطن إلى األمن والحرٌات »المسح الوطنً حول    
 ،الدلٌل التدرٌبً للمرشحات للمشاركة فً الحملة االنتخابٌةPNUD, NDI, 2013 

 

       

 Gouvernorat de Gafsa en chiffres, office de développement du sud, MDICI, 2014. 
Gouvernorat de Gafsa, l’indicateur de développement régional, MDRP, sep. 2012.  
 Atlas du gouvernorat de Gafsa, DGAT, ST2i, mars 2011.  
Commission européenne pour la démocratie par le droit, Commission de Venise, sur la stabilité du droit électoral. 

Venise, 16-17 décembre 2005. 

GIZ, 2013, Guide du Formateur en marketing et communication politiques,  
PELZER G. , sd, La Campagne Electorale 

VANOYE, F., 1976, Travailler en groupe, Hatier 
http://www.animerunereunion.com/index.htm 

http://eeas.europa.eu/delegations/tunisia/documents/page_content/profil_genretunisie_2014_courte_fr.pdf   
http://www.ins.nat.tn  

http://www.animerunereunion.com/index.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/tunisia/documents/page_content/profil_genretunisie_2014_courte_fr.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/tunisia/documents/page_content/profil_genretunisie_2014_courte_fr.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/tunisia/documents/page_content/profil_genretunisie_2014_courte_fr.pdf
http://www.ins.nat.tn/


المحلٌة لإلنتخابات المترشحات كفاٌاتدعم   

  2016 قفصة

 اإلطار القانونً



 انجزَبيج
 :اإلنتخابٌةاإلعداد المادي للحملة  متابعة•

 ..، المطوٌة، الالفتة(Flyer)مشروع البرنامج، المعلقة، المنشور: المحامل المادٌة -                                  

 برمجة الحملة االنتخابٌة التجرٌبٌة -                                  

 المرجعٌات الدولٌة•

 انًزجؼٍبد انىطٍُخ•

 2016 ماي لإلنتخاباتالمحلٌة حسب الهٌبة العلٌا المستقلة   لإلنتخابٌةخارطة طرٌق •

 :السلطة المحلٌة•

 2014 جبَفًدطزىر  -                        

 2016مارس ( فصل331)مشروع مجلة الجماعات المحلٌة  -                         

 2015أكتوبر ( فصل124)القانون األساسً لالنتخابات المحلٌة يشزوع  -                        

                         

 

 

 

 

 

 

 



نظرا لتؤخر صدور النصوص القانونٌة األساسٌة الخاصة باالنتخابات المحلٌة ومجلىة 

الجماعىىات المحلٌىىة، تىىم االتفىىاق علىىى إعىىادة النظىىر فىىً ترتٌىىب الحصىىص وذلىىك بتىىؤخٌر 

الحصة الخاصة بالثقافة القانونٌة حٌث كان مىن المنتظىر إصىدار هىذه القىوانٌن قبىل شىهر 

 . 2016جوان 
نصىوص القىوانٌن األساسىٌة الصىادرة فىً  مشارٌعاالعتماد على   قرر فرٌق التكوٌن

المراحىىىل االنتخابٌىىة المقترحىىىة مىىىن  روزنامىىىة، وتقىىدٌم 2016ومىىىارس  2015أكتىىوبر 

، لتىىدرٌب المشىىاركات علىىى 2016 مىىايطىىرؾ الهٌئىىة العلٌىىا المسىىتقلة لبلنتخابىىات  فىىً 

 .التعامل مع النصوص القانونٌة المنظمة لبلنتخابات



 المرجعٌات الدولٌة



 أهى انًزركشاد فً انمبَىٌ انذونً 

 1948 االنسانلحقوق  العالمى االعالن 

 :2المادة 

، ...لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحرٌات الواردة فً هذا اإلعالن، دون أي تمٌٌز،  
 .دون أٌة تفرقة بٌن الرجال والنساء

 

 :21المادة 

لكل فرد الحق فً االشتراك فً إدارة الشإون العامة لبالده إما مباشرة وإما بواسطة   -1

 .ممثلٌن ٌختارون اختٌاراً حراً 

 .لكل شخص نفس الحق الذي لؽٌره فً تقلد الوظابؾ العامة فً البالد  -2

إن إرادة الشعب هً مصدر سلطة الحكومة، وٌعبر عن هذه اإلرادة بانتخابات نزٌهة  -3

دورٌة تجري على أساس االقتراع السري وعلى قدم المساواة بٌن الجمٌع أو حسب أي إجراء 

 .مماثل ٌضمن حرٌة التصوٌت
  



   :25المادة 

 : فىدون قٌود ؼٌر معقولة و دون تمٌٌزالحق والفرصة  (ة) مواطنلكل       

 . ةأو عن طرٌق ممثلٌن مختارٌن بحرٌ ةما مباشرإ ةأن ٌشارك فً سٌر الحٌاة العام -

ن تتم أمن المساواة على  سساأوعلى  ةوعام ةن ٌنتخب فً انتخابات دورٌأوأن ٌنتخب  -

 .ة الناخبٌنإرادعن  ن تضمن التعبٌر الحرّ أواالقتراع السري  ةاالنتخابات بطرٌق

 :لحقوق المدنٌة والسٌاسٌةباالخاص  الدولىالعهد 

  1976مارس   



    7الجزء الثانً المادة 

للبلد للقضاء على التمٌٌز ضد المرأة فً الحٌاة السٌاسٌة والعامة تتخذ الدول األطراؾ جمٌع التدابٌر المناسبة 

 :المساواة مع الرجل الحق فًدم قوبوجه خاص تكفل للمرأة على 

  التصوٌت فً جمٌع االنتخابات واالستفتاءات العامة وأهلٌة االنتخاب لجمٌع الهٌبات التً ٌنتخب أعضاإها

 باالقتراع العام

  المشاركة فً صٌاؼة سٌاسة الحكومة وتنفٌد هده السٌاسة وفً شؽل الوظابؾ العامة وتؤدٌة جمٌع المهام

 العامة على جمٌع المستوٌات الحكومٌة

  المشاركة فً جمٌع المنظمات والجمعٌات ؼٌر الحكومٌة التً تعنى بالحٌاة العامة 

االتفاقٌة الدولٌة للقضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة سنة 
(.7و 1المادتان )  1979  



   :24المادة 

فً الهٌاكل التوازن بٌن الجنسٌن ٌمكن تصور تبنً قواعد تضمن بعض ... 

 .المنتخبة المنتخبة، وإن أمكن تحقٌق التناصؾ فً التمثٌلٌة فً الهٌاكل

2002معاهدة البندقٌة لسنة   



 

 .انجزورىكىل األول انًهحك ثبالرفبلٍخ األوروثٍخ نحمىق اإلَظبٌ*    

 .1991طُخ  ثكىثُهبؽيؤرًز األيٍ وانزؼبوٌ فً أوروثب انذي ػمذ *   

 .1994اإلػالٌ انخبص ثًؼبٌٍز االَزخبثبد انحزح وانُشٌهخ طُخ *   

 (23و20انًبدربٌ)اإلػالٌ األيزٌكً انخبص ثحمىق اإلَظبٌ وواججبره *   

 (.13انًبدح)انًٍثبق اإلفزٌمً نحمىق اإلَظبٌ وانشؼىة *   

 (. 5انًبدح )ارفبلٍخ انمضبء ػهى جًٍغ أشكبل انزًٍٍش انؼُصزي*   

 :انًزجؼٍبد اإللهًٍٍخ



 خارطة طرٌق لالنتخابات المحلٌة

 حسب
 الهُئت العلُا املسخقلت لالنخخاباث

 2016 ماي



4 
إلاعداد لدسجُل 

 الناخبين

 النهائيت املشاحل به يلصذ

 لدسجيل لإلعذاد

 مشحلت) الىاخبين

 ،(الخىفيز أو  املصادكت

 الاسخعذاداث أن باعخباس 

 املشحلت في جمذ كذ ألاوليت

 السابلت

 ــــــــــــــــــــ

يىًما  30

اهطالكا مً )

خخم 

(اللاهىن   

لُت 23  جٍو

أوث  21إلى  

2016 

 :الفترة هزه خالٌ يخم

 اللشاساث على املصادكت-

 بالشوصهامت املخعللت الترجيبيت

 وطبط الىاخبين وحسجيل

 الاعخماد، وإجشاءاث ششوط

 ألادلت، على املصادكت-

 للمىظىماث النهائي الترهيز -

   إلاعالميت،

 إلاعذاد مً الاهتهاء-

 لدسجيل اللىجستي

 ...الىاخبين

يىًما 73 ــــــــــــــــــــ حسجُل الناخبين 5  

 أوث 22

نوفمبر  2إلى 

2016 



6 

جدقُق قائماث 

الناخبين وطباعتها 

 وجوزَعها

أيام 9 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  2016هىفمبر  11 

 الاعتراض بطشق  الخعشيف يخم

 همارج ووطع وآجاله، وإجشاءاجه

 رمت على الاعتراض مطالب

 .الىاخبين

7 
وطع كائماث الىاخبين 

 على رّمت العمىم
 أيام 7 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

 18إلى  12مً 

 2016هىفمبر 

 بملشاث اللائماث حعليم يخم

  البلذياث وبملشاث الهيئت

 على البلذياث حعميم باعخباس )

 وبملشاث (الىطني التراب وامل

 أو  الذبلىماسيت البعثاث

 اللىصلياث

8 

جللي الاعتراطاث 

وصذوس اللشاساث بشأنها 

 وإلاعالم بها

   2016هىفمبر  26 ــــــــــــــــــــ أيام 8 ــــــــــــــــــــ



9 

بداًت الفترة 

الانخخابُت 

لالنخخاباث 

 املحلُت

 ــــــــــــــــــــ
 كبل  90

ً
يىما

  بذايت الحملت
 ــــــــــــــــــــ

دٌسمبر  4

2016 

لت ألاوامش  ووشش  إصذاس 
ّ
 املخعل

 الاهخخابي إلاهفاق سلف بظبط

لت الترجيبيت واللشاساث
ّ
 املخعل

 رلً في بما) الاهخخابيت بالحملت

 مع املشترن الترجيبي اللشاس 

HAICA) الخىفيز حّيز  ودخىلها 

 ألاجل هزا كبل



10 

فترة الطعون على قراراث 

الهُئت املخعلقت 

باالعتراض على قائماث 

 الناخبين

 يىًما 16 ــــــــــــــــــــ
أيام  6+ 

 للعطل

دٌسمبر  19

2016 
 ــــــــــــــــــــ

11 
ضبط قائماث 

 الناخبين النهائُت
 ــــــــــــــــــــ

بعذ اهلظاء 

 الطعىن 
 اليىم املىالي

دٌسمبر  20

2016 
 ــــــــــــــــــــ



12 
فترة قبول 

 الترشحاث

 كاهىهيت فترة هىان ليسذ)

 كائماث طبط بين فاصلت

 باب وفخح النهائيت الىاخبين

 الىاخب صفت - الترشحاث

 عىذ نهائيت جيىن  أن ييبغي

 ( الترشحاث في البذ

 أيام 9 ــــــــــــــــــــ
  28إلى  20

2016دٌسمبر    
  

13 
البذ في 

 الترشحاث
 ــــــــــــــــــــ

أيام مً  7خالٌ 

جاسيخ غلم باب 

 الترشحاث

 ــــــــــــــــــــ
جانفي  4

2017   

ٌ  الفترة هزه خالٌ يخم  كبى

 مً والخثبذ الخصحيح مطالب

 الشمىص  في والخطابم الدشابه

 .والدسمياث

14 

إلاعالن عن 

قائماث 

املترشحين 

 املقبولت

 ــــــــــــــــــــ
أيام مً اهتهاء  3

 أجل البذ
   2017 جانفي 7 ــــــــــــــــــــ

 بملش  امللبىلت اللائماث حعليم

 بمىكعها ووششها الهيئت

   .إلالىترووي



 يىًما 31 ــــــــــــــــــــ فترة الطعون  16
أيام  8+

 عطل

15 فُفري  

2017  
 ــــــــــــــــــــ

17 
إلاعالن عن قائماث 

 املترشحين النهائُت
 ــــــــــــــــــــ

بعذ اهلظاء 

 الطعىن 

اليىم 

 املىالي

16 فُفري  

2017  

 في اللائماث حعليم يخم

 الفشعيت الهيئاث ملشاث

 ــــــــــــــــــــ آخر أجل لسحب الترشحاث 18

يىم كبل  15

الحملت 

 الاهخخابيت

 ــــــــــــــــــــ
فُفري  17

2017   
 ــــــــــــــــــــ



19 

انطالق 

الحملت 

 الانخخابُت

 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

يىما بعذ  15

إلاعالن عً 

كائماث املترشحين 

 النهائيت

مارس  4

2017   

 :لـ الفترة هزه جخصص

 ،(اعخمادها حالت في) اللشعت إجشاء-

عّذة ألاماهً وجخصيص إعذاد-
ُ
 امل

 الاهخخابيت البرامج لخعليم

 بالفظاءاث املترشحت واللائماث

   العاّمت،

 فخح مً املترشحت اللائماث جمىين-

 وحعيين الىحيذ البىيي الحساب

 ... املالي الىهيل

20 
انتهاء الحملت 

 الانخخابُت

جمخذ الحملت 

 21الاهخخابيت ملّذة 

 يىًما

يىًما مً  21 

اهطالق الحملت 

 الاهخخابيت

 ــــــــــــــــــــ
مارس  24

2017   

 إلاعالن مً املمخذة الفترة اسخغالٌ يخم

 اهتهاء حتى النهائيت اللائماث عً

 أوساق وطباعت لخصميم الحملت

 ليىم اللىجستي والاسخعذاد الاكتراع

 الاكتراع



21 
ًوم الصمذ 

 الانخخابي
 1 ــــــــــــــــــــ

مارس  25 ــــــــــــــــــــ

2017  
 ــــــــــــــــــــ

22 

ًوم الاقتراع 

لالنخخاباث 

 بلدًتال

 1 ــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــ
مارس  26

2017 
 ــــــــــــــــــــ



 انًزجؼٍبد انىطٍُخ



 إعتمادعلى  16فً فصله  ٌنصّ  باإلنتخاباتالمتعلق  ـدد 2011/  35المرسوم عـ 

 :للمجلس الوطنً التؤسٌسً المترشحةفً القائمات  التناصؾمبدأ 
 .  على أساس مبدأ التناصؾ بٌن النساء والرجال الترّشحاتتقّدم  -
 .  بٌن النساء والرجال التناوبصلب القائمات على أساس  المترشحٌنوٌتّم ترتٌب  -
العدد الفردي  ٌحّتمهوال تقبل القائمة التً ال تحترم هذا المبدأ إال فً حدود ما  -

 .للمقاعد المخّصصة لبعض الدوائر

فً الحقوق مبدأ المساواة تكرٌس “ :على 6من خبلل الفصل  1959جوان  1دستور 

 ”والواجبات أمام القانون بٌن كل المواطنٌن



 ”المواطناتالمساواة فً الحقوق والواجبات بٌن جمٌع المواطنٌن و“: على التوطبة

حقوق االنتخاب واالقتراع والترشح مضمونة طبق ما ٌضبطه  34الفصل 
 .فً المجالس المنتخبةتمثٌلٌة المرأة تعمل الدولة على ضمان . القانون

فً تحمل مختلؾ تكافإ الفرص بٌن الرجل والمرأة تضمن الدولة  46الفصل 

التناصؾ بٌن المرأة تسعى الدولة إلى تحقٌق . المسإولٌات وفً جمٌع المجاالت
 .والرجل فً المجالس المنتخبة

 :فً ٌنصّ  2014 جانفً 26دستور



 السلطة المحلٌة



 127 صفحة 

 كتابان 

8 أجزاء 

 28  أبواب 

 360  فصل 



أحكام عاّمة: الكتاب األول   

 المبادئ العاّمة: الجزء األّول 

المبادئ العامة النتظام              : الباب األّول 

 أقسام  7: الجماعات

 :  فً قواعد االختصاص: الباب الثانً 

 أقسام  7 

 فً السلطة الترتٌبٌة : الباب الثالث 

 للجماعات المحلٌة              

 فً االمتٌازات والحماٌة : الباب الرابع

 أقسام  3: والمسإولٌة

 الهٌئات الوطنٌة : الجزء الثانً

 المختصة تجاه الجماعات المحلٌّة

المجلس األعلى للجماعات المحلٌة: الباب األّول   

ٌّة: الباب الثانً  ٌّة المحل  التهٌئة العلٌا للمال

 اللجنة الوطنٌة لتكوٌن أعضاء : الباب الثالث 

 مجالس الجماعات المحلٌة                 

 المنسق العام لبلمركزٌة: الباب الرابع 

 التعاون مع المعهد الوطنً: الباب الخامس 

 لئلحصاء                   

ممتلكات الجماعات : الجزء الثالث   

 المحلٌة ومرافقها                 

 : فً ممتلكات الجماعات المحلٌة: الباب األّول 

 فً المبادئ العاّمة لتسٌٌر المرافق : الباب الثانً 

 العاّمة المحلٌة

 فً طرق التصّرؾ فً المرافق العاّمة: الباب الثالث 

 أقسام 8: للجماعات المحلٌة 

 فً التهٌئة والتعمٌر : الجزء الرابع 

 والتنمٌة المستدامة                
النظام المالً : الجزء الخامس   

 للجماعات المحلٌة               

 األحكام الخصوصٌة: الكتاب الثانً

اإلقلٌم: الجزء الثالث  أبواب 8: الجهة: الجزء الثانً  أبواب 8: البلدٌة: الجزء األول   



 2014 جبَفًدطزىر  -1

 انزىطئخ
 انُظبو

 رأطٍض َظبو جًهىري دًٌمزاطً رشبركً،

 .انشؼت هى صبحت انظٍبدح ويصذر انظهطبد، ًٌبرطهب ثىاططخ يًثهٍه انًُزخجٍٍ أو ػجز االطزفزبء  3 انفصم

 .رهزشو انذونخ ثذػى اناليزكشٌخ واػزًبدهب ثكبيم انززاة انىطًُ فً إطبر وحذح انذونخ الالمركزٌة  14 انفصم

 الشباب  8انفصم
رحزص انذونخ ػهى رىفٍز انظزوف انكفٍهخ ثزًٍُخ لذراد انشجبة ورفؼٍم طبلبره ورؼًم ػهى رحًهه . انشجبة لىح فبػهخ فً ثُبء انىطٍ

 .انًظؤونٍخ وػهى رىطٍغ إطهبيه فً انزًٍُخ االجزًبػٍخ وااللزصبدٌخ وانثمبفٍخ وانظٍبطٍخ

    السلطة المحلٌة :الباب السابع 

 المبادئ العامة: والباب األول التوطبة 

 .رؼًم انذونخ ػهى ضًبٌ رًثٍهٍخ انًزأح فً انًجبنض انًُزخجخ. حمىق االَزخبة وااللززاع وانززشح يضًىَخ طجك يب ٌضجطه انمبَىٌ
 المرأة

 

 34 انفصم

رظؼى انذونخ إنى رحمٍك انزُبصف ثٍٍ انًزأح وانزجم فً انًجبنض . رهزشو انذونخ ثحًبٌخ انحمىق انًكزظجخ نهًزأح ورؼًم ػهى دػًهب ورطىٌزهب

.رضًٍ انذونخ ركبفؤ انفزص ثٍٍ انزجم وانًزأح فً رحًم يخزهف انًظؤونٍبد وفً جًٍغ انًجبالد.انًُزخجخ  
 46 انفصم

 الحقوق والحرٌات: الباب الثانً

رزجظذ اناليزكشٌخ فً جًبػبد يحهٍخ، رزكىٌ يٍ ثهذٌبد وجهبد وألبنٍى، ٌغطً كم صُف يُهب كبيم رزاة  .رمىو انظهطخ انًحهٍخ ػهى أطبص اناليزكشٌخ

 التعرٌؾ .ًٌكٍ أٌ رحذس ثمبَىٌ أصُبف خصىصٍخ يٍ انجًبػبد انًحهٍخ .انجًهىرٌخ وفك رمظٍى ٌضجطه انمبَىٌ
 

 131 انفصم

 132  انفصم .انزذثٍز انحز نًجذإانًحهٍخ وفمب انًصبنح  ورذٌزرزًزغ انجًبػبد انًحهٍخ ثبنشخصٍخ انمبَىٍَخ، وثبالطزمالنٍخ اإلدارٌخ وانًبنٍخ، 



 .تدٌر الجماعات المحلٌة مجالس منتخبة

 .انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سرٌا، نزٌها، وشفافا والجهوٌةتنتخب المجالس البلدٌة  -

 .والجهوٌةتنتخب مجالس األقالٌم من قبل أعضاء المجالس البلدٌة  -

 .ٌضمن القانون االنتخابً تمثٌلٌة الشباب فً مجالس الجماعات المحلٌة

   133 الفصل اإلنتخاب

المفتوحة، لضمان إسهام أوسع للمواطنٌن والمجتمع المدنً فً إعداد برامج التنمٌة  الحوكمة، ومبادئ التشاركٌةتعتمد الجماعات المحلٌة آلٌات الدٌمقراطٌة 
 .والتهٌبة الترابٌة ومتابعة تنفٌذها طبقا لما ٌضبطه القانون

 التسٌٌر
 

 139 الفصل
 

 .للجماعات المحلٌة موارد ذاتٌة، وموارد محالة إلٌها من السلطة المركزٌة ، وتكون هذه الموارد مالبمة للصالحٌات المسندة إلٌها قانونا

 .كل إحداث لصالحٌات أو نقل لها من السلطة المركزٌة إلى الجماعات المحلٌة، ٌكون مقترنا بما ٌناسبه من موارد

 .ٌتم تحدٌد النظام المالً للجماعات المحلٌة بمقتضى القانون

 135 الفصل

التضامن وباعتماد آلٌة التسوٌة تعمل السلطة المركزٌة على بلوغ التكافإ  لمبدإتتكفل السلطة المركزٌة بتوفٌر موارد إضافٌة للجماعات المحلٌة تكرٌسا 

 .بٌن الموارد واألعباء المحلٌة

 .على المستوى الوطنً الجهوٌةالمتؤتٌة من استؽل الثروات الطبٌعٌة للنهوض بالتنمٌة  المداخٌلٌمكن تخصٌص نسبة من 

 الموارد المالٌة
 

 136 الفصل
 

 137 الفصل ..الرشٌدة وتحت رقابة القضاء المالً الحوكمةللجماعات المحلٌة فً إطار المٌزانٌة المصادق علٌها حرٌة التصرؾ فً مواردها حسب قواعد 

 .تتمتع الجماعات المحلٌة بصالحٌات ذاتٌة وصالحٌات مشتركة مع السلطة المركزٌة وصالحٌات منقولة منها

 .التفرٌع مبدإتوزع الصالحٌات المشتركة والصالحٌات المنقولة استنادا إلى 

 .تتمتع الجماعات المحلٌة بسلطة ترتٌبٌة فً مجال ممارسة صالحٌاتها، وتنشر قراراتها الترتٌبٌة فً جرٌدة رسمٌة للجماعات المحلٌة

 الصالحٌات

 

 134 الفصل
 

 .أعمال ذات مصلحة مشتركة أوإنجازٌمكن للجماعات المحلٌة أن تتعاون وأن تنشا شراكات فٌما بٌنها لتنفٌذ برامج 

 .الالمركزيكما ٌمكن للجماعات المحلٌة ربط عالقات خارجٌة للشراكة والتعاون 

 .ٌضبط القانون قواعد التعاون والشراكة

التعاون 

 والشراكة

 

 140 الفصل
 

ٌنظر المجلس األعلى للجماعات المحلٌة فً المسابل المتعلقة  .المجلس األعلى للجماعات المحلٌة هٌكل تمثٌلً لمجالس الجماعات المحلٌة مقره خارج العاصمة

ر مداوالت مجلس حضوبالتنمٌة والتوازن بٌن الجهات،وٌبدي الرأي فً مشارٌع القوانٌن المتعلقة بالتخطٌط والمٌزانٌة والمالٌة المحلٌة، وٌمكن دعوة ربٌسه ل

 .تضبط تركٌبة المجلس األعلى للجماعات المحلٌة ومهامه  بقانون .نواب الشعب

المجلس األعلى 

للجماعات 

 المحلٌة

 141 الفصل
 

 142 الفصل التقاضً .المحلٌة عاتٌبت القضاء اإلداري فً جمٌع النزاعات المتعلقة بتنازع االختصاص التً تنشؤ فٌما بٌن الجماعات المحلٌة، وبٌن السلطة المركزٌة والجما
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 انحكى انًحهً 1 الفصل
ٌُحقق الحرٌات والتنمٌة الشاملة والمستدامة  ٌهدؾ هذا القانون إلرساء منظومة للحكم المحلً الدٌمقراطً ودعمها بما 

 .والعادلة بٌن المناطق، وٌضمن التنوع فً نطاق وحدة الدولة

 المبادئ العاّمة: الجزء األّول   

 البلدٌات والجهات واألقالٌم جماعات محلٌة تتمتع بالشخصٌة المعنوٌة واالستقبللٌة اإلدارٌة والمالٌة، ٌؽطً كل صنؾ منها كامل تراب

 .للقانون أن ٌحدث أصنافا خصوصٌة من الجماعات المحلٌة. الجمهورٌة
 الصالحٌات

 2 انفصم

 كما تمارس الصبلحٌات التً ٌسندها لها القانون سواء. بمتساكنٌهاتتمتع البلدٌة باالختصاص المبدئً للتصّرؾ فً الشإون المحلٌة المتعلقة 

 .بمفردها أو باالشتراك مع الدولة أو الجماعات المحلٌة األخرى
 37 الفصل

 

 .تحدث الجماعات المحلٌة وتضبط حدودها بالقانون

 .  ٌقّر هذا القانون البلدٌات التً سبق إنشاإها فً نطاق حدودها الترابٌة قبل تارٌخه. بلدٌة.... ٌقّسم التراب التونسً إلى 1)

 .ؼٌر المشمول ببلدٌة فً تارٌخ نفاذ هذا القانون المعتمدٌةتؽطً كل بلدٌة منتصبة بمقر معتمدٌه كامل تراب       

 .ٌقسم التراب التونسً إلى أربع وعشرٌن جهة تؽطً كل واحدة كامل تراب الوالٌة الموجودة فً تارٌخ نفاذ هذا القانون( 2

ٌضبط القانون مراكز األقالٌم وحدودها حالما تستكمل          . أقالٌم، وٌؽطً كّل إقلٌم تراب عدة جهات......... ٌقّسم التراب التونسً إلى ( 3

 .لذلك والجاهزٌةالدراسات البلزمة 

 اإلحداثات
 3 الفصل

 

ٌّر  -  .طبقا ألحكام القانون االنتخابًمجالس منتخبة بواسطة االقتراع العام البلدٌات والجهات تس

ٌّر  -  التسٌٌٌر .طبقا ألحكام القانون االنتخابً والجهوٌةٌنتخبها أعضاء المجالس البلدٌة األقالٌم مجالس تس
   8 الفصل

ٌّة، مع احترام مقتضٌات وحدة الدولة وتشرٌعها الوطنً  9 الفصل .تدٌر مختلؾ الجماعات المصالح المحلٌة بُحّر

 .الدفاع الوطنً واألمن العام والصحة العامةتمارس الجماعات المحلٌة اختصاصاتها مع مراعاة مقتضٌات 

 من الدستور، ال تُحول ممارسة الجماعات المحلٌة الختصاصاتها دون اتخاذ الدولة للتدابٌر التً ٌقتضٌها 80بقطع النظر عن أحكام الفصل 

ولهذا الؽرض، ٌمكن للسلطة المركزٌة تسخٌر كل مصالح الجماعات . الدفاع الوطنً واألمن العام والصحة العامة أو الظروؾ الطارئة
 .لفترة زمنٌة محددة بواسطة قرارات وتدابٌر مإقتة تتخذها السلطات المختصة بهاالمحلٌة والهٌئات التابعة لها أو المرتبطة 

تدخل السلطة 

 المركزٌة
 11الفصل 

 

 المبادئ العامة النتظام الجماعات المحلٌة: الباب األّول



 15انفصم 
انزىاصم يغ 

 انًىاطٍٍُ

ٌكلّؾ مجلس الجماعة المحلٌة فً أول اجتماعاته أحد أعضابه وناببا له للتواصل مع المواطنٌن ووسابل اإلعالم ومكّونات المجتمع 

 .المدنً وفق جدول زمنً ٌتم تعلٌقه بمقر الجماعة المحلٌة وإشهاره بالوسابل المتاحة وبالموقع اإللكترونً المخّصص لها

 16الفصل 

 
ومكّونات المجتمع المدنً ووسابل  المتساكنٌنتنظم الجماعات المحلٌة اجتماعات إصؽاء وحوار دورٌة قصد االستماع لمالحظات 

 .اإلعالم، وٌحضرها ربٌس الجماعة المحلٌة أو أحد مساعدٌه

 20انفصم 
 استشارة المواطنٌن

 

ٌُعهد بإجرابه لمإسسة مختصة مشهود لها باالستقاللٌة  متساكنٌهاللجماعة المحلٌة استشارة  حول مشارٌع تنموٌة بواسطة استبٌان 

 .ٌتم نشر نتابج االستبٌان للعموم ومناقشتها بمجلس الجماعة المحلٌة. والخبرة

بؽرض إبداء الرأي استبٌانات حول مشروع ما، على أن ٌعهد بدرس نتابج االستشارة  متساكنٌهاكما للجماعة أن تقترح على 

 .لشخصٌة مستقلة وموثوق فً خبرتها أو مكتب متخصص مشهود له باستقاللٌة

ٌّن  .وٌمكن أن تشمل االستشارة التً تجرٌها البلدٌات وفقا لهذا الفصل جزءا من أحٌابها السكنٌة المعنً بانتصاب مشروع مع 

 47الفصل 

 

 انًُح

 .مع مراعاة أحكام هذا القانون، أداء المهام من قبل أعضاء المجالس المحلٌة مجانً

باستثناء حاالت رإساء الجماعات المتفرؼٌن، ٌتمتع رإساء الجماعات المحلٌة ومساعدوهم بمنح جزافٌة بعنوان استرجاع مصارٌؾ 

عامة تقررها المجالس المحلٌة، على أن ال ٌتجاوز مقدارها الشهري ضعؾ مبلػ األجر األدنى المضمون للسنة السابقة للسنة التً 

 ...ٌتم بعنوانها صرفها

 48الفصل 

 

 :ٌتفّرغ رإساء األقالٌم والجهات ورإساء البلدٌات الكابنة بمركز الجهة لمهامهم، وٌتمتعون بمنح تضبط كما ٌلً 

ٌتمّتع رإساء األقالٌم ورإساء الجهات ورإساء البلدٌات التً ٌتجاوز عدد سكانها مابة ألؾ ساكن بالمنحة المسندة لقاض من  -

 الدرجة

 .وٌتمتع ربٌس بلدٌة تونس بمنحة تساوي المنحة واالمتٌازات المسندة للربٌس األول لمحكمة التعقٌب. الثالثة

 .ٌتمّتع باقً رإساء البلدٌات المتفرؼٌن بمنحة تساوي الراتب المسند لقاض من الدرجة األولى -
   62 -54الفصول 

 68-63الفصول 

 71 -69الفصول 

الهٌبات الوطنٌة 

 المختصة تجاه

 الجماعات المحلٌة

 :المجلس األعلى للجماعات المحلٌة : الباب األول

 :الهٌبة العلٌا للمالٌة المحلٌة: الباب الثانً 

 71 -69الفصول : اللّجنة الوطنٌة لتكوٌن أعضاء مجالس الجماعات المحلٌة: الباب الثالث 
 



 30  صفحة 

 6  أبواب 

 124  فصل 



 الباب األول

 أحكام عامة•

 مبادئ عامة وتعرٌؾ المصطلحات  4إلى  1فصول من  4•

 الباب الثانً
 الناخب•

 12إلى  5فصول من  8•

 شروط الناخب وإجراءات التسجٌل•

 الباب الثالث
 والبلدٌة الجهوٌةالترشح لالنتخابات •

إجراءات البت فً  - الترشحاتتقدٌم  - حاالت عدم الجمع  - شروط الترشح: فروع 6•
 بالمجالس الشؽورسّد  - المترشحٌنوتعوٌض  الترشحاتسحب  - الترشحات

  فصال 14•



 الباب الرابع

 الحملة االنتخابٌة وتموٌلها•

 - تنظٌم الدعاٌة أثناء الحملة - المبادئ المنظمة للحملة - تحدٌد معنى الحملة االنتخابٌة: فروع 7•
 لرقابة على تموٌل الحملة - التزامات القابمات واألحزاب - طرق التموٌل - مراقبة الحملة

 فصل 21•

 الباب الخامس
 االقتراع والفرز وإعالن النتابج•

 إعالن النتابج - الفرز - عملٌة االقتراع - نظام االقتراع - االقتراع: فروع 5•

 فصل 39 •

 الباب السادس
 النزاعات االنتخابٌة•

 نزاعات النتابج - الترسٌمنزاعات : فرعان•

 فصول 8•
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شرح 

 األسباب

أطبص 

 انظهطخ
 .ضمان مبدأ أساسً هو أن كل السلطات فً البالد التونسٌة ستكون نابعة من اإلرادة الشعبٌة المباشرة للمواطن

 شرح األسباب: والباب األول التوطبة 

ٌّة وتونس  االقتراع،  بهامرسم فً سجل الناخبٌن، بلػ ثمانً عشرة سنة كاملة خالل السنة التً ٌنظم  يٌعد ناخبا كل تونس

ٌّة وؼٌر مشمول بؤي صورة من صور الحرمان المنصوص علٌها بهذا القانون، مستجٌبا  ٌّة والسٌاس ومتمّتع بحقوقه المدن
 .لشروط االرتباط بالجماعة المحلٌة كما ٌحددها هذا القانون

 
 الناخب

 
 5 انفصم

وتكون عملٌة . التسجٌل على القابمات االنتخابٌة واجب على كل التونسٌٌن والتونسٌات الذٌن تتوفر فٌهم الشروط القانونٌة
 .وٌتم ذلك بإثبات عنوان اإلقامةالتسجٌل إرادٌة وشخصٌة وبمقرات الهٌبة أو بكل مقر تعتمده الهٌبة للؽرض 

 التسجٌل
 وموانعه

   8 الفصل

ٌّة على معنى الفصل • ٌّة، تحرمهم من ممارسة حق االنتخاب  5األشخاص المحكوم علٌهم بعقوبة تكمٌل من المجلة الجزاب

 حٌن استعادة أهلٌتهم االنتخابٌة إثر رد اعتبارهم أو رفع الحجر عنهم أو بعد إجراء عفو شملهم، الى
 ،استشفابٌةاألشخاص المحجور علٌهم لجنون مطبق والمقٌمٌن بوحدات • 

 المحجور علٌهم بحكم قضابً،• 

 ومصالح السجون الدٌوانةأعضاء الجٌش الوطنً واألمن الوطنً والحماٌة المدنٌة وموظفً  •

 6 الفصل

إذا ؼٌر الناخب المسجل فً ... بتحصله على عنوان إقامة فعلً جدٌد االلكل ناخب عنوان إقامة فعلً وحٌد وال ٌمكن تؽٌٌره 

وفً كل الحاالت شهر قبل ٌوم ... ، ٌجب علٌه أن ٌعلم خالل األشهر الثالثة الموالٌة لهذا التؽٌٌراقامتهقابمة انتخابٌة عنوان 
 .االنتخاب

 9 الفصل العنوان

 الناخب: الباب الثانً



 :حق لكل  الجهوٌةالترشح لعضوٌة المجالس البلدٌة أو 

 سنوات على األقل، 5الجنسٌة منذ  يناخبة أو ناخب تونس • 

 سنة كاملة على األقل فً تارٌخ الترشح، 18بالػ من العمر • 

 .ؼٌر مشمول بؤي صورة من صور الحرمان القانونٌة• 

ٌُقدم الترشح فً الدائرة االنتخابٌة   .فعلٌا منذ ثالث سنوات على األقل المترشحالتً ٌقٌم فٌها و

 

 الشروط
 13 انفصم

، إال تقدٌم استقالتهم أو إحالتهم على عدم المباشرة طبق التشرٌع والجهويال ٌمكن للناخبٌن اآلتً ذكرهم الترشح لعضوٌة المجلس البلدي 

 :العمل بهالجاري 

 .للوالٌات والمعتمدون والعمد العامونالقضاة، رإساء البعثات والمراكز الدبلوماسٌة والقنصلٌة، الوالة، المعتمدون األول والكتاب 

 .وال ٌمكنهم الترشح فً آخر دائرة انتخابٌة مارسوا فٌها وظائفهم المذكورة لمدة سنة على األقل قبل تقدٌم ترشحهم
 موانع الترشح

 14 الفصل

 

 :ال ٌمكن أن ٌقع انتخاب األشخاص اآلتً ذكرهم باألماكن التً ٌباشرون فٌها وظائفهم وهم

محتسبو المالٌة البلدٌة، مهندسو وأعوان األشؽال العمومٌة المكلفون بمصلحة الطرقات البلدٌة، أعوان البلدٌات، أعوان الوالٌات 
 .والمعتمدٌات

   15 الفصل

ٌُْمَنع انتماء عّدة ... المترشحوتضبط الهٌئة إجراءات تعوٌض . ٌمنع الترشح ضمن أكثر من قائمة انتخابٌة وفً أكثر من دائرة انتخابٌة و

 .قائمات لحزب واحد، أو ائتبلؾ واحد فً نفس الدائرة االنتخابٌة
   20 الفصل

 والبلدٌة الجهوٌةالترشح لالنتخابات : الباب الثالث

 انزُبصف 21انفصم 

على أساس مبدأ التناصؾ بٌن النساء والرجال وقاعدة التناوب بٌنهم  والجهوٌةلعضوٌة المجالس البلدٌة  الترشحاتتقّدم 

 .داخل القابمة وال تقبل القابمة التً ال تحترم هذا المبدأ

على تلك  المترشحاتوفً حالة كان عدد المقاعد المخصصة للدابرة االنتخابٌة فردٌا، ٌتم استثناء مبدأ التناصؾ لفابدة  

 .القابمة
 .واالبتالفات التً تتقدم فً أكثر من دابرة انتخابٌة باعتماد التناصؾ بٌن النساء والرجال على رأس القابمات االحزابتلتزم 

 23الفصل 

 
 انظٍ

أن ال ٌتجاوز سن ثلث أعضابها خمس وثالثٌن سنة على أن تضم من بٌن الثالثة األوابل فٌها  مترشحةٌتعٌن على كل قابمة 
 .وال تقبل القابمة التً ال تحترم هذه الشروط. ال ٌزٌد سّنه عن خمس وثالثٌن سنة مترشحةأو  مترشحا



 الحملة االنتخابٌة وتموٌلها. الباب الرابع

الفصل 

28   
 ثذاٌخ انحًهخ

تفتتح الحملة االنتخابٌة قبل ٌوم االقتراع باثنٌن وعشرٌن ٌوما، وتسبقها مرحلة ما قبل الحملة االنتخابٌة وتمتد لثالثة 
 .وتنتهً الحملة أربعا وعشرٌن ساعة قبل ٌوم االقتراع. أشهر

الفصل 

30   

المبادئ 

 األساسٌة 

 :تخضع الحملة إلى المبادئ األساسٌة التالٌة 
 حٌاد اإلدارة وأماكن العبادة، وسابل اإلعالم الوطنٌة،• 

 شفافٌة الحملة من حٌث مصادر تموٌلها وطرق صرؾ األموال المرصودة لها،• 

 ،المترشحٌنالمساواة وضمان تكافإ الفرص بٌن جمٌع • 
 والناخبٌن وأعراضهم وكرامتهم، للمترشحٌناحترام الحرمة الجسدٌة • 
 ،للمترشحٌنعدم المساس بحرمة الحٌاة الخاصة والمعطٌات الشخصٌة • 

 .عدم الدعوة إلى الكراهٌة والعنؾ والتعّصب والتمٌٌز• 
الفصل 

31 
رحجٍز 

انذػبٌخ 

 اإلَزخبثٍخ

ٌحّجر توزٌع وثابق أو نشر شعارات أو خطابات متعلقة بالدعاٌة االنتخابٌة وذلك مهما كان شكلها أو طبٌعتها باإلدارة 
 .بهاأو منظورٌها أو الموجودٌن  بهاوالمإسسات والمنشآت العمومٌة، من قبل ربٌس اإلدارة أو األعوان العاملٌن 

الفصل 

32 
 تحّجر الدعاٌة االنتخابٌة بمختلؾ أشكالها، بالمإسسات التربوٌة والجامعٌة والتكوٌنٌة وبُِدور العبادة،

الفصل 

35 
وٌخول للصحؾ الحزبٌة القٌام بالدعاٌة خالل الحملة . ٌحّجر اإلشهار السٌاسً فً جمٌع الحاالت خالل الفترة االنتخابٌة

 .باسم الحزب فقط المترشحةاالنتخابٌة فً شكل إعالنات إشهار لفابدة الحزب التً هً ناطقة باسمه أو القابمات 

الفصل 

39   
ٌّة أو شعارها فً المعلقات االنتخابٌة ريىس انذونخ ة التونس ٌّ  .ٌحجر استعمال علم الجمهور



الحزب بالنسبة أو المترشحةكل تموٌل نقدي أو عٌنً للحملة بالموارد الذاتٌة للقائمة  ذاتٌا تموٌالٌُعتبر 

 .المترشحة لقائماته
 الذاتً

الفصل 

54 

 مترشحةوٌمكن تموٌل الحملة لكل قائمة . أو الحزب المترشحةمن ؼٌر القابمة متؤتٌا ٌُعتبر تموٌال خاصا 

أو حزب من قبل الذوات الطبٌعٌة دون سواها، بحساب عشرٌن مّرة األجر األدنى المضمون فً 

للفرد الواحد  لكل قائمة (  2016سنة / ساعة أسبوعٌة 48د لنظام 338) الفبلحٌةالقطاعات ؼٌر 
 .أوحزب مترشحة

 الخاص
الفصل 

55 

 

تصرؾ المنحة . االنتخابٌةمنحة تشارك فً تؽطٌة مصارٌؾ تموٌل الحملة  مترشحةتخّصص لكل قائمة 

 بهامن األصوات المصرح % 3للقابمات التً تحصلت على األقل على عن النتابج النهابٌة  االعالنبعد 

التً تقدمت فٌها ال ٌستفٌد فً االنتخابات الموالٌة من منحة التموٌل العمومً كل بالدابرة االنتخابٌة 

بالتضامن عن  مسإولٌنالقائمة الواحدة  مترشحووٌعد . أو قائمة لم تلتزم بؤحكام هذا الفصل مترشح
 .االلتزامات المتعلقة بالمنحة العمومٌة

منحة 
 الدولة

الفصل 

56    

ٌّة بما فٌها الحكومات واألفراد والذوات المعنوٌة ٌُعتبر تموٌبل أجنبٌا . ٌُمنع تموٌل الحملة بمصادر أجنب و

المال الذي ٌتخذ شكل هبة أو هدٌة أو منحة نقدٌة أو عٌنٌة أو دعائٌة مصدرها أجنبً وفق التشرٌع 
 .، مهما كانت جنسٌة الممولالجبائً

منع 

التموٌل 
 األجنبً

الفصل 

57 

 طرق التموٌل. الفرع الرابع
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