
1 الشباب و المواطنــــة الفعـالة - نوفمبر 2014

دليـــــل المنّشط

الشبــــــاب
و المواطنة الفعالة





الشبــــــاب
و المواطنة الفعالة
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تم إعداد هذا الدليل من قبل
مجيب الرحمان خالدي

خبير و باحث نظري في االستراتيجيات و االتصاالت التطبيقية
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حافلة المواطنة
تأسســت حافلــة المواطنــة فــي ســنة 2011 مــن قبــل مجموعــة مــن الجمعيــات: 
التونّســيين  )Sawty(،اتحــاد  صوتــي   ،)ACT( وقــّرر  خّمــم   ،)Touensa( توانســة 
)Femmes et Dignité( كرامــة  و  نســاء   ،)UTIL( الحريــات  أجــل  مــن   المســتقّلين 

و عدد من المستقلين.
تجمــع بيــن هــذه المجموعــة مــن الجمعيــات رغبــة مشــتركة فــي المشــاركة الفاعلــة 

لبنــاء تونــس أفضــل 
 تونس ديمقراطية، مواطنة، يقضة، منفتحة و متسامحة

مبادئنا 
المواطنة

 أيهــا المواطــن والمواطنــة إن الســيادة تعــود ليكــم وحدكــم. أنتــم مصــدر الشــرعية, إن 
لكــم الحــق والواجــب فــي المشــاركة فــي الحيــاة العامــة 

الديمقراطية 
 أيهــا المواطــن والمواطنــة إن صوتكــم هــو الــذي يمكنكــم مــن أن تكونــوا ممثليــن فــي 

كل مواقــع أخــذ القــرار
الحقوق والحريات 

 أيهــا المواطــن والمواطنــة، حقــك فــي المعلومــة فــي التنظــم وفــي اإلجتمــاع 
مــع بقيــة المواطنيــن يعتبــر محوريــا حتــى تمــارس مواطنتــك بشــكل فاعــل 

المجتمع المدني / مجتمع منظم 
أيهــا المواطــن والمواطنــة عندمــا تكــون فاعــا فــي المجتمــع المدنــي، يمكنــك أن 
تؤثــر فــي القــرارات التــي تهمــك أو تهــم المجموعــة، أن تســاندها أو تكــون ضدهــا. 

الكرامة والعدالة اإلجتماعية
ــة فــي تونــس بعــد  ــة واإلجتماعي ــة الحقــوق اإلقتصادي  أيهــا المواطــن والمواطن
الثــورة يجــب أن يتــم ضمانهــا لــكل فــرد مهمــا كان جنســه أو لونــه أو دينــه أو موقعــه 

فــي هــذا الوطــن.



صندوق األمم المتحدة للسكان

"صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان هــو وكالــة إنمائيــة دوليــة يدعــم حــق كل امــرأة 
ورجــل وطفــل فــي التمتع بحياة تتســم بالصحــة وبتكافؤ الفرص. ويقوم الصندوق 
أيضــا بدعــم البــاد فــي اســتخدامها للبيانــات الســكانية الازمــة لسياســات برامــج 
مكافحــة الفقــر وللبرامــج التــي تعمــل مــن أجــل عالــم يكــون فيــه كل حمــل مرغــوب 

فيــه، وكل والدة آمنــة ويحقــق فيــه كل شــاب وشــابة مــا لديهــم مــن إمكانيــات."

تنــدرج مبــادرة إعــداد دليــل المنّشــط حــول الشــباب والمواطنة الفعالــة ضمن برنامج 
العمــل بيــن ائتــاف جمعيــات حافلــة المواطنــة و صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان 
و يهــدف إلــى المســاهمة فــي تطويــر معــارف الشــباب مــن الجنســين و قدراتهــم 

فــي مجــال المواطنــة والمشــاركة الفعالــة فــي البرامــج واألنشــطة التــي تهمهــم.

و قــد حــرص ائتــاف جمعيــات حافلــة المواطنــة و صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان 
علــى إعتمــاد منهجيــة تشــاركية فــي إعــداد هــذا الدليــل، حيــث ســاهم الشــباب فــي 
صياغــة هــذا الدليــل و إقتــراح األنشــطة فــي مجــال اإلتصــال و البيداغوجيــا حتــى 

يكــون هــذا الدليــل مســتجيبًا الحتياجــات و انتظــارات الشــباب.
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 )Bus Citoyen( تــم إنجــاز هــذا الدليــل فــي إطــار برنامــج العمــل بيــن ائتــاف جمعيــات حافلــة المواطنــة
)UNFPA( و صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان

إعداد:
• مجيب الرحمان خالدي : خبير و باحث نظري في االستراتيجيات و االتصاالت التطبيقية 

مراجعة وإشراف:
• لجنة التكوين بحافلة المواطنة

• فريق العمل بصندوق األمم المتحدة للسكان 

ساهم في اإلعداد و المراجعة:
• شباب متطوعون، ناشطون في المجتمع المدني 

تنفيذ فني:
• فوتوغرافيا:

- صندوق األمم المتحدة للسكان
- حافلة المواطنة

 N.Fauqué -
Zied Mejri «ZOOart « :رسوم •

Innov8 Design Studio :إنجاز •
Simpact :طباعة •

©صندوق األمم المتحدة للسكان و ائتاف حافلة المواطنة. جميع الحقوق محفوظة.
رفــع مســؤولية : إن األراء الــواردة فــي هــذا الدليــل تعــود لمؤلفيهــا و ال تعكــس بالضــرورة آراء 

للســكان  المتحــدة  األمــم  صنــدوق 
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والثانــي  الصمــت،  العلــم  أّوُل   «  
االســتماع، والثالــث الحفــظ، والرابــع 

نشــره.« والخامــس  العمــل، 
 األصمعي 1

صمتــك  فبعــد  المنشــط،  صديقــي 
لحفظــك إســتماعك  و   إلســتماعك 
و حفظــك إلتقــان عملــك، حــان وقــت 
بمهاراتــك  التميــز  و  معرفتــك  نشــر 

تدريبــك. دورة  فــي  المكتســبة 

ينــدرج هــذا الدليــل ضمــن إطــار إحاطــة 
فــي حماتهــم  المنشــطين  توجيــه  و 
المواطنــة  بمجــال  التحسيســية 
فــي  األخيــر  هــذا  يتمثــل  و  الفعالــة، 
دليــل مرجعــي، يمكنهــم و يرشــدهم 
فــي مهامهــم و واجباتهــم بتزويدهــم 

عبــد الملــك بــن قريــب بــن عبــد الملــك بــن علــي بــن   1
أصمــع الباهلــي 121 هـــ- 216 هـــ/ 740 - 831 م( راويــة 

العــرب، وأحــد أئمــة العلــم باللغــة والشــعر والبلــدان.

ــر التطــواف فــي  ــه فــي البصــرة. كان كثي ــده ووفات مول
البــوادي، يقتبــس علومهــا ويتلقــى أخبارهــا، ويتحــف 
أخبــاره  الوافــرة.  بالعطايــا  الخلفــاء، فيكافــأ عليهــا  بهــا 

كثيــرة جــدًا. وكان الرشــيد يســميه )شــيطان الشــعر(. 

الازمــة  والمهــارات  بالمعلومــات 
لتبليــغ المعلومــة الكاملــة و الشــاملة 
تؤهلهــم  التــي  الصحيحــة  للمفاهيــم 
للعمــل علــى حصصهــم التحسيســية 

الفعالــة. المواطنــة  مجــال  فــي 

مكمــا  عنصــرا  الدليــل  هــذا  يعتبــر 
 لمــا ســبقه مــن دليــل و دورة تدريبيــة
و همــا علــى التوالي، الدليل المرجعي 
الفعالــة’’ المواطنــة  و   ’’الشــباب 
للمنشــطين.  التدريبيــة  الــدورة  و 
فيكــون هــذا الدليــل مرشــًدا للمنشــط 
يحيــي  و  المرجعــي  بالدليــل  يقتــاده 
مهراتــه المكتســبة فــي الــدورة التــي 

فيهــا. كــون 

جزئيــن،  المنشــط  دليــل  يتضمــن 
لفصليــن  األول  الجــزء  ينقســم 
تمهيــد علــى  محتواهمــا   يشــتمل 
ــر  و إعدادالحصــص التحسيســية و تذكي

المنشــط بمهامــه و واجبــات.

كمــا يحتــوي الجــزء الثانــي أيًضــا علــى 
فصليــن يشــمان تماريــن و أنشــطة 
أســس  مجــال  فــي  تحسيســية  مة

قد
ــــ

ــــ
لم

ا
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المواطنــة الفعالــة، و اآلخــر فــي مجــال 
بيــن  المســاواة  و  اإلنســان  حقــوق 

. لجنســين ا

المنشــط صديقــي  تنســى   ال 
و صديقتــي المنشــطة، انكمــا قــد 
تــم تدريبكمــا للقيــام بهــذا التنشــيط، 
فثقــا بنفســكما ولتكــن مواصفتكمــا 
هيــا ميزاتكمــا و ال تنســيا ابتســامتكما 
جمــال  هــو  فجمالكــم  الجميلــة، 

أخالقكــم!
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تمهيد و إعداد 
الحصص التحسيسية
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الحصة
التحسيسية

التخطيط

المضمون و
التقييمالمعلومات

ينــدرج هــذا الدليــل ضمــن المعــدات التكوينيــة فــي المواطنــة الفعالــة و حقــوق اإلنســان، 
فيتمثــل هــذا األخيــر فــي آداة مرافقــة و تكويــن مســتمر للمنشــط المتخــرج مــن الــدورة 

التدريبيــة للمنشــطين.

علــى  التحسيســية  مهامــه  آداء  علــى  المنشــط  مســاعدة  الدليــل  هــذا  مــن  فالغــرض 
التحسيســية، الحصــص  إعــداد  و  تمهيــد  المنشــط  مهــام  فمــن  يــرام،  مــا   أحســن 

و في هذه الفقرة نوجهه و نرافقه في إعداد حصته.

1. مراحل إعداد الحصة التحسيسية :

تعتمــد الحصــة التحسيســية باألســاس علــى المهــارات و التقنيــات التــي إكتســبها المنشــط 
فــي دورتــه التدريبيــة، لكــن ال تكــون هــذه المهــارات و التقنيــات كافيــة إلعــداد الحصــة، بــل 
يجــب علــى المنشــط التمكــن مــن إعــداد و تمهيــد حصتــه بنفســه و التــي تتكــون مــن 3 

عناصــر أساســية:
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1. أ. التخطيط 

يعتبــر التخطيــط مــن أهــم مراحــل إعــداد الحصــة التحسيســية، فتكــون هــذه المرحلــة حاســمة 
لوجــود الحصــة.

فتجد في ما يلي جدوال تلخيصيا لتخطيط الحصة و ما يتيسر عليك فعله في هذه الفترة.

تصنيف 
عدد المدربين المكان و التوقيتاإلجراءات الالزمةالحصة

و المرافقين
حصة تحسيسية 

ال تفوق 
شخصين

• مكان هادئ و يوفر جوا ال شيء
مائما للحصة التحسيسية

• من المفضل وجود 
مدرب مراقب في 

الحصص األولى
• منشطان على 

األقصى
حصة تحسيسية 
لمجموعة، خارج 
نطاق مؤسسة 

)مقهى، 
نادي...(

• إعام المنظم األم 
بتاريخ و مكان الحصة

• إعام صاحب المحل 
بالحصة إن توجب ذالك

• التنسيق مع المدرب 
للمراقبة و اإلحاطة

• مكان هادئ و يوفر جوا 
مائم اللحصة التحسيسية

 • خارج أوقات اإلحتفاالت 
و الصوت الصاخب

• من المستوجب 
حضور مدرب مراقب 
في الحصص األولى

• منشطان في 
الحصص األولى

• ال يفوق عدد 
المدربين 3 في بقية 
الحصص دون مراقب

حصة تحسيسية 
لمجموعة، داخل 
نطاق مؤسسة 

)معهد، مدرسة، 
مصائف، 
الكشافة(

• إعام المنظم األم 
بتاريخ و مكان الحصة 

• إعام صاحب 
المؤسسة بالحصة إن 

توجب ذالك

• التنسيق مع المدرب 
للمراقبة و اإلحاطة 

• التنسيق مع المنظمة 
األم إلتخاذ التراخيص 

الازمة

 • خارج أوقات اإلمتحانات
و العطل بالمعاهد

 
• في أوقات العطل في 

المصائف و الكشافة

• بدرس يكون له صلة 
بالموضوع بعد طلب األذن 

من األستاذ المشرف )مثال 
تربية مدنية(

• في ساعة ذروة )بين 
الدروس( و ذلك بتنسيق مع 

المعهد

• من المستوجب 
حضور مدرب مراقب 
في الحصص األولى

• منشطان في 
الحصص األولى

• ال يفوق عدد 
المدربين 3 في بقية 
الحصص دون مراقب
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نقطة عرض في 
تظاهرة ثقافية

• التنسيق مع المدرب 
للمراقبة و اإلحاطة

 
• التنسيق مع المنظمة 

األم إلتخاذ التراخيص 
الازمة و تحضير األدواة 

األعانية و اإلعامية

• التسجيل بالتظاهرة 
الثقافية أو إعام 

المشرف عليها

• تهيئة نقطة العرض 
الخاصة بالمنظمة

• في أوقات تداول التظاهرة 
الثقافية 

• عدم ترك نقطة العرض 
بدون منشط بتاتًا

تقسيم تداول 
المدربين و المنشطين 

على النقطة، حيث 
يكون هناك عدد كاٍف 

و متوازن في مختلف 
األوقات

1. ب المضمون و المعلومات

يتوجــب علــى المنشــط أن يكــون ملمــًا بكامــل المعلومــات الموجــودة بالدليــل المرجعــي، و أن 
يكــون هــذا األخيــر المصــدر الوحيــد للمفاهيــم المنقولــة فــي الحصــص، فيجــب عليــه أن يطلــع 

علــى الدليــل المرجعــي كلمــا تســنى لــه و خاصــًة قبــل الحصــة إلثــراء معلوماتــه.

1. ج التقييم 

ــه للشــباب ــه، حيــث يمــد ب  يطلــب مــن المنشــط التحسيســي اإلدالء بتقييــم فــي آخــر حصت
و الغايــة مــن ذلــك هــو معرفــة مــدى تمكنــه مــن الحصــة و إن كان قــد أبلــغ المعلومــة مــن خــال 

نشاطه.

 يوجد نموذج للتقييم جاهز للطباعة في الملحق فال تنس أن تزود نفسك بكمية كافية
على عدد الحاضرين
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2. تقديم الحصة التحسيسية 
يطلــب مــن المنشــط فــي بدايــة كل حصــة تحسيســية التعريــف بالمنظمــة األم التــي تتــرأس 

المشــروع التحسيســي و هــي حافلــة المواطنــة. 

حيــث يجــب عليــك التقيــد بالتعريــف الرســمي لهــا، لتعــرف بعــد ذلــك بنفســك و بوظيفتــك 
التطوعيــة كمنشــط وينبغــي أن يكــون تعريفــك عامــا ً و بســيطًا بمــا فيــه الكفايــة للفهــم.

بتعريــف  التــزود  تنــس  ال  المنشــط  صديقــي 
حفظــه. مــن  التمكــن  و  المواطنــة  حافلــة 

فقــراءة التعريــف مــن الورقــة أمــام الحاضريــن 
يقلــل مــن مصداقيتك و كأنــك ال تعرف إنتماءك 

التطوعــي !
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مواصفات، مهام،
و واجبات المنشط
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 تنقســم مواصفــات و ســلوكيات المنشــط إلــى مرحلتيــن أساســيتين، فتكــون األولــى حتميــة
و العنصر المؤهل إلختياره للدورة التدريبية و األخرى ناتجة عن تدريبه و تكوينه :

1. صفات إختيار المنشط
عضو ناشط في جمعية   •  

مستعد و قادر على القيام بعشرين حصة تحسيسية بالسنة على األقل   •  
الحد األدنى للسن: 18/15 سنة )مع بعض االستثناءات(  •  

مندمج بمنطقته و على صلة متينة و معرفة بالعمل الميداني المحلي   •  
يجيد تحدث اللغة العربية،اللهجة المحلية، و الدارجة  •  

ال يكون عضوا فاعا أو عضو مجلس إدارة حزب سياسي  •  
طموح للتواصل و التحدث مع اآلخرين  •  

طموح للتعامل مع اآلخرين  •  
طموح للعمل التطوعي   •  

ــة بعــد  ــة المواطن ــار المنشــطين يعــود لفريــق متخصــص فــي ذلــك بحافل مــع العلــم أن أختي
إطاعهــم و دراســة الســيرة الذاتيــة و رســالة التغطيــة.

2. صفات و سلوكيات المنشط بعد التدريب
محتــرم لقيــم المواطنــة والديمقراطيــة وفقــا لميثــاق القيــم لحافلــة المواطنــة و الدليــل   •   

المرجعي   
اإلجابة على األسئلة من دون تحيز حزبي وفقا للدليل المرجعي  •  

متجنب ألي ســلوك أو موقف عنصري و تمييزي، الفرز الذاتي و التفســير الشــخصي   •   
الذي يمكن أن يعرقل الحصة التحسيسية   

متقبــل لــآراء و إتخــاذ المواقــف المختلفــة داخــل الحصــة دون أي تفاعــل تعاطفــي   •   
محايد أو مضاد لذلك    

المكتســبة  للمهــارات  موظــف  و  بالدليــل  الموجــودة  التحسيســية  بــاألدوات  ملــم   •   
بالتدريب    

وفي للرسائل التوعية على المواطنة والديمقراطية التي تحددها حافلة المواطنة   •  
ملتزم و ملم بدليله المرجعي  •  

محترم للتوقيت   •  
دقيق و حريص على الشكليات  •  

واضح و منطقي   •  
حيادي و قادر على ترك أحكامه الخاصة خارج التدريب  •  

بشوش و ناشط في جميع الحاالت  •  
منضبط و مهذب سلوكيًا  •  
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3. مهام و وجبات المنشط
تصنــف فــي هــذا الجــدول مهــام و واجبــات المنشــط فــي مختلــف المراحل وفقا للمســتلزمات 

و الخصوصيــات التــي يواجههــا قبــل، خــال و بعد الحصة التحسيســية

تصنيف 
المهام

قبل الحصة 
التحسيسية

خالل الحصة 
التحسيسية

بعد الحصة 
التحسيسية

• التخطيط للحصة مهام المنشط
التحسيسية

• تحديد مكان العمل 
التحسيسي و توفير 

معلومات مراسلته من 
قبل المنظمة )مدرسة، 

معهد، كلية...(

• تطوير و إثراء مفهوم 
 المواطنة، الديمقراطية

و حقوق اإلنسان

• تأمين 20 حصة تحسيسية 
في سنة

• تقرير تقييمي 
للحصة

مهام المنشط 
بالتنسيق مع 

الفريق المشرف 
بحافلة المواطنة

• دراسة الفئة 
 المستهدفة

و خصوصياتها حسب 
المناطق

• التنسيق مع المدربين 
للمراقبة و اإلحاطة

• تمتين و تعزيز العاقات 
مع المنظمات و الجمعيات 
المحلية الفاعلة في مجال 

 الديمقراطية، المواطنة
و حقوق اإلنسان

• تشهير بنشاط حافلة 
المواطنة

• دعم و تدارك 
النقائص المستنتجة 

من التقييم 

• تقييم سنوي 
للعمل التحسيسي

صديقــي المنشــط، تذكــر المقولــة 
» هــذا الشــبل مــن ذاك األســد« 
عــن  ناتجــة  كمنشــط  فصفاتــك 
 صفــات مدربــك، فكــن محــل الثقــة

و تحل بإمتياز سلوكك
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مهام فريق 
التنسيق 

المشرف بحافلة 
المواطنة

• أخذ التراخيص المناسبة 
 للعمل التحسيسي

و الميداني

• توفير المراقبة و اإلحاطة

• توفير معدات التشهير 
لحافلة المواطنة

• دراسة التقرير 
التقييمي 

• دراسة و تحليل 
التقرير السنوي 

• التخطيط و دعم 
تطور النشاطات 

للسنة المقبلة

تقيــد بهــذا الجــدول لتعــرف 
مــن  مهامــك  و  واجباتــك 
ال  حتــى  غيــرك،  مهــام 
تتعــدى عمــل الغيــر و تعــرف 
متــى يتوجــب عليــك طلــب 

المســاعدة. 
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تمارين و أنشطة 
تحسيسية في 

مجال حقوق 
اإلنسان و المساواة 

بين الجنسين
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عنوان التمرين : طريق الحياة

التوقيت : 25 دقيقة

متطلبات التمرين : لوحة للكتابة، قلم.

األهداف: 

تحسيس الشباب باهمية حقوق االنسان  •  
تحديد مفهوم حقوق االنسان   •  

تحسيس الشباب حول انعكاسات حقوق االنسان على نجاح حياتهم  •  

إســتنتاج : يقــوم المــدرب بــإدراج حــوار حــول مفهــوم و اهميــة حقــوق االنســان و كيــف تكــون 
ــاة ناجحــة و فــي نفــس الوقــت تكــون المؤمــن الرئيســي لمجتمــع ــرة اســس حي  هــذه االخي

و مواطنون ناجحون و فاعلون.

خطيــن  رســم  المنشــط  علــى  يتوجــب 
مسترســلين و فــي آخــر كل خــط يكتــب اســم 
شــخص. يكــون الشــخص االول فــي ظــرف 
حياتــي ايجابــي، متطــور و ناجــح و الثانــي 

فــي حالــة ســلبية مترديــة.

حياتــه،  فــي  مســتقر  ســنة،   25 ســيف، 
لطفــل اب  متــزوج،  بمطعــم،  عامــل 

خــرج  مخــدرات،  مدمــن  ســنة،   25 رشــيد 
مــن الســجن لســرقة منــذ شــهرين، ظــروف 

حياتيــة ســيئة.

مــن  كل  ان  للحاضريــن  المنشــط  يوضــح 
العمــر،  نفــس  لهمــا  الشــخصيتين  هاتيــن 
مــن نفــس المدينــة و نفــس الجنــس، فمــا 
يمكــن ان يكــون الفــرق بينهمــا؟ و مــا الــذي 

جعــل وضعيتهمــا مختلفــة لهــذا الحــد؟ 

ان  الحاضريــن  مــن  المنشــط  يطلــب 
ــاة كل واحــد منهــم ــوا و يســتنتجوا حي  يتخيل
 و المواصفات التي امتازت بها او نقصتها
ــدأ  ــا هــذا لهــذه الحــال. يب ليصــل فــي يومن

مــن  المذكــورة  االفــكار  بتدويــن  المنشــط 
الحاضريــن و اســتنتاج بعــض المعلومــات 

االخــرى: 

لســبب  ســجن  فــي  كان  رشــيد،  مثــال: 
الســرقة = اذا ليــس لديــه مــال = اذا هــو 

العمــل. عــن  عاطــل 

 = متــزوج  و  حياتــه  فــي  مســتقر  ســيف، 
منــزل  لديــه 

صفــة  فــي  المعلومــات  هــذه  كل  تكــون 
ممكنــة. لكنهــا  موثوقــة  غيــر  احتمــاالت 

بعــد التعمــق فــي اســتنتاج و تخيــل حيــاة 
كل مــن الشــخصين، يقــوم المنشــط بطــرح 

الســوال :

النقائــص هــذه  كل  تتمثــل  مــاذا   فــي 
او االمتيازات؟ 

االجابة تكون : حقوق االنسان.

 ثــم يقــوم المنشــط بطــرح مناقشــة يتمحور 
لحقــوق  يمكــن  هــل  حــول،  موضوعهــا 
االنســان تغييــر حيــاة انســان و مســتقبله؟
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عنوان التمرين : الحافلة

التوقيت : 25 دقيقة

متطلبات التمرين : كراسي على عدد المشاركين.

األهداف: 

ادراك اهمية حقوق االنسان في االحساس باالنتماء للمواطنين  •  
فهم مخلفات االقصاء و التمييز  •  

ادراك انعكاسات الوصم و التمييز على المدى الطويل  •  

وضــع  الشــباب  مــن  المنشــط  يطلــب 
الكراســي داخــل القاعــة فــي شــكل مقاعــد 
داخــل حافلــة و يتخــذ المنشــط دور الســائق 
الحافلــة  هــذه  ان  المنشــط  يفهــم  حيــث 
اليمكنــه  لكــن  افضــل  حيــاة  نحــو  متجهــة 
توفــرت  مــن  اال  حافلتــه  داخــل  يأخــذ  ان 
هــذه  تكــون  حيــث  الكاملــة،  الشــروط  بــه 
االنســان.  بحقــوق  صلــة  علــى  الشــروط 

يجــب علــى المنشــط إعــداة عــدة شــخصيات 
مختلفــة  خصوصيــات  ذات  المجتمــع  مــن 
ــذي نعيــش  ــة مــن المجتمــع ال تكــون واقعي
لهــذه  ملخصــا  المنشــط  يكتــب  فيــه، 
وريقــات، فــي  حــدة  علــى   الشــخصيات، 

و يتم توزيعها على المشاركين.

مثال عن الشخصيات : 

• طفــل، حامــل لفيــروس نقــص المناعــة 
البشــرية

• رجــل، دون مقــر ســكني قــار، عاطــل عــن 
العمــل

• شــاب مــن دون نســب، غيــر حامــل لبطاقــة 
تعريــف وطنية

• أم عزباء 

ــة  ــة، متخــرج مــن كلي ــة ثري • شــاب مــن عائل

الهندســة

• فتــاة ذات اعاقــة حركيــة مــن عائلــة فــي 
منطقــة نائيــة

ــن  ــذ بعي ــى المنشــط)ة( ان يأخ »يتوجــب عل
اإلعتبــار كل مــن البيئــة االجتماعيــة و الفئــة 
المســتهدفة عندمــا ينتقــي االمثلــة بهــذا 
التمريــن، كمــا يطلــب منــه ان تكــون االمثلــة 

مســاندة للمســاواة بيــن الجنســين»

الجلــوس  الشــباب  مــن  المنشــط  يطلــب 
ســيذكر  انــه  يعلمهــم  و  الحافلــة  داخــل 
التــي  بالشــخصيات  مرتبطــة  حقــوق  عــدة 
كانــت  ان  مرحلــة  كل  ففــي  يتقمصونهــا، 
الحــق، فعلــى  بهــذا  تتمتــع  الشــخصية ال 
متقمصهــا النــزول مــن الحافلــة و توقــف 

التمريــن. فــي  مشــاركته 

يقــوم المنشــط بذكــر حقــوق الجيــل االول 
لجميــع  مكتســبة  تكــون  مــا  عــادة  وهــي 
الحــاالت،  بعــض  فــي  اال  الشــخصيات 
 ثــم يمــر المنشــط للجيــل الثانــي و الثالــث
) الرجــاء االطــاع علــى الدليــل المرجعي ص 
المنشــط  يقــوم  التمريــن  هــذا  فــي   ،)27
بوصــم و تمييــز المشــاركين حيــث يدركــون 
مــدى ســلبية هــذا االحســاس و انعكاســاته 

فــي الحيــاة.
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إســتنتاج : يقــوم المنشــط بشــكر جيمــع المشــاركين ثــم يطــرح ســؤال علــى المشــاركين 
الــذي وقــع تمييزهــم و اقصائهــم مــن التمريــن، عــن نوعيــة االحســاس التــي صــدر بداخلهــم 
عندمــا وقــع وصمهــم. يفســر المنشــط ان هــذا التمريــن هــو مثــال مصغــر مــن مــا يحســه 
النــاس فــي الحيــاة الحقيقيــة و انــه بتقمصهــم هــذه الشــخصية تمكنــوا مــن االحســاس 

ــرام حقــوق االنســان. باالنعكاســات الســليبية المنجــرة عــن عــدم احت
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تمارين و أنشطة 
تحسيسية في 

أسس المواطنة 
الفعالة
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عنوان التمرين : انا مواطن فأنا...

التوقيت : 25 دقيقة

متطلبات التمرين : لوحة للكتابة، قلم.

األهداف: 

التعرف على المواطنة كحق، ممارسة و هوية  •  
تحسيس الشباب حول موضعهم من المواطنة و ادراك اهمية نقائصهم  •  

توعية الشباب حول شمولية المواطنة و كمالها بوجود الحقوق  •  

ــة الحقــوق كعنصــر اساســي  ــإدراج حــوار حــول مفهــوم و اهمي إســتنتاج : يقــوم المــدرب ب
فــي المواطنــة و التركيــز علــى كــون العنصــر األّول والّرئيســي فــي المواطنــة هــو العنصــر 
القانونــي المتعّلــق بالحقــوق والــذي مــن نتائجــه توّفــر بقّيــة العناصــر أي الممارســة والهويــة. 
ففــي غيــاب الحقــوق ال حديــث أصــا عــن المواطنــة وال يمكــن للفــرد أن يكتســب هوّيــة 

المواطنــة.

الوقــوف  الشــباب  مــن  المنشــط  يطلــب 
فــي آخــر القاعــة و يفســر لهــم انــه ســيقوم 
بخطــوة  التقــدم  عليهــم  6 عناصــر و  بذكــر 
كلمــا احــس كل منهــم ان العنصــر المذكــور 

يخصــه او متمتــع بصفاتــه.

المنشــأة  العناصــر  بذكــر  المنشــط  يبــدأ 
للمواطنــة كحــق، ممارســة و هويــة كمــا ورد 

المرجعــي ص.31 الدليــل  فــي 

• لــي حقــوق كإنســان وهــي حقــوق كونيــة 
معتــرف بهــا دوليــا وملزمــة لدولتــي.

• أعــرف حقوقــي، أدافــع عنهــا، أطالــب بهــا 
دولتــي.

الحقــوق  مــن  بجملــة  أتمتــع  عندمــا   •
والواجبــات علــى قــدم المســاواة مــع بقيــة 
الدولــة، إلــى  باالنتمــاء  أشــعر  األفــراد، 

يمّثــل  الديمقراطيــة،  الدولــة  فــي   •
المواطــن صاحــب القــرار فــي كل المجاالت.

• أشــارك فــي إدارة الشــأن العــام ســواء 
االقتصاديــة  أو  السياســية  الناحيــة  مــن 
آليــات  عبــر  الثقافيــة،  أو  االجتماعيــة  أو 
وإجــراءات يقرهــا القانــون وفــي فضــاءات 
الديمقراطــي، والتســيير  بالحريــة  تتمتــع 

كان  مهمــا  وأخيــرا  أوال  نفســي  أقــّدم   •
كمواطــن-ة- عرقــي  أو  جنســي  أو  دينــي 

يتعيــن علــى المنشــط اعطــاء مهلــة للتركيــز 
و التفكيــر الدراك مــدى تمكنهــم و وجهــة 
نظرهــم مــن هــذه العناصــر، كمــا يجــب عليــه 
ايضــا التحــاور مــع الشــخص الــذي لــم يتقــدم 
بخطــوة و فســح المجــال لــه لكــي يعبــر عــن 
رأيــه و لمــا ال يحــس بانتمائــه للمجموعــة 
المرحلــة  هــذه  ففــي  تقدمــت،  التــي 
 علــى المنشــط تاطيــر مخــاوف المشــارك
النقائــص فهــم  علــى  مســاعدته   و 

و اسبابها التي يواجهها.
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عنوان التمرين : أنا أفكر، أثق و أرتاح

التوقيت : 25 دقيقة

متطلبــات التمريــن : صنــدوق يفتــح و يغلــق، أوراق صغيــرة، أقــام علــى عــدد المشــاركين فــي 
الحصة.

األهداف: 

تحديد مفهوم التصويت للمشاركين  •  
تبسيط حق و واجب التصويت للشباب  •  

توعية الشباب بأهمية التصويت  •  

إســتنتاج : قــم باإلشــراف علــى نقــاش جماعــي بطــرح األســئلة التاليــة: مــن اســتمتع بهــذا 
التمريــن؟ مــن اســتمتع بإختيــار و التفكيــر باإلنســان الــذي يثــق بــه؟ مــا الــذي ســاعد علــى 
إختيــار هــذا اإلنســان؟ مــا الــذي قمتــم بــه فــي هــذا التمريــن؟ بيــن لهــم أن عمليــة إختيــار 
اإلنســان الــذي يكــون محــل ثقتهــم، و حاميهــم مــن مخاوفهــم، و مســاعدهم علــى حــل 
مشــاكلهم، هــي نفســها عمليــة التصويــت، و أنهــم صوتــوا للتــو للشــخص الــذي يثقــون 

ــك هــذا؟ ــارك و تصويت ــزول باختي ــه ان يحــل و ي ــه. فهــل مشــكلك يمكن ب

ــن يتوجــب  صديقــي المنشــط، هــذا التمري
القيــام بــه فــي حصــة تحسيســية لمجموعــة 
تحسيســي لقــاء  أو  معهــد،  فــي   شــباب 

أو غير ذلك.

أطلــب  المشــاركين،  عــن  الصنــدوق  إخــف 
مــن المشــاركين التركيــز و الهــدوء وأطلــب 
تركيزهــم  لتعميــق  بحــركات  القيــام  منهــم 
كدلــك الــرأس، و غلــق األعيــن لكــي يبعــد 
تمريــن  هــو  التمريــن  هــذا  بــأن  تفكيرهــم 

التصويــت. علــى  للتشــجيع  تحسيســي 

أطلــب مــن المشــاركين تذكــر أهــم مشــكلة 
واجههــا كل منهــم فــي حياتــه، و التفكيــر 
فيهــا لمــدة 3 دقائــق، ثــم أســألهم جميًعــا 
إن كان أحدهــم يريــد أن يشــارك أصدقــاءه 

هــذه المشــكلة.

ثانًيــا أعــد نفــس الطلــب لكــن هــذه المــرة، 

يخــص أهــم هــدف يريــد كل منــه الوصــول 
إليــه، و التفكيــر فيــه لمــدة 3 دقائــق و أعــد 
أن  يريــد  أحدهــم  كان  إن  منهــم  الطلــب 

يشــارك اصدقائــه هــذا الطمــوح.

ــر فــي  ــب مــن المشــاركين التفكي ــًرا أطل أخي
عائلتهــم أصدقائهــم،  مــن  مــا،   شــخص 
أو مــن معارفهــم يثقــون بــه، يكــون مؤهــًا 
لحــل نفــس هــذا المشــكل و ليســاعدهم 
طموحهــم و  هدفهــم  إلــى   للوصــول 
أطلــب  و  دقائــق،   3 لمــدة  بــه  التفكيــر  و 
ــرة  منهــم كتــب إســمه علــى الورقــة الصغي

لآخــر. أحدهــم  يريهــا  أن  دون 

أخــرج الصنــدوق و أطلــب مــن المشــاركين 
منهــم  واحــد  كل  يضــع  أن  الحصــة  فــي 
ورقتــه فــي الصنــدوق، ثــم أطلــب منهــم 

الصنــدوق. فــي  التأمــل 
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عنوان التمرين : انا فاعل

التوقيت : 25 دقيقة

متطلبات التمرين : لوحة ورقية

األهداف: 

إدماج مفهوم المواطنة  •  
توعية المشاركين حول اهمية المواطنة الفعالة  •  

توعيــة المشــاركين حــول اهميــة المشــاركة الفاعلــة فــي المواطنــة لجيــل و مســتقبل   •   
أفضل   

يتوجــب علــى المــدرب أن يقســم اللوحــة 
فــي  يكتــب  حيــث  اجــزاء،   3 الــى  الورقيــة 
الثانــي فــي  بيــة»،  و  صالــح   «  االول 
الثالــث »صابــر» دون  » ســلمى» و فــي 
األشــخاص  هــذه  تربــط  عاقــة  اي  ذكــر 

البعــض. ببعضهــا 

الشــخصيات  هــذه  باحيــاء  المــدرب  يقــوم 
للحاضريــن و يتخيــل حيــاة كل واحــد منهــم 
ــة، شــخصين  ــح و بي ــال : صال ــم يبــدئ، مث ث
متزوجيــن، يعمــل صالــح ببنــك و بيــة بمتجــر، 
ســلمى طالبــة بمعهــد، صابــر باحــث عــن 

عمــل.

بوصــف  ذلــك  بعــد  المــدرب  يقــوم 
المذكــورة  الشــخصيات  مســاهمة  مــدى 
يجــب  انــه  العلــم  مــع  الفعالــة  بالمواطنــة 
للمتزوجيــن،  ســلبي  وصــف  اعطــاء  عليــه 

لصابــر.  ايجابــي  و  لســلمى  محايــد 

فيكون المثال :

• صالــح و بيــة لــم يصوتــوا وال لمــرة واحــدة 
فــي حياتهــم، ســلمى تنتخــب ان ذكرهــا احــد 
كثيــرا بهــذه  لكنهــا ال تهتــم  باالنتخــاب  مــا 
السياســية للحيــاة  متابــع  صابــر   االمــور، 

و قد سجل لانتخاب.

• صالــح و بيــة ال يهتمــان بنظافــة الحــي، 
يوجــد  ال  منزلهــم  امــام  ان  فالمهــم 
فضــات، ســلمى ال يهمهــا األمــر فهــي 
مقتنعــة بــأن ذلــك مــن مهــام البلديــة، صابــر 
يهتــم بنظافــة حيــه و يشــارك فــي الحمات 

الحــي.  لتنظيــف  الشــهرية 

• صالــح و بيــة، ال يهتمــان بالضرائــب طالمــا 
لــم يرســل لهمــا تنبيــه. ســلمى ال يهمهــا 
االمــر وال علــم لهــا بــه، صابــر مقتنــع انــه 
خــاص  ســكن  و  عمــل  علــى  تحصــل  لــو 

واجباتــه.  مــن  فالضرائــب 

المنــوال  علــى هــذا  الوصــف  يتواصــل  و 
الفعالــة. المواطنــة  خصائــص  فــي 

هــذه  مــن  كل  فــي وصــف  التعمــق  بعــد 
المعلومــات  تدويــن  و  الشــخصيات، 
بالجــدول. يعطــي المنشــط مهلــة للتفكيــر 
بهــذه  رأيهــم  عــن  يســألهم  و  للحاضريــن 
الشــخصيات، و يطــرح بعــد ذلــك اشــكالية 
جديــدة وهــي انــه، ان كانــت توجــد عاقــة 
ان  وهــي  الشــخصيات،  هــذه  بيــن  قرابــة 
صابــر هــو ابــن صالــح و بيــة و ان ســلمى 
تكــون خطيبتــه. فمــا يتغيــر فــي تصرفــات 

صابــر؟
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ــة ــح للمواطن ــه المفهــوم الصحي ــإدراج حــوار مشــترك يؤطــر في  إســتنتاج : يقــوم المــدرب ب
و حقوقها و ضماناتها كما ورد في الدليل المرجعي ص 14 و ص24.

فــي  الحاضريــن  بتاطيــر  المــدرب  يقــوم 
ــر فــي مغلــب  هــذه االشــكالية، بحيــث تتغي
ينشــا  لــم  النــه  صابــر  تصرفــات  االحيــان 
ان  لــه  تخــول  بيئــة  فــي  ال  و  عائلــة  فــي 
 يكــون عنصــر فاعــل وال علــى علــم بواجباتــه

و حقوقه.

العائلــة،  دور  يكــون  االحيــان  غالــب 
المحاذيــة  البيئــة  و  االقــارب  االصدقــاء، 
مهمــا جــدا فــي تكــون الفعاليــة و المشــاركة 
يعكــس  فــرد  اي  ان  و  المواطنــة،  فــي 

صغــره. مــن  بهــا  نشــأ  التــي  الصــورة 

تغييــر  مهمــة  للحاضريــن  المنشــط  يتــرك 
العناصــر بتصرفــات صابــر الناتجــة عــن صلــة 

الشــخصيات بقيــة  بيــن  و  بينــه   القرابــة 
و يكون مؤطرا و مؤثرا في هذا التغيير.

انــه  بتوضيــح  ذلــك  بعــد  المنشــط  يقــوم 
يوجــد حــل فــي هــذه الحالــة و ان التوعيــة 
تصاعديــة  اتجاهيــن،  ذات  بكونهــا  تتميــز 
او تنازليــة وانــه اليــوم فــي كل منــا يوجــد 

»صابــر».  مــن  الكثيــر  او  القليــل 

فــي  نوعــي  ان  يمكــن  صابــر  فبتوعيــة 
نفــس الوقــت عائلتــه، اصدقائــه، و اقاربــه. 
فصابــر فــي هــذه الحصــة التحسيســية هــو 
أكثــر واحــد مــن الحاضريــن. وانــه هوالعنصــر 
االساســي فــي تطويــر و تغييــر التصرفــات 

الســائدة و بنــاء مســتقبل افضــل.
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عنوان التمرين : تقمص التاريخ

التوقيت : 35 دقيقة

متطلبات التمرين : ال شيء

األهداف: 

التعرف على تاريخ الدستور في تونس  •  
معرفة اهم المراحل التي مرت بها الباد في تطور الدستور  •  

اثراء معارف الشباب في المجال التاريخي لتطور دستور الباد  •  

إســتنتاج :يقــوم المــدرب بالتركيــز حــول اهميــة معرفــة تاريــخ تطــور دســتور البــاد فــي االربــع 
مراحــل و حــول اهميــة كل مرحلــة و تميزهــا عــن التــي تســبقها و مــدى اهميــة الدســتور فــي 

ضمــان حقــوق المواطنــة.

يتمثــل هــذا التمريــن فــي ســياق توضيــف 
ــاكاة، ففــي نفــس الوقــت يتخــذ هــذا  المح
التمريــن صبغــة تقمــص، كمــا يتخــذ اهــداف 
مــع  المواطــن  لتمتيــن عاقــة  تحسيســية 

تاريــخ بــاده.

المجموعــة  المنشــط  او  المــدرب  يقســم 
حــدا، علــى  صغيــرة  مجموعــات   4  الــى 
و يعطــي كل مجموعــة منهــا تاريــخ دســتور 
فــي تونــس و المواصفــات التــي ذكــر بــه 

فــي الدليــل المرجعــي. 

ــاس  ــب المــدرب مــن المشــاركين، اقتب يطل
مواصفات هذا الدســتور، و تكوين مشــهد 
تمثيلــي ال تفــوق مدتــه 3 دقائــق، وعلــى 
بقيــة المجموعــات تخميــن عــن اي دســتور 
تتحــدث المجموعــة و يقــوم المــدرب فــي 
تفــوق  احتمــات  اعطــاء  التخميــن  مرحلــة 

العــدد الصحيــح لصــدور االربعــة دســاتير.

مثال :

أشــكال  مــن  أول شــكل   : دســتور قرطــاج 
الفيلســوف  أورد  السياســي/  التنظيــم 
اإلغريقــي أرســطو نّصــه/ مقارنتــه بدســتور 

اليونانيــة. أســبرطا  مدينــة 

األمــان/  بعــد عهــد  : صــدر   1861 دســتور 
دســتور  أّول  والحريــات/  الحقــوق  إعــان 
البــاي/ ســلطة  مــن  الحــّد  حديــث/  عربــي 

التنفيذيــة  الســلطات  بيــن  الفصــل 
والتشــريعية والقضائيــة/ إنشــاء المجلــس 
وضــع  عضــوا/   60 مــن  المتكــون  األكبــر 
مــن  شــبكة  إنشــاء  وتنقيحهــا/  القوانيــن 

القضــاء. تباشــر  المحاكــم 

تفســيرها اعطــاء  مجموعــة  لــكل   يمكــن 
او صفــات الدســتور حســب وجهــة نظرهــا 
فبذلــك  تجاههــا  الشــباب  نظــر  وجهــة  او 
يتمكــن المــدرب او المنشــط مــن معرفــة 
التــي يتخذهــا الدســتور بمراحلــه  الصبغــة 

الشــباب. لــدى 
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عنوان التمرين : من الدستور الى المواطنة

التوقيت : 25 دقيقة

متطلبات التمرين : لوحة ورقية و اقام.

األهداف: 

مكانة الدستور في الدولة و القواعد القانونية  •  
التعرف على اهمية الدستور و عاقته بالمواطنة  •  

اثراء الثقافة الدستورية و اهتمام الشباب بالدستور  •  

ــه  ــز حــول اهميــة معرفــة اســس الدســتور و مــدى اهميت إســتنتاج : يقــوم المنشــط بالتركي
فــي ضمــان حقــوق المواطنــة. ثــم يقــوم المنشــط بفتــح حــوار مشــترك يتمحــور حــول 

االحــكام المســبقة التــي كان يتخذهــا االشــباب عــن اهميــة الدســتور قبــل التمريــن!

يقــوم المنشــط برســم هيــكل فــي شــكل 
هــذه  تبــدأ  حيــث  متسلســلة،  حلقــات 

دســتور. بكلمــة  الحاقــات 

يقــوم المنشــط بطــرح الســؤال الــذي 
ســيكون الرابــط الدليــل فــي تطبيــق 

ــن. التمري

ان  يمكــن  هــل   « الســؤال  فيكــون   
ننطلــق مــن الدســتور لنصــل لضمــان 

المواطنــة؟»

التمريــن  هــذا  المنشــط  يطــرح 
حيــث  تفاعلــي،  تمريــن  شــكل  فــي 
يفســح المجــال للمشــاركين للتفاعــل 
كل  فتكــون  رأيهــم،  عــن  التعبيــر  و 
لكــي  مقبولــة  و  مدونــة  االجابــات 
يتمكــن المنشــط مــن احاطــة جميــع 
التمريــن  هــذا  فيؤطــر  األفــكار، 
لتحســيس الشــباب ان نقطــة انطــاق 
الدســتور. هــي  المواطنــة  ضمــان 

تكــون االجابــات متعــددة و مختلفــة و مــن 
االجابــات  هــذه  يؤطــر  ان  المنشــط  مهــام 
لتتمحــور و يعيــد صياغتهــا نحــو. الدســتور : 

يحــدد العاقــة بيــن الســلط / يحــدد العاقــة 
بيــن الســلطة و المواطــن / مقــرر مــن عنــد 
اعلــى  الســلطة/  علــى  بحقــوق  المواطــن 

قاعــدة قانونيــة / ضامــن للحقــوق و الحريات 
/ شــرعية قانونيــة / ضمــان حقــوق االنســان 

ــن. ــن المواطني / يضمــن المســاواة بي

دستور

مساواةديمقراطية

حقوق
االنسان

مواطنة
و المشاركة

في مؤسسات
المجتمع
المدني
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عنوان التمرين : حزب سياسي ام مجتمع مدني

التوقيت : 35 دقيقة

متطلبات التمرين : لوحة ورقية و اقام.

األهداف: 

تمكين المشاركين من التمييز بين االحزاب السياسية و المجتمع المدني   •  
تمكين المشاركين من التعرف على دور االحزاب السياسية في المواطنة  •  

تمكين المشاركين من التعرف على دور المجتمع المدني و اهميته في المواطنة  •  

إســتنتاج :يمكــن للمنشــط ان يــدرج حــوار حــول اهميــة المجتمــع المدنــي كمكــّون أساســي 
للديمقراطيــة وللمواطنــة، فمؤسســات المجتمــع المدنــي هــي فــي حــّد ذاتهــا فضــاٌء 

لممارســة للمواطنــة.

يقــوم المــدرب بتوزيــع ورقــات صغــار علــى 
بالخــاف  عليهــا  يكتــب  حيــث  الشــباب، 
مدنــي». »مجتمــع  او  سياســي»  »حــزب 

الوقــوف  الشــباب  مــن  المــدرب  يطلــب 
علــى شــكل خــط مسترســل وســط القاعــة 
او فــي مــكان مهــيء لذلــك )حديقــة، ســاحة 

مدرســة،...(.

ادوار بذكــر  ســيقوم  انــه  المــدرب   يفســر 
و كلمــات علــى عاقــة باللفظيــن المكتوبين 
علــى الوريقــات فيكــون دور المشــاركين ان 
يتقدمــوا علــى الخــط ان كان اللفــظ المذكــور 
يخصهــم، ثــم يعــودوا لمكانهــم عن االشــارة 

من المنشــط.

مثال :

• التعبير عن إرادة الناخبين

• تأطير المواطنات والمواطنين

• إشاعة ثقافة مدنية ديمقراطية

• تحسين األوضاع االقتصادية

• االنتخاب 

• التمكين المعرفي

...•

المشــاركين  خــروج  مــن  المنشــط  يتثبــت 
لذكــر  الموافــق  المناســب  الوقــت  فــي 
اللفــظ و فــي حالــة خطــا يطــرح المنشــط 
الســؤال لســبب خــروج هــذا المشــارك عــن 
الخــط لمعرفــة وجهــة نظــره، و يتــم تأطيــره 
لكــي يــدرك انــه ليــس علــى عاقــة باللفــظ 

المذكــور.

يقــوم المنشــط بتفســير ان عاقــة المجتمع 
المدنــي و االحــزاب السياســية هــي عاقــة 
تامــًا.  اســتقاال  مســتقلة  و  تكامليــة 
فيســمح اســتقال المجتمــع المدنــي عــن 
الســلطة السياســية القائمــة و كل االحــزاب 
السياســية بتطــور االســتقالية الشــخصية 
ــك عائقــا امــام تطــور الحــّس  وال يكــون بذل

النقــدي كمواطــن و امــام الديمقراطيــة.
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عنوان التمرين : مباراة كرة االنتخابات الوطنية

التوقيت : 35 دقيقة

متطلبات التمرين : لوحة ورقية و اقام.

األهداف: 

تمكين المشاركين من التعرف على جميع انواع و اشكال االنتخابات   •  
تمكين المشاركين من ادراك شروط انواع االنتخابات  •  

تمكين المشاركين من فهم النظام االنتخابي  •  

لجميــع  بســؤال  التمريــن  المــدرب  يقــدم 
المشــاركين و هــو : مــن مغــرم بكــرة القــدم؟ 
ثــم بعــد ذلــك بســؤال ثانــي مــن هــو افضل 
مــدرب كــرة قــدم؟ بعــد اجابــة المشــاركين، 
يختــار المــدرب اســم احــد المدربيــن و يقــول 
للمشــاركين » اليــوم كلنــا ســنكون ) اســم 

المــدرب(».

يقــوم المنشــط بتفســير ان هــذا التمريــن 
يقــارب االنتخابــات بلعبــة القــدم و لنفهــم 
يجــب  االنتخابــات  اشــكال  و  انــواع  جميــع 
قــدم.  كــرة  كمدربــي  يخططــوا  ان  عليهــم 
مثــال  بتقديــم  ذلــك  بعــد  المــدرب  يقــوم 
كــرة  ملعــب  عليهــم  فيعــرض  للتمريــن 
تصميمــي علــى اللوحــة و يســميه ملعــب 
بــان  التشــكيلة  يفســر  ثــم  االنتخابــات. 
الاعبيــن ســيتخذون دور الناخبيــن و يكــون 
المترشــحين،  بــدور  مهاجميــن   3 منهــم 

المباشــرة. لانتخابــات  مقاربــة  ليكــون 

المثال : 

17 العب = الناخبين

لانتخــاب  مترشــحون   = مهاجميــن   3
الرئيســي المهاجــم 

حيــث  مباشــر،  االنتخابــات  نــوع  فيكــون 
مــن  واحــد  مباشــرة  الاعبــون  ســينتخب 

الرئيســي.  المهاجــم  ليكــون  المهاجميــن 
يقــوم المنشــط فــي نفــس الوقــت برســم 
يوضــح  لكــي  التصميمــي  الملعــب  علــى 

: يلــي  كمــا  للمشــاركين  التمريــن 

لانتخابــات  المنشــط  تفســير  بعــد 
المباشــرة، يطــرح علــى المشــاركين اســماء 
يطلــب  و  االنتخابــات  اشــكال  و  انــواع 
للملعــب  جديــد  تخطيــط  رســم  منهــم 
فــي كل مــرة، فيمكــن للمنشــط ان يختــار 
تقســيم المجموعــة لمجموعــات صغيــرة و 
تختــص كل مجموعــة برســم نــوع مــن انــواع 
االنتخابــات او تكــون هــذه رســوم مــن قبــل 
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ــات ــواع االنتخاب ــر بان ــح و تذكي ــع المشــاركين و يقــوم بتوضي  إســتنتاج : يشــكر المــدرب جمي
و اشكالها كما ورد في الدليل المرجعي بالصفاحات المذكورة اعاه.

اشــتراكي  عمــل  فــي  كاملــة  المجموعــة 
لكــي يقــارب اجتمــاع مقريــري و مدربــي كــرة 

القــدم.

بانــواع يتقيــد  ان  المنشــط  علــى   يجــب 
و اشــكال االنتخابــات التــي ذكــرت بالدليــل 

56،66 ،64 المرجعــي ص 

تقديــم  صبغــة  يتخــذ  ان  عليــه  يجــب  كمــا 
للتمريــن كمنشــط رياضــي لكــي يخفــف مــن 
صعوبــة المعلومــات و كــي يكــون المــزاج 

العــام للمشــاركين ليًقــا و ممتــع.

تذكير بانواع، اشكال و نظام االنتخابات : 

• االنتخاب المقيد

• االنتخاب العام 

• االنتخاب على قائمات

• االنتخاب غير المباشر.

• االنتخاب المباشر

• االنتخاب العلني

...•
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عنوان التمرين : االنتخاب ذاتي الفعل

التوقيت : 20 دقيقة

متطلبات التمرين : وريقات صغيرة, صندوق االحصاء.

األهداف: 

تمكين المشاركين من فهم ان االنتخاب آلية حياتية تسهل الحياة  •  
تبنــي مــن  تمكينهــم  و  التفطــن  دون  االنتخــاب  عمليــة  فــي  المشــاركين  ادراج   •   

تصرفات تؤهلهم لذلك    
بتقنيــة  ذلــك  تجــاه  الســلبية  وجــه  تحويــل  و  لانتخــاب  المشــاركين  قبــول  تقييــم   •   

التفاجئ السلوكي.   

هــذه  علــى  باالشــراف  المنشــط  يقــوم 
الحصــة بطريقــة معاكســة لبقيــة الحصــص، 
حيــث يبــدأ هــذه االخيــرة فــي صيغــة نقــاش 

جماعــي حــول االنتخابــات و ايجابياتهــا. 

مــع  مــن  النقــاش:  اول  فــي  فيســأل 
فــي  اهميــة  يجــد  ال  مــن  و  االنتخابــات 
بلدنــا؟  فــي  منــه  وجــدوى  اإلنتخــاب 
كل  عــدد  و  المشــاركين  باحصــاء  فيوالــي 
ــم  مــن المســاندين و المعاكســين لذلــك, ث
كل  يعبــر  لكــي  المجموعــة  بتأطيــر  يقــوم 
الخــاص،  رأيــه  واحــد مــن المشــاركين عــن 
ــرك للمشــاركين  يجــب علــى المنشــط ان يت
االنتخابــات تجــاه  الســلبية  االراء   ذوي 
دون  بآرائهــم  التعبيــر  علــى  يشــجعهم  و 

اصدقائهــم.  احــكام  مــن  تخــوف 

تعليمات تخص النقاش الجماعي : 

لجميــع  االنتبــاه  المنشــط  علــى  يجــب   •
المشــاركين و بالخصــوص المشــاركين الغيــر 

الراغبيــن فــي االنتخــاب
• يجــب علــى المنشــط تهيئــة النقــاش لخلــق 

مجــال تعبيــري حــر و ال مقيــد
• يجــب علــى المنشــط ان يتخــذ مــكان محايد 

فــي النقاش 

اجتنــاب  و  التنبــه  المنشــط  علــى  يجــب   •
بيــن  المتشــدد  التحــاور  و  النزاعــات 

كين  ر لمشــا ا
• يجــب علــى المنشــط ان يكــون متمكنــا مــن 
تأطيــر النقــاش الجماعي للقيــام بهذا التمرين

فــي نهايــة النقــاش يزعــم المنشــط انه في 
هــذا التمريــن ســيقوم بتقييــم مــدى اقتنــاع 
بحججهــم البعــض  بعضهــم   المشــاركين 
و انــه ســيعيد االحصــاء مــرة اخــرى لكن ســريا 
فيطلــب مــن المشــاركين كتابــة ) ســانتخب 
صغيــرة وريقــات  علــى  انتخــب(  لــن   او 
االحصــاء صنــدوق  فــي  وضعهــا   و 
قــام  مــن  كل  اصبــع  بتلويــن  ســيقوم  و 
بوضــع صوتــه فــي الصنــدوق لكــي ال تتــم 

عمليــة غــش او لخبطــة.

يطلــب المنشــط مــن المشــاركين بعــد هــذه 
اماكنهــم الــى  الرجــوع  التصويــت   عمليــة 

و يسألهم : 

للتــو بعمليــة  بانكــم قمتــم  هــل تفطنتــم 
تصويــت؟ هــل كان هــذا ســها؟ مــا الفــرق 
بيــن ان تضــع صوتــك اليــوم فــي صنــدوق 
هــذه  ســهلت  هــل  االنتخابــات؟  يــوم  او 

آرائكــم؟ العمليــة معرفــة 
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إســتنتاج : يشــكر المنشــط المشــاركين و يفســر لهــم اهميــة و اهــداف و شــروط التصويــت 
و االنتخــاب كشــكل مــن اشــكال ممارســة المواطنــة، ثــم يركــز علــى ان هــذه العمليــة يجــب ان 
تكــون تلقائيــة و عاديــة لتدخــل فــي عاداتنــا و حياتنــا العامــة كــي يصــل صوتنــا و مقترحاتنــا 

لعامــة الشــعب و قائــدي الوطــن.
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عنوان التمرين : االستفتاء ارادتكم

التوقيت : 30 دقيقة

متطلبات التمرين : الشيء.

األهداف: 

تمكين المشاركين من التعرف على جميع انواع االستفتاء ات و االعتراضات  •  
تمكين المشاركين من ادراك انواع االستفتاءات او االعتراضات   •  

تمكين المشاركين من فهم نظام االستفتاء   •  

يطلــب المنشــط مــن المشــاركين الجلــوس 
مســتديرة  بمائــدة  اجتمــاع  شــكل  فــي 
التمريــن  هــذا  فــي  ان  لهــم  يشــرح  حيــث 
جميعهــم يمثــل الشــعب و انــه ســيعطي 
صحيحــة او  خياليــة  قوانيــن  مــن   امثلــة 
 و امثلــة اخــرى خياليــة او صحيحة من قيادات
يصوتــوا  ان  عليهــم  و  مناصــب  تعييــن  و 
ســيتجوب  مرحلــة  كل  فــي  و  لاســتفتاء 
االســتفتاء نــوع  عــن  المجموعــة   المنشــط 

او االعتراض و كيفية اصداره. 

باســتجواب  التمريــن  المنشــط  يبــدأ 
المشــاركين عــن معنــى اســتفتاء و يؤطــر 
االســتفتاء معانــي  لفهــم   المجموعــة 
إلعطــاء  ذلــك  بعــد  ليمــر  االعتراضــات,  و 
كانــت  ان  تقــرر  كــي  للمجموعــة  امثلــة 
ام ال. االعتــراض  و  تســتوجب االســتفتاء 

مثال : 

1. بــاد كتــب دســتورها و نقــح تحــت نظــام 
تنافــي  حيــث  خاصــة،  مصالــح  و  قمــع 

 ! الشــعب  حقــوق  مــواده  مــن  البعــض 

التصويــت  المجموعــة  علــى  يجــب 
لاســتفتاء، فيســأل المنشــط، كيــف يتــم 
ام  الدســتور  كل  يحــذف  هــل  االســتفتاء؟ 

؟ كيــف

يجــب تاطيــر المجموعــة لتبييــن االســتفتاء 
الدليــل  فــي  ورد  كمــا  نوعــه  تفســير  و 

لمرجعــي. ا

)يطابق هذا المثال االستفتاء الدستوري( 

ــون فــي  ــدد 145 فصــل 7 قان ــون ع 2. قان
دخــول  باتــًا  منعــا  يمنــع   : الدراســة  طــور 
اي ســائح ليــس علــى الديانــة االســامية 
للبــاد، و ذلــك للحــد مــن ظواهــر الفســاد 
و االخــاق الغيــر الئقــة بالعــادات و الديانــة 

االســامية.

)يطابق هذا المثال االستفتاء القانوني( 

3. الفصــل 70 : يمــارس الســلطة التنفيذية 
رئيــس الجمهوريــة وحكومــة يرأســها رئيــس 

الحكومة. 

لكــن  اســتفتاء  الفصــل  هــذا  يســتحق  )ال 
بالمجموعــة( التقيــد  المنشــط  علــى 

اســم  جمهــوري»  »تونســي  الســيد   .4
مســتعار، مفكــر و ناشــط حقوقــي، قــام 
وضــع  تطويــر  و  لتحســين  هامــة  باعمــال 
البــاد، و هــو مــن اهــم العناصــر الداعمــة 
ينصــب  لــم  لكــن  الكرامــة  و  الحريــة  لثــورة 
بــأي منصــب حكومــي إلدارة شــؤون البــاد 
رغــم اهتمامــه بذلــك ! )يطابــق هــذا المثــال 

الشــخصي( االســتفتاء 
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ــة االســتفتاء كوســيلة مــن  ــدرج حــوار حــول اهمي إســتنتاج : يشــكر المــدرب المشــاركين و ي
وســائل الديمقراطيــة كمــا ورد بالدليــل المرجعــي ص 69 و 70

**»الرجاء االنتباه للخطا بالصفحة 69 بالدليل المرجعي، هناك 3 انواع استفتاء و ليس نوعين»**

اســم  قانــون»  بــن  وطنيــة   « الســيدة   .5
مســتعار؛ نائبــة حركــة نحــن غــدا، عضــوة في 
البرلمــان، لــم تحتــرم مــواد و آراء مرشــحيها 
و قامــت بتصويــت بصفــة معاكســة الراء 
المثال،إلقالــة  هــذا  )يطابــق  ناخبيهــا. 

لنائبهــم( الناخبيــن 

يجــب علــى المنشــط اعطــاء عــدة امثلــة فــي 
فهــم  مــدى  يــدرك  لكــي  الســياق  نفــس 
المشــاركين انــواع االســتفتاء ات كمــا وجــب 
الدليــل  بتعريــف  التقيــد  المنشــط  علــى 
المرجعــي لاســتفتاء و االعتــراض ص 69 

.70 و 
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ملحق
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التقييم بآخر الحصة التحسيسية :

سؤال تقييمي

هل استفدت بإضافة او توضيح لمعلوماتك؟
هل كان تفسير المنشط واضح و سهل االستيعاب؟

هل كان سلوك و مزاج المنشط الئًقا بالحصة التحسيسية؟
هل لديك ماحظة؟ :

سؤال تقييمي

هل استفدت بإضافة او توضيح لمعلوماتك؟
هل كان تفسير المنشط واضح و سهل االستيعاب؟

هل كان سلوك و مزاج المنشط الئًقا بالحصة التحسيسية؟
هل لديك ماحظة؟ :

سؤال تقييمي

هل استفدت بإضافة او توضيح لمعلوماتك؟
هل كان تفسير المنشط واضح و سهل االستيعاب؟

هل كان سلوك و مزاج المنشط الئًقا بالحصة التحسيسية؟
هل لديك ماحظة؟ :

سؤال تقييمي

هل استفدت بإضافة او توضيح لمعلوماتك؟
هل كان تفسير المنشط واضح و سهل االستيعاب؟

هل كان سلوك و مزاج المنشط الئًقا بالحصة التحسيسية؟
هل لديك ماحظة؟ :

صديقــي المنشــط ال تنســى ان تــزود نفســك بالتقييــم و تقــوم بطباعتــه و تقصــه لكــي 
تكــون مهًيــا قبــل حصتــك التحسيســية مــع العلــم ان كل ورقة تزودك بتقاييم لـ 4 اشــخاص.
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Rapport d’auto-évaluation
Session de sensibilisation et d'information sur

"La citoyenneté active, les droits humains et l'égalité de genre"

Important : la case « répartition timing » est à remplir impérativement à la fin 
de votre session de sensibilisation, cependant vous disposez d’un intervalle de 
7 jours afin d’envoyer votre rapport d’auto-évaluation à votre formateur ou à 
l’organisme concerné.

Nom et prénom de l’animateur (s)

Nom et prénom de l’encadreur (si existant)

Nombre de sessions effectuées

Information sur la session de sensibilisation

Date

Lieu 

Nom des intervenants

Organisation hôte 

Réparation timing

Introduction de l’exercice /min

Déroulement de l’exercice /min

Débat /min

Simulation (si existante) /min

Public cible 

Région 

Groupe spécifique (lycéens, scouts, …)

Ages approximatifs

Nombre de participants

Quantification par genre 

Information d’intervention 

Quels sont les thèmes qui ont été 
abordés ?

Plutôt 
Hommes

 Plutôt 
Femmes

Mêmes 
proportions
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Quels exercices avez-vous utilisé ?

Avez-vous orienté des participants vers 
des organismes ? Si oui, lesquels?

Quels sont les axes sur lesquels les 
participants se sont focalisés ?
(droits de l’homme, droit de vote, genre,…)

Evaluation des procédés d’animation

L’aspect le plus positif (succès)

L’aspect le plus négatif (échec)

Aspects inattendus

Matériel distribué

Besoin d’une autre séance 
complémentaire. Si oui, concernant 
quelle thématique ?

Remarques :






