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 د. نائلة العكريمي

المديرة العامة للمركز الدويل للتنمية المحلية والحكم الرشيد

العمــل	 يف	 األهميــة	 بالــغ	 عنصــرا	 والمواطنيــن	 المــدين	 المجتمــع	 مــع	 التواصــل	 يعتــرب	

البلــدي.	فمــن	ناحيــة	يمكــن	التواصــل	الدائــم	مــع	المجلــس	واإلدارة	البلديــة	مــن	تقديــم	

أعمالهــا	وأخــذ	اآلراء	حولهــا	ممــا	يعطــي	أثــرا	وقبــوال	أفضــل	لنشــاطها	ويعمــق	منهــج	

الشــفافية	والمســؤولية	بهــا.	ومــن	ناحيــة	أخــرى،	يمكــن	هــذا	التواصــل	مختلــف	المهتميــن	

مجــال	 ويفتــح	 البلــدي	 النشــاط	 عــى	 التعــرف	 مــن	 المــدين	 والمجتمــع	 والمتســاكنين	

التفاعــل	معــه	وتطويــره.	و	يكتــي	التواصــل	يف	فــرات	االنتقــال	الديمقراطــي	أهميــة	

كــربى	إنطالقــا	مــن	ضــرورة	تقريــب	وجهــات	النظــر	بيــن	اإلدارة	مــن	ناحيــة،	و	خصوصــا	

اإلدارة	المحليــة،	و	المجتمــع	المــدين	و	المتســاكنين	مــن	ناحيــة	أخــرى.

الديموقراطيــة	 الحضريــة	 الحوكمــة	 دعــم	 برنامــج	 إطــار	 يف	 الدليــل	 هــذا	 انجــاز	 ينــدرج	

المحليــة	 للتنميــة	 الــدويل	 المركــز	 بتنفيــذه	 يقــوم	 الــذي	 المحليــة	 اإلقتصاديــة	 والتنميــة	

والحكــم	الرشــيد،	المكتــب	االقليمــي	لمنطقــة	الشــرق	األوســط	وشــمال	افريقيــا	لوكالــة	

التعــاون	الــدويل	لجمعيــة	البلديــات	الهولنديــة،	وعــى	وجــه	الخصــوص	المكــون	الخامــس	

منــه	وهــو	المكــون	الــذي	يتعلــق	بالتعــاون	عــرب	الحــدود	بيــن	تونــس	وليبيــا.	وشــاركت	بلديــات	

زلطــن	و	زوارة	و	وازن	و	نالــوت	مــن	ليبيــا	و	مدنيــن	و	بــن	قــردان	و	الذهيبــة	مــن	تونــس	بتمــز	

يف	هــذا	الربنامــج	و	ســاهمت	يف	إنجاحــه.	

ويف	إطــار	هــذا	الربنامــج،	تــم	تدريــب	مجموعــة	مــن	ممثــيل	المجالــس	واإلدارات	البلديــة	

حــول	منهجيــات	ووســائل	اإلتصــال.	ويمثــل	هــذا	الدليــل	تطويــرا	للمحتــوى	البيداغوجــي	

المقــدم	بعــد	إخراجــه	بشــكل	ييســر	اســتعماله	مــن	قبــل	القائميــن	عــى	العمــل	البلــدي	مــن	

منتخبيــن	وإدارة	بلديــة،	ســواءا	مــن	الذيــن	شــاركوا	يف	الــدورة	التدريبيــة	أو	الذيــن	لــم	يتمكنوا	

مــن	ذلــك،	ممــا	مــن	شــأنه	أن	يســاهم	يف	تطويــر	المنظومــة	اإلتصاليــة	بالبلديــات	الشــريكة.	

كمــا	يشــمل	محتــوى	الدليــل	أيضــا	موضــوع	التواصــل	يف	المنطقــة	الحدوديــة	ومــا	يفرضــه	

مــن	توســعة	لدائــرة	التواصــل	مــن	أجــل	مزيــد	تطويــر	التعــاون	الحــدودي	الالمركــزي	بيــن	

البلديــات	التونســية	والليبيــة.

توطئة
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يتواصــل	أفــراد	الجنــس	البشــري	بطريقــة	فطريــة	وذلــك	منــذ	نشــأتهم،	ولكــن	مــن	الممكــن	

لهــؤالء	األفــراد	االرتقــاء	إىل	وضعيــة	أفضــل	مــن	خــالل	االنضمــام	إىل	عــدد	أكــرب	مــن	

تأثــري	أنجــع	ونتائــج	 ثــم	إحــداث	 األفــراد	وإيصــال	معــاين	رســالتهم	بطريقــة	مثــى	ومــن	

أحســن.	

لذلــك	فــان	دورك	كممثــل	عــن	البلديــة	وقدرتــك	عــى	التواصــل	بطريقــة	فعالــة	ســيكون	

ــز	عــدد	األشــخاص	المشــاركين	وزيــادة	تعقيــد	 لهــا	صــدى	أكــرب	لدورهمــا	الفعــال	يف	تعزي

المفاهيــم	المتضمنــة	يف	الرســالة.

	ويــريم	الدليــل	إىل	توفــري	مســتلزمات	االتصــال	الناجــع	وأدواتــه	مــن	اجل	ضمان	اســتقطاب	

المواطنيــن	وأعضــاء	المجتمــع	المــدين	وتعزيز	مشــاركتهم	يف	الحيــاة	العامة	بالبلدية.

تمهيد
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1.نظرية	االتصال

فلنحــاول النظــر يف كيفيــة ســري عمليــة االتصــال، إذ تتكــون عمليــة االتصــال أساســا مــن العناصــر 

التاليــة: 

• المرسل

• الذي يقوم بإيصال رسالة  

• إىل متلق أو مستقبل 

و من ثم يقوم المتلقي ببعث رسالته هو اآلخر فيصبح بدوره مرسال وَهَكذا َدواَلْيَك . 

استنادا إىل هذا النموذج النظري فان عملية االتصال ترتكز أيضا عىل العناصر التالية: 

• وســائل االتصــال: يمكــن لرســالة القائــم باالتصــال أن تنتقــل بيــن األشــخاص بطريقــة منطوقــة أو 

غــري منطوقــة وأيضــا مــن خــالل وســائط متعــددة مثــل الهاتــف أو عــرب الكتابــة أو عــرب المذيــاع؛ 

• الضجيــج: يخضــع تبــادل المعلومــات إىل التشــويش مــن جــراء عــدد مــن الحواجــز الــي تعــوق عمليــة 

االتصال؛ 

رجــع الصــدى أو رد الفعــل )feedback (: لمقاومــة هــذا التشــويش، يبعــث المتلقــي رد فعــل   •

يمكــن المرســل مــن التيقــن مــن وصــول الرســالة. 
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هذه النظرية صالحة لكل الظروف:

 يف حــال التخاطــب مباشــرة مــع شــخص، أو عــرب الهاتــف، أو عــرب اإلرســاليات القصــرية، أو أثنــاء حــوار مــع 

مجموعــة مــن األشــخاص، أو أثنــاء اجتمــاع شــعيب، أو عنــد تحييــن الحالــة )Status( عــىل الفيــس بــوك 

إلبــالغ األصدقــاء باألماكــن الــي يوجــد بهــا المرســل أو األعمــال الــي يقــوم بهــا يف الوقــت الحــايل. 

تنســحب هــذه النظريــة أيضــا عــىل وســائط إعــالم الجماهــري كالمذيــاع والتلفــاز أو الجرائــد الــي تنقــل 

رســالة األشــخاص أو المنظمــات. و لكــن عمليــة االتصــال مــن خــالل هذه الوســائط تختلــف عن التبادل 

االعتيــادي، إذ انــه مــن الصعــب عــىل المتلقــي )قــارئ الجريــدة، مشــاهد الربنامــج التلفــزي، المســتمع 

بــث المذيــاع( أن يبعــث رجــع الصــدى بطريقــة مباشــرة اذ يتوجــب عليــه أن يهاتــف األشــخاص  إىل 

العامليــن بالراديــو أو أن يراســل محــرري الجريــدة، الــخ.

أ ( المرسل 

يف مســتوى البلديــة، فــان القائــم باالتصــال يتمثــل أساســا يف البلديــة وأحيانــا يف بعــض تقســيماتها 

اإلداريــة )subdivisions(، أو منظماتهــا، أو ممثليهــا. ولكــن يف هــذه الحــال، مــن هــم المتلقــون؟ 

ب ( المتلقون : الجمهور المستهدف من قبل البلدية

بالنظــر إىل مســتقبيل الرســالة المبعوثــة مــن طــرف البلديــة، يجــب التميــز بيــن الجماهــري الداخليــة 

والخارجيــة. إذ تختلــف طبيعــة الرســائل، النــربة المعتمــدة، طريقــة نشــر المعلومــة ومــدى تفصيلهــا 

باختــالف الجماهــري المســتهدفة. 

• الجماهري الداخلية

بالبلديــة. العامليــن  مــن  األغلــب  عــىل  وتتكــون  المــادي؛  المرســل  بمحيــط  تتواجــد  مــا  غالبــا   وهــي 

عــادة مــا يكــون هــؤالء األفــراد مســتوعبين أنشــطة البلديــة ومعنييــن بــكل التغــريات الــي تطــرأ عليهــا. 

كمــا انــه مــن الســهل االتصــال بهــذه الفئــة بصفــة شــخصية ومدهــا بتفاصيــل أكــر أو التواصــل معهــا 

باســتعمال التســميات المختصــرة )acronyms(، الــخ. 

• الجماهري الخارجية 

وهــي فئــات تعتــرب نفســها معنيــة بنســبة اقــل بمشــاريع المرســل. يكــون االتصــال بهــا أكــر تعقيــدا 

ممــا يســتوجب التعويــل عــىل مجموعــة متنوعــة مــن الوســائط للتأثــري فيهــا. 

ولتبييــن االختــالف بيــن شــريحي الجماهــري المســتهدفة، سنســتند عــىل ســبيل المثــال إىل نمــوذج 

المستشــفى: 

ففي المستشفى، تتكون الجماهري الداخلية من العناصر التالية: 

• العمال 

• األطباء و النقابات 
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• المتطوعين 

• مجلس اإلدارة

فيما تتضمن الجماهري الخارجية العناصر التالية:

• المرضى 

• عائالت المرضى وأصدقائهم 

• المتربعين 

• المواطنين القاطنين بجوار المستشفى 

• الصحفيين 

• المستشفيات المتاخمة 

• موظفي وزارة الصحة 

• الجمعيات والمنظمات الفاعلة يف مجال الصحة

• الخ 

فمن تكون الجماهري الداخلية والخارجية بالبلدية؟

الجماهري الخارجية 

• المواطنون 

• المجتمع المدين 

• متعهدو الخدمات واألجهزة من البلدية

• المفوضيات

• الموظفون الوطنيون 

• السياح وغري المقيمين 

• الصحفيون

.… •

الجماهري الداخلية 

• موظفو البلدية

• العمال 

• األعضاء المنتخبون 

• النقابات 

• أعضاء اللجان 

• مجلس الشورى )ليبيا( 

.… •

ت ( »الضجيح« أو عراقيل االتصال

يمكــن لعديــد العوامــل أن تحــول دون عمليــة اتصــال ناجعــة؛ إمــا ألنهــا تقــف عائقــا أمــام وصــول 

الرســالة وتحرفهــا، ممــا ينجــر عنــه أخطــاء يف الفهــم.  أنهــا تشــوه  أو  الرســالة إىل المتلقــي 

أمثلة عن العوائق »المادية«: 

• ضجيج يف الخلفية يحول دون االستماع جيدا إىل الخطاب، 

• خلل باألجهزة )هاتف معطل، تشويش بالراديو(، 
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• إعاقة بصرية أو سمعية، 

• الشخص الموكل ببعث الرسالة نيس القيام باإلرسال. 

أمثلة عن العوائق »النفسية« او عراقيل الفهم: 

• سوء فهم ناتج عن رسالة غامضة، 

• المتلقي يجهل القراءة، 

• المتلقي قادم من ثقافة مغايرة أو يتكلم لغة مختلفة، 

• الخ…

هــل يمكنكــم ذكــر ظــروف لــم يتــم فيهــا اســتيعاب رســالتكم بســبب عوائــق ماديــة أو ســوء فهــم؟ 

كيــف أمكــن لكــم حــل هــذا المشــكل؟

)feedback( رجع الصدى أو رد الفعل ) ث

لمــا تحــاورون شــخصا فــان نظراتــه، إيماءاتــه، وأحيانــا بعــض كلماتــه )نعــم، أفهــم ذلــك، قطعــا( توحــي 

بــأن هــذا الشــخص اليــزال يســتمع إليــك. إذا ســاورته بعــض الشــكوك حــول جــزء من رســالتك، فســيطرح 

عليــك ســؤاال لتصحيــح فهمــه. وإذا كان متفقــا معــك، فســيصرح بذلــك؛ وإذا كان غــري متفــق مــع رأيــك، 

فســيعرب عــن ذلــك أيضــا ممــا يســاهم يف تطــور الحــوار. تعــرف هــذه المرحلــة برجــع الصــدى أو رد الفعــل 

وهــي عامــل أساســي لضمــان نجــاح االتصــال. 

يف إطار البلدية ، ماهي الطرق المتوفرة لحمل جمهورك المستهدف عىل رد الفعل؟ 

• صندوق االقرتاحات 

• اجتماع شعيب

• يوم مفتوح 

• استطالع رأي

• عدد »اليك« )إعجاب-j’aime( والتعاليق عىل صفحة الفيس بوك الخاصة بالبلدية 

• العنوان االلكرتوين إلرسال التعاليق

نــوع »خــط مفتــوح« حيــث يتســىن لألشــخاص المهاتفــة والتعليــق حــول  • برنامــج إذاعــي مــن 

معيــن  موضــوع 

• مراسلة محرر الجريدة المحلية

• الخ…

هــل لديكــم أفــكار أخــرى أو أمثلــة عــن طــرق رد الفعــل الــي تمكــن الجمهــور المســتهدف مــن ايصــال 

آرائهــم؟ 
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2.أنواع	االتصال:	طرقه،	وسائله	و	أنشطته

أ ( االتصال المنطوق أو غري المنطوق

منــذ والدتــه، يتصــل الرضيــع مــع والديــه ليعــرب عــن الجــوع، التعــب، األلــم، الفرحــة وذلــك مــن دون 

نــربة صوتــه وحركاتــه.  يعــول عــىل  إذ  الــكالم.  الحاجــة إىل 

الخوف الغبطة الغضب التفاجؤ

يف الحيــاة اليوميــة، يشــكل االتصــال غــري الملفــوظ جــزءا هامــا مــن عمليــة التواصــل. إذ يرجــح الخــرباء 

أن 55 % مــن رســالة القائــم باالتصــال تحتــوي باألســاس عــىل عناصــر غــري كالميــة )حركــة اليديــن، 

معالــم الوجــه، وضعيــة الجســد، الــخ.( يف حيــن أن 38% مــن الرســالة تنتقــل عــرب النــربة والصــوت؛ ومــن 

ثــم تمثــل الكلمــات 7 % فقــط مــن الرســالة. 

الــخ. إذ أن  لــذا وجــب توخــي الحــذر أثنــاء الملتقيــات مــع المواطنيــن والمســاندين ورجــال األعمــال، 

الكلمــات وحدهــا ال تكفــي لتمريــر الرســالة؛ بــل ســيكون لنربتكــم و تصرفاتكــم وقع أكرب مــن الكلمات. 

يعترب االتصال اللفظي أداة التواصل المفضلة سواء كان ذلك يف :

• الحوار 

• المهاتفة 

• الخطاب

• االجتماع عن بعد )عرب سكايب Skype مثال( 

• برنامج إذاعي عىل الراديو

• برنامج إذاعي عىل التلفاز أو مقطع فيديو 

 )podcast( نشرة صوتية •

• الخ

ولكــن يف بعــض األحيــان كمــا هــو الحــال بالنســبة إىل الراديــو أو التلفــاز، فانــه مــن الصعــب عــىل 

المتلقــي بعــث رد الفعــل إىل القائــم باالتصــال. 
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ب ( االتصال البصري 

أي هاتين الرسالتين تكون أسرع وأسهل فهما؟ 

الثالثة و25 دقيقة

تقــدر العيــن البشــرية عــىل التقــاط رســالة بصريــة بطريقــة أســرع مــن استســاغها لرســالة مكتوبــة. 

عــالوة عــىل ذلــك، فــان هــذا النــوع مــن األيقونــات أو الرمــوز )icon( يكــون ســهل الفهــم حــى بالنســبة 

بالنســبة إىل مــن ال يحســن  أو  أخــرى  ثقافــات  مــن  أو  بلغــات مختلفــة،  المتحدثيــن  إىل األشــخاص 

القــراءة.

الصور الفوتوغرافية والرسوم معربة أكر من اإليقونات. فأي هاتين الصورتين أكر تأثريا؟

يقــال إن »الصــورة تغــي عــن التعليــق«. فالصــور الفوتوغرافيــة تلعــب دورا هائــال يف نقــل الرســائل ذات 

الصبغــة االجتماعيــة  وذلــك لكونهــا تســتدعي المشــاعر اإلنســانية كالفكاهــة والخــوف والغضــب او 

االنبهــار.
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حسب رأيكم، ماهي الرسائل المضمنة يف هذه الحمالت؟

   

ت ( االتصال المكتوب

البلديــة إىل بقيــة المواطنيــن  تعتــرب وســائط االتصــال المكتوبــة األكــر استســاغة لكونهــا تضــم 

بذلــك: ونعــي  والمســاهمين 

• رسائل 

• تقريرا رسميا أو جدول أعمال خاص باجتماع أو مؤتمر  

• كتيبات  

• بيانا، مناشري داخلية 

• دليال
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• دعوة 

• مخطط طرقات 

• ارساليات قصرية

• تقارير 

• مواقع واب

Powerpoint عرض •

توجد وسائط اتصال أكر تعقيدا ودواما تساهم

يف ضم عدد أكرب من األشخاص مثل:

• الملصقات اإلعالمية 

• الالفتات 

• األعمدة االشهارية » Morris » )انظر	الصورة	أعاله( 

• حائط مخصص للعرض 

• لوحة عرض الكرتوين 

• الطالء الحائطي 

• مركز معلومات 

يف معظم األحيان، تكمن نجاعة وسيلة

 االتصال يف دمج مختلف أنواع الوسائط

كاالتصال اللفظي وغري اللفظي والكتابة

والرسم والتصوير الفوتوغرايف. فعىل سبيل المثال،

صفحة واب يمكن ان تشمل النص المكتوب،

الصورة، الفيديو، مقاطع صوتية، الخ. 

ث ( االتصال الجماهريي 

هذه الوسائط تستقطب شريحة هائلة من الشعب، ونذكر من هذه الوسائط: 

• الراديو 

• التلفاز 

• الجرائد والمجالت 

• إىل جانــب وكاالت األنبــاء الــي توفــر المــادة اإلعالميــة الموجهــة إىل وســائل اإلعــالم الوطنيــة 

والعالميــة 

Photo par Pascal German,
Creative Commons BY-SA 3.0

Page web de la municipalité
de Carthage (Tunisie)
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معــروف أن شــراء اإلعالنــات يف وســائط اإلعــالم الجماهــريي باهــظ الثمــن وليــس يف متنــاول البلديــة 

ومــع ذلــك، فــان اإلعــالم يســعى جاهــدا إىل إيجــاد المعلومــات واألنبــاء عــىل مــدار اليــوم واألســبوع 

لتلبيــة حاجــة الجماهــري. ومــن ثــم، يمكــن التعويــل عــىل هــذه الوســائط، لتمريــر أهــم األنبــاء. 

الفقــرة )3.ت( تحتــوي عــىل مجموعــة مــن النصائــح حــول العمــل المشــرتك مــع الصحفييــن مــن أجــل 

إيصــال رســائل البلديــة عــرب وســائط اإلعــالم الجماهــريي. 

ج ( التفاعل االجتماعي

وســائط  بفضــل  جذريــا  تطــورا  الجماهــريي  االتصــال  طريقــة  تشــهد  الثانيــة،  األلفيــة  بدايــات  منــذ 

التعويــل عــىل الوســائل المعتمــدة ســابقا.  أعــدادا هائلــة دون  أنهــا تصــل  إذ  التواصــل االجتماعــي، 

يف:  أساســا  األدوات  هــذه  وتكمــن 

• فيس بوك  Facebook ) شبكة بناء عالقات صداقة(  

• لينكدين LinkedIn )شبكة عالقات عمل( 

• تويرت Twitter )ارسال رسائل ال تتعدى 140 حرفا( 

• يوتيوب YouTube)تبادل مقاطع الفيديو(  

• بينرتاست Pinterest )تبادل الرسوم(  

• انستغرام و فليكر Instagram / Flicker )تبادل الصور(، الخ  

وهي وسائل بمتناول أي فرد أو منظمة تمتلك رابط انرتنت وحاسوبا أو حاسوبا لوحيا أو هاتفا ذكيا.

 ح ( التظاهرات

قــد تكــون اجتماعــا يضــم عــددا مــن المتســاكنين أثنــاء اجتمــاع إعــاليم حــول أشــغال تهيئــة طريــق، 

البلديــة والجهــات المجــاورة خــالل مهرجــان ثقــايف أو أي  أو اجتماعــا يضــم آالف المواطنيــن مــن 

تظاهــرة تســتقطب وتحشــد وتثقــف وتضــم وتعــرف بــآراء الجمهــور المســتهدف. 

• اجتماعا شعبيا أو اجتماعا إعالميا، 

• عرضا، معرضا أو صالونا، 

• رحلة، 

• ورشة عمل،

• زيارة عمل، لجنة، 

• اسبوعا ثقافيا، 
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• حفل استقبال، 

• يوما مفتوحا، 

• نشاطا ثقافيا، 

• نشاطا رياضيا وديا، 

.…. •

خ ( األدوات الدعائية

عــىل ضــوء إمكانيــات البلديــة ومزانيتهــا، يمكــن القيــام ببعــض المنتجــات الدعائيــة لفائــدة البلديــة 

أو لفائــدة حملــة تحسيســية حــول شــعار البلديــة. ولكــن يجــدر التأكــد مــن تناســب األداة الدعائيــة مــع 

الرســالة المســتهدفة )انظــر فقــرة 4 الرســائل الجوهريــة( وجودتهــا؛ كمــا يجــب الحــرص عــىل أن يكــون 

الثمــن المعتمــد معقــوال وأن تنــال األدوات إعجــاب الجمهــور المســتهدف، الــخ. 

ونذكر من المواد الدعائية عىل سبيل المثال: 

األقالم،   •

الدبوس )pins( أو علما صغريا يحمل شعار البلدية،   •

البالونات،   •

الملصقات،   •

اليوميات،   •

حامالت مفاتيح،   •

…  •

ففــي إطــار حملــة تحسيســية حــول التصــرف يف الفضــالت عــىل ســبيل المثــال، مــن الجديــر إهــداء 

بعــض األكيــاس مــن القمــاش المقــاوم للمســاهمة يف تقليــص اســتهالك األكيــاس البالســتيكية 

غــري المتحللــة بيولوجيــا مــن قبــل المواطنيــن )non- biodegradable(. كمــا يمكــن مســاندة حملــة 

ــر ميــاه متكــررة االســتعمال.  تحسيســية حــول أهميــة المــوارد المائيــة مــن خــالل إنتــاج قواري

كمــا يمكــن، يف بعــض األحيــان، االســتعانة بمســاند  )sponsor( يتكفــل بجــزء مــن مصاريــف الشــراء 

مقابــل وضــع رمــز المســاند )logo( يف المــواد الدعائيــة إىل جانــب رمــز البلديــة. وتجــدر اإلشــارة إىل أنــه 

مــن الواجــب التأكــد مــن أن المســاند المختــار يتناســب مــع الرســالة والجمهــور المســتهدف وأن الدعــم 

المــايل ال يحــد مــن حريــة نشــاط البلديــة.
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3.االتصال	وفقا	لمختلف	الجماهري	المستهدفة

أ ( االتصال يف المستوى الداخيل

مــا الهــدف مــن االتصــال مــع الجماهــري الداخليــة؟ يعــد إعالمــا ألفــراد العامليــن بالبلديــة كالموظفيــن 

والعمــال واألعضــاء المنتخبيــن عــن آخــر المســتجدات بهــا يف غايــة األهميــة ألّن ذلــك مــن شــأنه:

• ضمان مشاركتهم وتحفزهم 

• تعزيز نجاعة أدائهم لكونهم يعملون من أجل هدف مشرتك 

نفــس  يف  األشــخاص  مــن  عــدد  انشــغال  حــال  يف  التبذيــر،  وتفــادي  المــوارد  توزيــع  تحســين   •

متباعديــن  مشــروعين  عــىل  متباينــة  بصفــة  العمــل  عنــد  أو  علمهــم  دون  المشــروع 

• االســتفادة مــن مشــاركة الموظفيــن والعمــال ردود فعلهــم وأفكارهــم المتعلقــة باالبتــكار 

وحســن التصــرف 

المواطنيــن  ألن  ايجابيــة  بطريقــة  عنهــا  التعبــري  وإمكانيــة  البلديــة  بمشــاريع  المعرفــة  تعزيــز   •

يمثلونهــا »ســفراء«  بمثابــة  بالبلديــة  والموظفيــن  العامليــن  يعتــربون 

مــن المستحســن أن تكــون الجماهــري الداخليــة ملمــة بالمشــاريع الكــربى أو خطوطهــا العريضــة قبــل 

تبليــغ المعلومــة إىل الجماهــري الخارجيــة إذ أن عــدم إلمــام العامــل أو الموظــف بــأن منظمتــه بصــدد 

بعــث مشــروع بالــغ األهميــة أو أن يعلــم بذلــك عــن طريــق جــاره أو المذيــاع أو الجرائــد ســيقلص مــن 

تحفــزه للعمــل يف المنظمــة. قلــة المعرفــة بالمشــاريع يمكــن أن تدفــع العامــل أو الموظــف إىل نشــر 

إشــاعات أو أخبــار غــري صحيحــة. 

ب ( االتصال بالمواطنين والمجتمع المدين

ما الهدف وراء االتصال بالمواطنين والمجتمع المدين؟

• من أجل تحقيق الشفافية، 

• إلعالم األفراد والمجتمع المدين، 

• لسرب اآلراء حول مشروع معين، 

• إليجاد أفكار مبتكرة، 

• للحصول عىل دعم الجمهور و المجتمع المدين يف خضم إجراءات التصرف مع التغيري،

لدعــم  المســتعدين  المــدين  المجتمــع  مكونــات  أو  المواطنيــن  مــن  ســواء  مشــاركين  إليجــاد   •

وقتهــم. بتكريــس  المشــروع 

ت ( االتصال بوسائل األعالم

العالقات مع الصحفيين تسري يف اتجاهين: 
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• أحيانــا يتصــل صحفــي بالبلديــة للحصــول عــىل معلومــات عــن المســتجدات ببلديــة مــا بمــا فيهــا 

بعــض »األنباءالســلبية« الــي تفضلــون التحفــظ عليهــا. ولكــن مــن أجــل الحفــاظ عــىل الشــفافية 

يجــب اإلجابــة عــن أســئلة الصحفــي. 

• يف بعــض األحيــان تبــادر بلديــة بتقديــم معلومــة لصحفــي وذلــك لنشــرها فيمــا بعــد عــىل نطــاق 

أوســع. 

كيف يكون االتصال مع الصحفيين؟

• حــاول التعــرف إىل الصحفييــن المهتميــن بتغطيــة األنبــاء المحلية يف جهتك. ماهي المواضيع 

الــي تســتدعي اهتمامهــم؟ كيف يمكــن االتصال بهم؟ 

• أرسل إىل الصحفيين بيانا مصحوبا بصور عن تظاهرة حديثة العهد، 

• استدع الصحفيين لحضور التظاهرات الهامةبالبلدية، 

• عــادة يف حــال اتصــال صحفــي بالبلديــة قصــد الحصــول عــىل معلومــات إضافيــة إلتمــام تقريــره 

يف اليــوم ذاتــه مــع الراديــو أو صحيفــة يوميــة، تجنــب المماطلــة وحــاول مــده بالمعلومــة يف أقــرب 

اآلجــال. 

يف صورة غياب صحفي محيل، يمكن االتصال مع اإلعالم بطرق مختلفة: 

• بــادر بتحريــر عــدد إخبــاري منتظــم )شــهريا مثــال( حــول مســتجدات البلديــة ينشــر يف صحيفــة أو 

مجلــة جهويــة أو بالراديــو؛ 

• يمكــن القيــام بمقابلــة هاتفيــة حــول موضــوع راهــن إذا اســتحال تنقــل الصحفــي عــىل عيــن 

المــكان؛

• أرســل إىل صحفــي عــددا مــن المواضيــع الباعثــة عــىل االهتمــام يف البلديــة إلتاحــة المجــال 

للقيــام بعديــد التقاريــر أثنــاء زيــارة واحــدة؛

تغطيــة  أجــل  مــن  دعائيــة  نبــذة  بمصاريــف  تتكفــل  أن  اســتثنائية  حــاالت  يف  للبلديــة  يمكــن   •

تظاهــرة هامــة ولكــن يجــب التيقــن مــن أن الوســيلة الدعائيــة المختــارة )الراديــو أو التلفــاز( هــي 

التظاهــرة.  هــذه  يف  المســتهدف  الجمهــور  الســتقطاب  األنســب 

بطريقــة  تجيبــون  لمــا  خاصــة  متبادليــن،  وثقــة  احــرتام  إىل  الصحفــي  مــع  العالقــة  تطــور  وبعــد 

اإليجابيــة« »األنبــاء  نشــر  يف  دعمهــم  عــىل  التعويــل  يمكــن  الســلبية«،  »األنبــاء  عــن  موضوعيــة 

و التواصل مع الجماهري المحلية والجهوية أو حى الوطنية يف بعض التظاهرات األكر إشعاعا. 

ث ( العالم الخارجي

الجماهري المستهدفة ال تنحصر يف مجال البلدية أو يف المجال الوطي؛ إذ أن البلدية عىل اتصال 
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بأفراد ومنظمات من الخارج مثل: 

• موظفي البلديات عىل الشريط الحدودي 

• الجماعات الي تعرب الشريط الحدودي  

• السياح 

• غري المقيمين

• رجال األعمال بالخارج  

• هيئات ممثلة عن مدن أخرى بالخارج 

قــد يريــد هــؤالء األشــخاص قضــاء بضــع ســاعات أو أيــام يف بلديــة، قــد تكــون تلــك المنظمــات بصــدد 

البحــث عــن فــرص اســتثمار أو تبــادل معــارف وخدمــات أو إمكانيــة توأمــة مــع بلديــة، الــخ. 

إطار:« مرحبا بكم يف البلدية »

تحتوي بلديتكم حتما عىل الفتة تعلم الزائرين بحدودها كما يف الصورة أسفله:

ما هي المعلومات الي يمكن ان تضيفها عىل الفتة الرتحيب الخاصة ببلديتكم؟ 

• االسم

• كلمة ترحيب

• رمز البلدية

• الشعار

• عدد المتساكنين

• إرشادات عن أهم المعالم

• موقع واب أو صفحة فيس بوك

• توأمة مع مدن أخرى

• أيام انتظام األسواق وأوقاتها

… •

ال يجــب وضــع الكثــري مــن المعلومــات عــىل الالفتــة لضمــان وضوحهــا؛ كمــا يجــب انتقــاء المعلومــات 

والحفــاظ عــىل أكرهــا إفــادة.

هــل يجــب ان يكــون النــص بالفتــة الرتحيــب الخاصــة ببلديتكــم مكتوبــا بلغــات عــدة؟ إذا كانــت اإلجابــة 

نعــم، مــا هــي اللغــات الــي يمكــن اعتمادهــا؟
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4.	مكونات	الرسالة	الناجعة

أ ( األسئلة الخمس

لما تقومون باستضافة مواطنين او ممثلين من المجتمع المدين للمشاركة

أو المساهمة يف نشاط، يجب التأكدمن كون الرسالة تتضمن العناصر الخمسة التالية:

1 - من؟ من المستضيف : بلدية، هيئة محلية، ممثلون عن الحي؟ من الضيوف؟ 

2 - ماذا؟ ماهي المناسبة أو التظاهرة؟

3 - مىت؟ ماهو التاريخ والتوقيت؟ ماهي تواريخ البداية واالنتهاء؟ آخر أجل لالشرتاك؟ 

4 - أين؟ ماهو العنوان؟

5 -كيف/ لماذا؟ أي معلومات مهمة أخرى مثل:

• ماهو الهدف من التظاهرة أو النشاط أو الحملة؟ 

• لما يجب مشاركة األفراد؟ 

• كيف تتم المشاركة؟ 

• كيف يمكن الوصول إىل مكان الحدث؟ 

• ماهو معلوم االشرتاك؟ 

• ماهــو عنــوان صفحــة الــواب أو العنــوان االلكــرتوين أو رقــم الهاتــف؟ أيــن يمكــن إيجــاد المزيــد مــن 

المعلومات؟ 

• الخ.  

ب ( الرسائل الجوهرية

يف كل عملية اتصال هامة ســواء كانت إعالنا عن تظاهرة ذات إشــعاع كبري أو بعث حملة توعية 

أو إدارة أزمــة فــإن البلديــة ســتحاول إيصــال قــدر هــام مــن المعلومــات إىل جمهورهــا المســتهدف. 

ولكــن لضمــان استســاغة هــذه الرســائل المعقــدة، يجــب تحديــد إثنيــن أو ثــالث )أو عــىل األكــر أربــع( 

رســائل مفاتيــح ســتكون محــل ارتــكاز دائــم ومتكــرر عــىل مــدى الحملــة. 

الرســائل  تتمثــل  قــد  األنفلونــزا  التلقيــح ضــد  توعيــة حــول  المثــال، يف حملــة  عــىل ســبيل  فلنأخــذ 

التــايل: يف  الجوهريــة 

1. األنفلونــزا مــرض خطــري يمكــن ان يــؤدي إىل المــوت بالنســبة إىل الفئــات المســتضعفة كالمســنين 

والمرضــى واألطفــال. 

2. التلقيح أنجع وسيلة للوقاية من هذا المرض. 

3. التلقيح ضد األنفلونزا ال يشكل خطرا عىل سالمتكم أو صحتكم. 

1

234
5
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يمكن االستعانة برسالة رابعة اختيارية:

4. إىل جانــب التلقيــح، مــن الضــروري غســل اليديــن بصفــة متكــررة لتجنب نقل العدوى إىل األشــخاص 

يف محيطكم.

تجــدر صياغــة هــذه الرســائل الجوهريــة بطريقــة ســهلة وبلغــة واضحــة لضمــان استســاغتها مــن قبــل 

مــرورا  المجلــس  العامــل اىل عضــو  مــن  بــدءا  المنظمــة  المســاهمين يف مشــروع  األشــخاص  كل 

بالموظفيــن. ســيقع تناقــل هــذه الرســائل بصفــة دائمــة أثنــاء التظاهــرات و يف المراســالت و كتيبــات 

اإلرشــادات و أثنــاء المقابــالت مــع الصحفييــن وعــىل موقــع الــواب وعــىل مواقــع التواصــل االجتماعــي 

والمعلقــات الدعائيــة )بحســب المجــال المتــاح(، الــخ. 

ت ( نربة الصوت

فلندرس الرسائل الثالث التالية:

• »ســأدعو بعــض األصدقــاء للذهــاب معــا لمشــاهدة مقابلــة كــرة قــدم يــوم الســبت القــادم؛ هــل 

تريــد االنضمــام إلينــا؟«

• »مــن دواعــي ســرورنا أن ندعوكــم لحضــور مقابلــة كــرة قــدم وديــة بيــن فريقنــا وفريــق البلديــة 

المجــاورة يــوم الســبت القــادم. الحضــور مفتــوح للجميــع.«

مجتمعنــا،  يف  الشــباب  لــدى  الرياضــة  ممارســة  وتشــجيع  البلديــات  بيــن  التعــاون  إطــار  »يف   •

ســتنظم مقابلــة كــرة قــدم يــوم الســبت القــادم بحضــور ممثليــن عــن الهيئــات المحليــة. الرجــاء 

حضوركــم.« تأكيــد 

حسب رأيكم، إىل من تتوجه هذه الدعوات؟

هل الحظتم اختالف النربة يف كل واحدة منها؟

حسب رأيكم، أي الدعوات ستكون األنجع يف استقطاب جمهور واسع؟

إن نجــاح عمليــة االتصــال يتوقــف عــىل تعديلهــا حســب الجمهــور المســتهدف. لمــا تســتهدفون عامــة 

النــاس، يجــب اتخــاذ لغــة رســمية واالقتصــار عــىل الوقائــع واســتعمال مصطلحــات بســيطة. تجــدر 

اإلشــارة أيضــا إىل ضــرورة تفــادي األخطــاء اللغويــة.
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5.	أهميةالحفاظ	عىل	خطاب	منتظم	خالل	االتصال
بغــض النظــر عــن مزانيــة ومجــال بلديتكــم، فمــن المستحســن الحفــاظ عــىل منهــج منتظــم يف 

جــل أنشــطة االتصــال ألن مــن شــانه تســهيل التعــرف إىل اتصــاالت بلديتكــم مــن قبــل جمهوركــم 

المســتهدف ســواء كان مــن المواطنيــن أو أعضــاء المجتمــع المــدين أو رجــال أعمــال أو بقيــة الشــركاء.

ومــن ثــم يــذاع صيــت بلديتكــم وتشــتهر بكونهــا تنظيمــا فعــاال ومحرتفــا ألن هــذا المنهــج يعــزز نجاعــة 

اتصاالتكــم.

أ ( الهوية البصرية

هل يمكنكم التعرف إىل األنظمة الممثلة بالرموز التالية؟

»الهويــة البصريــة« ليســت حكــرا عــىل الشــركات العالميــة، إذ أن معظــم البلديــات تملــك رمــزا أو شــعارا 

أو علمــا. يجــب أن تكــون »الهويــة البصريــة« الخاصــة بالبلديــة واأللــوان التابعــة لهــا مجســدة عــىل 

جميــع المنتجــات المصنوعــة خصيصــا للبلديــة. ومــن ثــم، يف حــال قيــام البلديــة بطباعــة نشــرات أو 

كتيبــات إعالنيــة )flyer( أو بطلــب أزيــاء للعمــال يجــب التثبــت مــن تجســيد الرمــز أو الشــعار عليهــا إذ 

يمكــن تجســيد الرمــز عــىل:

• كل الوثائق الورقية )ورق الرسائل،مظروفات، استمارات، الخ(؛

• مستندات، معلومات مطبوعة، مواد دعائية؛

• موقع الواب، صفحة الفيس بوك؛

• المعلقات الدعائية؛

• األزياء الرسمية؛

• العربات والوسائل التابعة للبلدية )شاحنات رفع الفضالت، الخ(؛

• المباين التابعة للبلدية.

يجــب الحفــاظ عــىل مقاييــس وألــوان الرمــز المتخــذ )logo(. فــإذا كان شــكل الرمــز ممططــا أو لونــه 
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مغايــرا للدرجــات المحــددة، فســينتج عــن ذلــك صــورة غــري محرتفــة ومــن ثــم تأثــري ســليب عــىل ســمعة 

البلديــة.

            نعم                                        ال                                         ال                                           ال

ب ( الناطق الرسمي
يستحســن أن تقــوم البلديــة بتعييــن شــخص أو مجموعــة أشــخاص مســؤولين عــن العالقــات الخارجيــة 

ويجيــدون التخاطــب يف المناســبات العامــة أو يف اإلعالنــات الهامــة ســواء مــع متســاكي البلديــة أو 

الصحفيين.

غالبــا مــا يلعــب هــذا الــدور بعــض األعضــاء المحلييــن يف المشــاريع الــي يشــاركون فيهــا يف حيــن 

يتــم تعييــن بعــض الموظفيــن مــن البلديــة للعمــل عــىل المســائل التقنيــة وذلــك لخربتهــم بالملــف 

المــدروس. ويف حــاالت أخــرى، يقــوم بهــذا الدور،الكاتــب العــام )تونــس( أو الوكيــل )ليبيــا(. 

ولضمان نقل المعلومة بطريقة واضحة وفعالة، فعىل الناطق الرسمي أن يكون قادرا عىل:

• التخاطب يف المناسبات العامة،

• التعبري بشكل واضح وتعديل خطابه حسب الجمهور المستهدف،

• الرتكز عىل الرسائل الجوهرية المضمنة يف مشروع معين )انظر فقرة 4 ب(.

يف حــال طلــب صحفــي مــن العامليــن بالبلديــة معلومــة عــن مشــروع معيــن، يجــب توجيــه مطلبــه اىل 

احــد الناطقيــن الرســميين.

ت ( الشخص أو الجهة المسؤولة عن االتصال

نظــرا إىل تعقيــد ســري العمــل بالمنظمــات الكــربى والعــدد الهائــل مــن العامليــن فيهــا، تــوكل هــذه 

المنظمــات إدارة مهــام االتصــاالت إىل شــخص أو قســم معيــن.

هــل بلديتكــم مســتعدة للقيــام بهــذه الخطــوة إذا كانــت المزانيــة ودرجة تعقيد مشــاريع االتصاالت 

تســمح بهــذه النقلــة أو تربرها؟

سيتمثل دور هذا الفرد أو المجموعة المتكفلة باالتصاالت يف القيام بالمهام التالية:

 ،intranet تطويــر وإحــداث وســائل اتصــال داخليــة )اجتماعــات، نشــرات الكرتونيــة، شــبكة داخليــة •

الــخ( إلبقــاء العامليــن بالبلديــة عــىل علــم بالمشــاريع المســتجدة؛

• تطويــر و إحــداث وســائل اتصــال خارجيــة لتمريــر المعلومــات الهامــة عــن البلديــة اىل مختلــف 
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المســتهدفة؛ الجماهــري 

• إدارة وســائط التواصــل االجتماعــي الخاصــة بالبلديــة ) Facebookاو twitter،الــخ( وذلــك لنشــر 

المســتجدات واإلجابــة عــن األســئلة واالحتفــال بنجــاح البلديــة؛

• القيام بدور الناطق الرسمي لدى البلدية والتعامل مع العامة واإلعالم؛

• إدارة العالقات مع الصحفيين استنادا إىل مهارات المبادرة.

6.	مؤشرات	األداء
كمــا هــو الحــال يف جــل القطاعــات، مــن الضــروري تقييــم األداء المتعلــق باالتصــال أثنــاء المشــروع 

ويف نهايتــه. هــذا التقييــم مــن شــانه ضمــان تحقيــق أهــداف حملــة االتصــال والتأكــد مــن وصــول 

المعلومــة إىل الجمهــور المســتهدف وأخــذ آراء )feedback( المقيميــن والمشــاركين بعيــن االعتبــار 

يف عمليــة اتخــاذ القــرار. ومــن ثــم، فــان عمليــة التقييــم تســاهم يف التحقــق مــن مــدى نجــاح األنشــطة 

المشــروع  أثنــاء  اســتخالصه  يتــم  مؤشــر  أي  نشــر  المســتقبل.يجب  يف  األخطــاء  لتفــادي  المتبعــة 

وتوثيقــه.

وتنقسم المؤشرات المساعدة عىل تقييم األداء إىل فئتين:

أ ( المؤشرات الكمية

مؤشرات مادية ومحسوسة تستند إىل إحصائيات ونسب مئوية. ومن السهل تحليل هذه البيانات.

ب ( المؤشرات النوعية

يكــون اســتبيان هــذه المؤشــرات أكــر تعقيــدا إال أنهــا أساســية لمعرفــة مــدى استحســان الجماهــري 

للمشــروع ومــدى نجاعتــه.

ومن ثم، يستند استبيان اآلراء إىل نوعين من البيانات:

• يســتدعي الســؤال »هــل تنصحــون جريانكــم بهــذا الربنامــج؟« مؤشــرا كميــا أو عدديــا: إذ أن تحليــل 

األجوبــة ســيقودنا إىل نتيجــة كالتــايل » XX% مــن المســتجوبين ينصحــون جريانهــم بهــذا الربنامــج. » 

• فيمــا ينتــج الســؤال »مــا الــذي يمكننــا فعلــه لتحســين الربنامــج؟« مؤشــرا نوعيــا: إذ أن تحليــل 

وتطويــر. تحســين  اقرتاحــات  ســيقدم  األجوبــة 
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بالنسبة إىل نشاط االتصاالت، فان مؤشرات األداء هي كالتايل:

المؤشرات النوعيةالمؤشرات الكمية
التعاليق واألسئلة المتلقاة بعد توزيع عدد الكتيبات اإلعالنية الموزعة

الكتيبات اإلعالنية
عدد المستجوبين / نسبة المقيمين بحي 

خضع لحصة إعالمية

تعاليق المشاركين

عدد األشخاص الذين الحظوا صفحة 

الفيسبوك  /  عدد األشخاص الذي عربوا عن 

إعجابهم »Like« / عدد األشخاص الذين نشروا 

الرسالة

التعاليق عىل صفحة الفيسبوك

)ايجابية أو سلبية(

مقارنة بين معدل مشاركة المواطنين قبل 

الحملة و بعدها

مستوى استحسان المقيمين بعد استبيان 

اآلراء يف نهاية الحملة
عدد الصحفيين الحاضرين / عدد التقارير حول 

المشروع

أسلوب التغطية اإلعالمية )سليب أو ايجايب 

او محايد(
عدد التذاكر المبيعة/ قيمة التوصيات المتلقاة

)sponsoring( 

المزانية األولية مقارنة بمصاريف المشروع 

الحقيقية )الحاجة إىل تعديل تقديرات 

المزانية المستقبلية؟(
عدد المنظمات الداعمة المشاركة يف 

المشروع )المجتمع المدين، المساندون(

تعاليق المشاركين /مصلحة المشاركين يف 

العمل مجددا يف مشاريع مستقبلية
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7.	مخطط	االتصال
يعد مخطط االتصال منهجا اسرتاتيجيا يندرج ضمن عملية التحسين والتطوير الدائم.

1. مرحلــة البحــث األوليــة تســاهم يف هيكلــة الوضــع، تحديــد األهداف، تعريف الجمهور المســتهدف، 

والتحقــق من الرســائل الجوهرية.

العمــل  وروزنامــة  والمؤشــرات  األدوات  تحــدد  الــي  التخطيــط  تتــم عمليــة  التاليــة  المرحلــة  2. يف 

المســؤولة. الهيئــات  أو  تعييــن األشــخاص  يتــم فيهــا  المزانيــة كمــا  اســتنادا إىل 

3. أثنــاء مرحلــة التنفيــذ، يتــم تطبيــق األنشــطة المخططــة عــىل أرض الواقــع مــن قبــل األشــخاص 

المعينيــن.

4. تليهــا مرحلــة تقييــم المشــروع الــي تســاهم يف تحليــل النتائــج الحاصلة حســب أهــداف تم تحديدها 

مســبقا. كمــا تتــم فيهــا مشــاركة أفضــل الممارســات واقرتاحــات التحســين مــع المســاهمين الرئيســين 

لضمــان نجــاح المشــروع التــايل.

وينســحب هــذا المنهــج االتصــايل عــىل تظاهــرة قصــرية نســبيا )دورة كــرة قــدم بيــن البلديــات، مهرجــان 

ثقــايف، احتفــال بعيــد ميــالد، حملــة نظافــة( أو مشــروع عــىل المــدى المتوســط أو البعيــد )مســاءلة 

أو حملــة  لتجهــزات كــربى  أو  تجــاري  انجــاز مشــروع  أو  تحتيــة  بيئــة  شــعبية حــول مشــروع تهيئــة 

إعالميــة حــول الحفــاظ عــىل المــوارد المائيــة أو بعــث مشــروع تصــرف يف الفضــالت(.

2
التخطيط

1
البحث

3
التنفيذ

4
التقييم

مزانية 
ادوات العمل

مؤشرات االداء
روزنامة العمل

المسؤولون

تقييم مؤشرات االداء
االتعاظ من الدروس السابقة

امكانيات التحسين؟ 

الوضع 
االهداف

الجمهور المستهدف
الرسائل الجوهرية

تنفيذ المخطط 
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مثال عن مخطط االتصال:

فلنقم بإدماج كل المعارف الي اكتسبناها يف هذا الدليل من خالل التطبيق التايل:

تحصلــت بلديتكــم مؤخــرا عــىل تمويــل مــن اجــل إحــداث نظــام جديــد للتصــرف يف النفايــات. فقــد 

شــهد عــدد المتســاكنين بالبلديــة تطــورا هامــا عــىل مــدى 20 عامــا ومــن ثــم لــم تعــد طاقــة مكــب 

القمامــة وفعاليتــه تلبيــان حاجيــات المواطنيــن، ممــا أدى إىل ظهــور »مناطــق ســوداء« يف أنحــاء 

البلديــة. انتشــر التلــوث البيــي يف كل األماكــن نظــرا إىل تطايــر األكيــاس البالســتيكية يف الهــواء. 

كل مــن المواطنيــن والزائريــن ال يملكــون حــس تطويــر نظافــة البيئــة وإنمــا يســاهمون يف تفاقــم 

مشــكل التلــوث.

المرحلة : 1 البحث

الوضع:

يمــر إحــداث نظــام جديــد للتصــرف يف النفايــات أساســا بعــدة مراحــل تمتــد عــىل طــول الســنة. فمــن 

لمكــب  الجديــد  بموضــع  قبولهــم  خــالل  مــن  بالبلديــة  المواطنيــن  دعــم  عــىل  االعتمــاد  الضــروري 

النفايــات الجديــد والتغيــري مــن ممارســتهم إزاء البيئــة. دعــم المجتمــع المــدين ضــروري لتوعيــة الشــعب 

والعابريــن بالحــدود بجديــة المحافظــة عــىل البيئــة. وأخــريا يجــب تمريــر زيــادات طفيفــة يف الضرائــب 

البلديــة )ضريبــة عــىل المبــاين المشــيدة بتونــس، ضريبــة حديثــة بليبيــا( مــن أجــل تغطيــة تكاليــف 

النظــام الجديــد.

أهداف حملة االتصال:

النفايــات لتحقيــق نســبة  1. يجــب حشــد المواطنيــن والزائريــن حــول النظــام الجديــد للتصــرف يف 

مشــاركة تســاوي 95 % مــن عمليــات رفــع النفايــات األســبوعية و الحــد بنســبة 90 % مــن القمامــة 

الملقــاة بالشــوارع و العمــل عــىل إزالــة «المناطــق الســوداء« مــن المناطــق العمرانيــة بنســبة 100 %.

2. توعية 80 % من المواطنين، بما فيهم األطفال حول أهمية الحفاظ عىل بيئة نظيفة وصحية.

3. تبادل الخربات المكتسبة مع XX البلديات المجاورة.
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الجماهري المستهدفة:

الرسائل الجوهرية:

1. البيئة الصحية كزن أساسي يجب المحافظة عليه من أجل حياة اإلنسان والفالحة

2. التلــوث مميــت )تتســبب »المناطــق الســوداء« يف تلويــث المــوارد المائيــة الصالحــة للشــراب، يمتــد 

األكيــاس  تنــاول  بســبب  والماشــية  الــدواب  تختنــق  عــدة،  ســنوات  عــىل  المهملــة  النفايــات  تحلــل 

الــخ( الملقــاة،  البالســتيكية 

3. كلنا مسؤولون وفاعلون من أجل مقاومة التلوث وتحسين المحيط

المرحلة  2 : التخطيط

المزانية:

 XXXXX مــن المزانيــة اإلجماليــة( مــن مجمــوع إجمــايل يقــدر ب % XXاو (XXXXX  يتــم تخصيــص

مخصــص للتصــرف يف النفايــات ســنويا، لتغطيــة كامــل حملــة االتصــال.

بالخارجبالداخل
• موظفون بالبلدية،

• العاملون،

• أعضاء المجلس،

• النقابات،

• أعضاء اللجان البلدية، بتونس مثال:

  o الشؤون االدارية و المالية،

  o أشغال التهيئة العمرانية،

  o الصحة والنظافة وحماية المحيط.

• أعضاءاللجان البلدية، بالنسبة اىل تونس مثال:

  o التعاون و العالقات الخارجية،

  o الشؤون االجتماعية و األسرة،

  o الشباب و الرياضة و الثقافة،

• المنظمات و الجمعيات المتعاونة مع البلدية،

• ممثلون عن الوزارات الوطنية المشرتكة بالمشروع،

األشــغال  )شــركات  بالخدمــات  التعهــد  شــركات   •

، الــخ(  الدراســات،  مكاتــب  و  العامــة 

• المقيمون بالبلدية بما فيهم األطفال،

• المجتمع المدين،

• شركات التعهد بالخدمات و التجهزات،

• العابرون عىل الشريط الحدودي،

• السياح و غري المقيمين،

• الصحفيــون المختصــون بتغطيــة السياســة المحليــة 

والتعمــري والمحيــط،

• مفوضون من بلديات مجاورة.
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األدوات:

حفلــة  المتاخمــة،  األحيــاء  و  بالبلديــة  إعالميــة  حصــص  بعــث  والزائريــن:  المواطنيــن  لحشــد   •

مراســمية لالحتفــاء ببعــث الخدمــة، توزيــع وثائــق حــول أوقــات جمــع النفايــات باألحيــاء، تنظيــم 

حمــالت نظافــة شــعبية لتحســين بعــض األماكــن الــي تعــاين مــن »مناطــق ســوداء« )غراســة 

أشــجار و أزهــار تلويــن الحيطــان مــن قبــل األطفــال، توزيــع أكيــاس قمامــة مصنوعــة مــن مــواد 

الــخ(. المحيــط،  تثبيــت معلقــات دعائيــة حــول حمايــة  مقاومــة، 

• لدعم حملة التوعية: توزيع منشــورات إعالنية )flyer(، مواد تعليميةلمدرســي التعليم االبتدايئ، 

ملصقــات، احتفــال باليــوم العالمــي للبيئــة )5 جوان(، مســابقة رســم أو تصوير فوتوغرايف، الخ.

• تبــادل الخــربات المكتســبة مــع البلديــات المجاورة:إحــداث ونشــر )عــرب الربيــد االلكرتوين أوالشــبكة 

الداخليــة intranet، أو أثنــاء الزيــارات( عــرض Powerpoint تقــدم جميــع المراحــل مصاحبــة بالصــور 

وغــري  الرســمية  المقابــالت  أثنــاء  والمعلومــات  المعــارف  تبــادل  الــخ.  قصــرية،  فيديــو  ومقاطــع 

ــارة بعــض المفوضيــن، الــخ. الرســمية، زي

مؤشرات األداء:

الكمية

• نسبة استحسان المواطنين قبل المشروع و بعده

• عدد المشاركين بالحصص اإلعالمية/ الحوار المحيل

• عدد الكتيبات اإلعالنية الموزعة / المعلقات 

• عدد التالميذ و األساتذة المشاركين يف الحملة

• عدد »المناطق السوداء« قبل الحملة وبعدها

• عدد التقارير المنشورة باإلعالم حول المشروع 

• عدد الممثلين عن بلديات أخرى الذين قاموا بطلب مزيد من المعلومات 

)sponsors عدد المساهمين )المجتمع المدين، المساندين •

• عدد أكياس النفايات المجمعة قبل الحملة وبعدها

• نسبة استخالص الضريبة البلدية الجديدة

النوعية

• التعاليق المتلقاة أثناء الحصص اإلعالمية/ الحوار المحيل

• التعاليق المتلقاة عرب الربيد االلكرتوين / موقع الواب/ صفحة الفيس بوك التابعة للبلدية

• مشاريع توعوية حول البيئة تحت إشراف المجتمع المدين و التالميذ

• أسلوب التغطية والتعليق يف التقارير عن المشروع
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الروزنامة :

يجــدر إدخــال جميــع البيانــات يف جــدول تتــم مراجعتــه وتحيينــه أثنــاء كل اجتمــاع للهيئــة المتكفلــة 

المراحــل  أثنــاء  أكــرب  وبتواتــر  دائــم  بشــكل  ســتنعقد  االجتماعــات  هــذه  المشــروع.  حــول  باالتصــال 

الحساســة مــن الحملــة. انظــر إىل الجــدول بالفقــرة المواليــة )المرحلــة3: التنفيــذ(

المسؤولون :

الشــخص أو األشــخاص المســؤولون عــن تنســيق االتصــاالت حــول مشــروع التصــرف يف النفايــات 

يتمثلــون يف الهيئــة المنظمــة أو المديــرة الــي تضــم أيضــا ممثليــن عــن شــركات تعهــد األشــغال 

العامــة، مكاتــب الدراســات واإلستشــارات، الموظفيــن بالبلديــة والمســؤولين عــن التمويــل والتهيئــة 

العمرانيــة والحفــاظ عــىل البيئــة إىل جانــب عــدد مــن ممثــيل اللجــان المتخصصــة.

عــىل  وتنطــوي  المشــروع  نســق  حســب  بانتظــام  المشــروع  حــول  فرعيــة  اتصــاالت  هيئــة  تجتمــع 

المشــروع. حــول  االتصــاالت  مجــال  يف  فاعــل  بــدور  تقــوم  أن  يمكــن  مجموعــات 

عىل سبيل المثال:

• المســؤول عــن اللجنــة المختصــة بالشــباب و الرياضــة و الثقافــة يمكــن أن يتــوىل أنشــطة االتصال 

داخــل المدارس؛

• المســؤول عــن اللجنــة المختصــة بالشــؤون االقتصاديــة يمكــن ان يتــوىل مهمــة البحــث عــن 

)sponsors(؛ مســاندين 

• فيمــا يمكــن للمســؤول عــن التعــاون و العالقــات الخارجيــة ان يربــط عالقــات مــع أعضــاء المجتمــع 

المــدين المحلييــن و الجهوييــن و الوطنييــن مــن أجــل خلــق فــرص المســاهمة يف التوعيــة حــول 

أهميــة المــاء.

المرحلة 3 : التنفيذ

جــدول االعمــال المتعلقــة باالتصــال يمكــن ان يتجســد عــىل النحــو التــايل. تجــدر مراجعــة وتحييــن هــذا 

الجــدول بصفــة منتظمة:
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دليل اتصاالت البلدية مع المجتمع المدين والمواطنين داخل الشريط الحدودي

المرحلة  4 : التقييم

يف نهايــة المشــروع، تقــوم الهيئــة المديــرة بمعاينــة مؤشــرات األداء لتقييــم ســري المشــروع وتحديــد 

نقــاط القــوة بالحملــة. كمــا يجــدر التوقــف عــىل جميــع النقــاط الــي ترتقــي إىل المســتوى المطلــوب 

وتحديــد كيفيــة تخطــي هــذه النقائــص يف المســتقبل.

تســتند هــذه المســاءلة إىل نقــاط االتصــال النظريةلالتصــال: هــل كان القائــم باالتصــال الشــخص أو 

الجهــة األنســب لتمريــر الرســالة؟ هــل كانــت الرســالة واضحــة؟ هــل كانــت الوســائل المعتمــدة لتمريــر 

المســتهدف(؟ماهي  )الجمهــور  المتلقيــن  عــىل  جيــد  بشــكل  التعــرف  تــم  هــل  مناســبة؟  الرســالة 

العوائــق الــي حالــت دون نجــاح االتصال؟ماهــي وســائل رد الفعــل المتاحــة؟

يمكن طرح العديد من األسئلة بانتهاء مشروع االتصال، منها:

• مــا هــي النقــاط الــي لــم تنجــح؟ ماهــي األنشــطة أو الممارســات الــي يمكــن مواصلــة العمــل 

بهــا بنفــس الطريقــة يف المســتقبل؟

• هل يجدر تحويل عنصر من الحملة إىل نشاط دائم يف البلدية؟

• كيف يمكننا االستفادة من التعاليق الي يقدمها الجمهور والمساهمون واإلعالم؟

• هل فهم الجمهور الرسائل الجوهرية؟ و هل تمت إعادتها مرارا؟

• هــل تــم تحديــد كل الجماهــري المســتهدفة؟ و هــل كانــت وســائط االتصــال المختــارة مناســبة 

لــكل أصنــاف الجماهــري المســتهدفة؟

• بالنظــر إىل النقــاط األقــل نجاحــا: هــل كانــت األهــداف صعبــة المنــال؟ المزانيــة كافية؟آجــال 

التنفيــذ غــري كافيــة؟

• إذا تعــرض نقــل المعلومــة بيــن مختلــف المســؤولين يف المشــروع إىل بعــض العوائــق، كيــف 

يمكــن تفــادي ذلــك يف المســتقبل؟

• إذا فاق رفض الجمهور للمشروع التوقعات،

o لماذا لم تقم آليات رجع الصدى )feedback( بالوقوف مبكرا؟

o إذا تــم التفطــن إىل هــذه النقطــة، كيــف كان مــن الممكــن تعديــل حملــة االتصــال للتجــاوب 

مــع مخــاوف الجمهــور طمأنتــه؟

• إذا لم يكن دعم بعض المساهمين يرتقي إىل المستوى المطلوب،

o هل كانت التطلعات إىل هذا المساهم عالية جدا؟

o هل فهمنا كيفية العمل الي ارتقبها هذا المساهم؟

o يف المستقبل، هل يجدر التعامل مجددا مع هذا المساهم؟إذا كانت االجابة نعم، لماذا؟
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للربهنــة عــىل نضــج التنظيــم العامــل عــىل هــذا المشــروع، يجــدر نشــر الخــربات والمعلومــات المكتســبة 

أثنــاء حملــة اتصــال مــع أبــرز المســاهمين. ومــن ثــم، سيســتفيد الــكل مــن التجربــة الســابقة عندمــا يحيــن 

وقــت بعــث نشــاط اتصــايل جديــد.
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