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توطئة

ترتبــط المشــاكل التــي عرفتهــا تونــس والتــي أدت إلــى انــدالع الثــورة باألســاس 
ببطالة الشــباب والشــابات وتنّصلهم من المشــاركة في إدارة الشــؤون المحلية. 
تراهــن تونــس، التــي ال تتمتــع بمــوارد طبيعيــة هامــة، علــى إمكانياتهــا البشــرية 
وخاصــة علــى الشــباب التونســي، الــذي ُيعتبــر قاطــرة التغييــر وقــوة دفــع العمليــة، 

للتمكــن مــن تحقيــق أهــداف الثــورة. 

تدعــو الرؤيــة القطاعيــة المتعلقــة بالشــباب إلــى انشــاء "بيئــة تمّكــن مــن ظهــور 
شــباب مواطنيــن، مؤهليــن، مســتقلين، متفتحيــن وملتزميــن اجتماعيــًا"1.  
ولهــذا الســبب، ولتجســيد ذلــك، تتعــاون وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة مــع 
شــريكها، التعاون الفني األلماني، GIZ، اللذان يتقاســمان رهان الثقة في الشــباب 
والعمــل الجماعــي معهــم واتخــاذ القــرارات معهــم ومــن أجلهــم، التــي مــن شــأنها 
أن تمكنهــم مــن التعايــش بشــكل جيــد والنمــو وتعلــم كيفيــة أن يكونــوا ويصبحــوا 

مواطنيــن حازميــن، ملتزميــن، مســتقلين ومســؤولين، منــذ ســبتمبر 2017. 

يدعــم هــذا التعــاون، مــن هــذا المنظــور أيضــًا، مبــادرة قــادة الشــباب المتعلقــة 
بمجموعــة مــن األنشــطة التــي تهــدف إلــى تعزيــز مشــاركة الشــباب والشــابات فــي 
إدارة الشــؤون المحليــة. تختلــف أشــكال هــذه األنشــطة فمنهــا الــدورات التدريبيــة 

وورشــات العمــل التفكيريــة وبنــاء شــراكة أو إعــداد أدلــة ُتســتعمل كأدوات.

الموجهــة  األدلــة  مــن  "الشــباب فاعــل" وهــي سلســلة  التعــاون  هــذا  عــن  نتــج 
تنفيذهــا  يتــم  تعليميــة  أنشــطة  تقتــرح  وهــي  باألســاس  الشــبان  القــادة  إلــى 
مــع الشــباب المنخرطيــن فــي دور الشــباب حــول موضــوع المشــاركة فــي إدارة 

والجاذبيــة. المــرح  جانــب  علــى  الحفــاظ  مــع  المحليــة،  الشــؤون 

للشــباب التونســي مســؤولية المشــاركة فــي بنــاء مســتقبل أفضــل، يلعــب فيــه 
الجهــود  بــكل  وســنقوم  التغييــر  وقائــد  النشــط  المواطــن  فــي  المتمثــل  دوره 
الالزمــة لدعمهــم وتعزيــز ظهــور منــاخ مالئــم الســتغالل طاقتهــم وتشــجيعهم 

علــى أن يكونــوا جهــة فاعلــة فــي مجتمعاتهــم. 

المحاكاة السياسية بشكل عام

تتمثــل المحــاكاة السياســية فــي لعــب أدوار معقــد مــن أجــل محــاكاة عمليــات 
اتخــاذ القــرار. لفهــم العمليــات السياســية، يلعــب المشــاركون أدوار سياســيين 

مهتميــن بمشــاكل محــددة ويعترضهــم تضــارب للمصلحــة.

تكون نتيجة المحاكاة دائمًا مفتوحة بما أنها ترّكز على العملية وليس النتيجة.

1    الرؤية القطاعية المتعلقة بالشباب في تونس، وزارة شؤون الشباب والرياضة، 2016. 
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يجــب اإلشــارة إلــى خطــر تبســيط الحقيقــة خــالل التمريــن أو، على العكــس، التفكير 
المنشط/المنشــطة  فعلــى  حصريــة.  حقيقــة  تقــّدم  الحاليــة  المحــاكاة  أن  فــي 
التدخــل مــن أجــل إعــادة تأطيــر المشــاركين أو اإلجابــة علــى األســئلة والمســاعدة 
علــى فهــم وتوضيــح الغمــوض، عنــد الحاجــة، مــع التقّيــد بالحيــاد، بطبيعــة الحــال.
ــة للمشــاركين مــن خــالل  ــع مــن الكفــاءات االجتماعي ــن المحــاكاة مــن الترفي تمّك
مناقشــة وإيجــاد األغلبيــة. هــي تمّكــن، بالتأكيــد، مــن فهــم طريقــة القيــام باألشــياء 

لكــن كذلــك مــن فهــم أهميــة المشــاركة. 

محاكاة مجلس بلدي في تونس:

يتمثــل الهــدف مــن محــاكاة مجلــس بلــدي فــي تونــس مــن شــرح ماهيــة المجلــس 
البلــدي للشــباب وعمليــة اتخــاذ القــرار وخاصــة كيفيــة تشــريك الشــباب خــالل 

كامــل العمليــة. 
تــم وضــع محتــوى المحــاكاة مــع احتــرام قيــود ومتطلبــات القانــون األساســي 
.2018 الــذي صــدر فــي مــاي  الجديــد المتعلــق بالجماعــات المحليــة التونســية، 

  
وتتغيــر،  المــدة  وحســب  المطلــوب  الهــدف  حســب  الســيناريو  تغييــر  يمكــن 

لذلــك. نتيجــة  والوصــف(  )العــدد  األدوار  الحــال،  بطبيعــة 

مقترحات أللعاب التّمرن/التنشيط في إطار التثقيف السياسي

لعبة الزوايا األربعة
ترمــز كل زاويــة فــي القاعــة إلــى مقالــة. علــى كل شــاب اختيــار زاويــة. ثــم يتحــدث 
شــباب كل زاويــة مــع بعضهــم البعــض حــول ســبب اختيارهــم لهــذه الزاويــة قبــل 

مناقشــته فــي جلســة عامــة مــع الجميــع. 
مثال لمقاالت الزوايا:

1 - المجلس البلدي هو مجرد امتداد لذراع الحكومة الوطنية
2 - المجلس البلدي هو...

... - 3
 ... - 4

لعبة ربط الكلمات
يجــب تكويــن فريقيــن. يتحصــل كل فريــق علــى ورقــة كبيــرة ُتكتــب عليهــا كلمــة 
إيجــاد كلمــات  الفــرق  الموضــوع. علــى  أخــرى تتطابــق مــع  أو كلمــة  "مشــاركة" 
تتضمــن األحــرف الموجــودة فــي الكلمــة الُمحــددة وعليهــم ربطهــا بالكلمــة. يربــح 

الفريــق الــذي يجــد كلمــة لــكل حــرف مــن أحــرف الكلمــة الُمحــددة.  
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مكونات المحاكاة:
تكون عناصر المحاكاة دائمًا واضحة جدًا وشبيهة ببعضها البعض: 

الفاعليــن المشــاركين  بدايــة )مــاذا؟( ويقــّدم  الســيناريو وضعيــة  - يصــف   1
التــي يجــب مناقشــتها(. )المواضيــع  النــزاع  )مــن؟( ويحــدد خطــوط 

يتحصــل كل مشــارك علــى ســيناريو وعلــى وصــف لــدوره، الــذي يقــّدم الفاعــل 
لــدوره  ويتضمــن صــورة  اإلعــالم...(  وســائل  منظمــات،  حكومــات،  )أحــزاب، 

ــه؟ مــا هــي حججــه؟  ــذي يمثل الفــردي: مــن هــو الفاعــل؟ مــا ال
2 - يمثــل وصــف األدوار أســاس االســتراتيجية بالنســبة للمشــاركين. تقــّدم 
خطــة ســير العمليــة نظــرة عــن ســير المشــهد. تســّهل المعــدات اإلضافيــة 
تحديــد  الديكــور...( عمليــة  الشــارات،  الموضــوع،  حــول  )معلومــات إضافيــة 

األدوار. 
بمرحلــة  يبــدأ  وهــو  الطريقــة.  بنفــس  دائمــًا  المحاكــة  عمليــة  يتــم ســير   -  3
المقدمة/اإلعــداد، التــي تهــدف إلــى تقديــم محــاكاة العمليــة السياســية عمومــًا، 
وتنظيــم المجلــس، الــذي تتــم محاكاتــه، وموضــوع النقــاش. ُتــوّزع األدوار خــالل 

ــن المشــاركون مــن إعــداد اســتراتيجياتهم.  ــى يتمّك ــة االســتعداد حت مرحل
4 - تمثــل مرحلــة التنفيــذ مرحلــة "لعــب المحــاكاة" أو المحــاكاة نفســها. تكــون 
هنــاك، خــالل هــذه المرحلــة، فقــرات فــي إطــار جلســات عامــة وفقــرات فــي إطــار 
فــرق وفــي بعــض الحــاالت فقــرات بالتنــاوب، تبــدأ وتنتهــي بمرحلــة الجلســات 
ــة  ــم. ونقــوم فــي هــذه المرحل ــة التقيي ــام هــي مرحل ــة الخت العامــة. تكــون مرحل

بتحليــل...

دور ووضعية ومهام المنشطين خالل المحاكاة

الدور والوضعية
ال يقــدم المنشــطون وال تقــدم المنشــطات مقترحــات وهــم ال يحكمــون علــى 

والمشــاركات. المشــاركين  مقترحــات 
لهم وضعية استشارية وهم مرافقون عندما يتعلق األمر بـ:

• األسئلة الخاصة بسير العملية،
• طلبــات التوضيــح حــول الموضــوع الــذي يحتــاج المشــاركون وتحتــاج المشــاركات 

إلــى تقديــم حجــج بشــأنه، 
• طلبات دعم لوضع استراتيجية تفاوض وإيجاد توافق أو أغلبية مستقرة. 

ما يجب القيام به )المهام أو المسؤوليات(: 
تكــون  أن  علــى  الحــرص  فــي  التنشــيط  لفريــق  الرئيســية  المســؤولية  تتمثــل   •

والقواعــد. الوقــت  وتحتــرم  اإلمــكان،  قــدر  حقيقيــة  المحــاكاة 
المهــم  مــن  التصــرف.  علــى  بالقــدرة  الجميــع  يشــعر  أن  فــي  الهــدف  يتمثــل   •
تشــجيع كل المشــاركين والمشــاركات علــى المشــاركة، خاصــة مــن كانــت خبرتهــم 
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محــدودة. علــى المنشــطين والمنشــطات الســهر علــى أن ال يتحــدث دائمــًا نفــس 
األشــخاص وعلــى أن يتــم توزيــع األدوار ذوي المســؤولية األكبــر بشــكل حســن. 
يجــب أن يكــون فــي كل فريق/حــي رئيــس أو رئيســة جلســة ولــكل تقديــم مقــرر أو 

مقــررة. حاولــوا أن يقــوم أشــخاص مختلفــون بهــذه المهــام. 

يجــب أن ينتبــه المنشــط أو المنشــطة إلــى درجــة التدخــل. إذا مــا قررتمــا التدخــل 
فــي ســير المحــاكاة، يوصــى بالقيــام بــه عــن طريــق دور: إدارة المجلــس، مستشــار 
أو مستشــارة قانونيــة... يجــب أن تكــون هــذه التدخــالت قصيــرة ودقيقــة حتــى ال 

يتــم التأثيــر علــى اســتقاللية المشــاركين والمشــاركات.

تمّثــل النزاعــات السياســية جــزءًا مــن اللعبــة. تقتــرح المحــاكاة مواضيــع لهــا آفــاق 
ومواقــف متباينــة فــي المجتمــع التونســي. يتعّلــم المشــاركون مــن خــالل هــذه 
المحــاكاة كيفيــة مناقشــة النزاعــات السياســية فــي إطــار خيالــي وفــي ســياق دور. 
وهــم يتدربــون مــن خــالل ذلــك علــى إدارة النزاعــات دون أن يكــون ذلــك فــي إطــار 
شــخصي. فــي حالــة تصعيــد النــزاع حــول موضــوع خــارج نطــاق المحــاكاة، يمكــن 
أن يتدخــل الفريــق بــدور استشــاري. فــي حالــة نــزاع حــول موضــوع خــارج نطــاق 

ــزاع ثــم مواصلتهــا. المحــاكاة، يمكــن للفريــق إيقــاف المحــاكاة إلدارة الن

الدعــم  أخــذ  المنشــطة  أو  المنشــط  علــى  للمحــاكاة.  مثالــي  تنشــيط  يوجــد  ال 
ــار دون التدخــل فــي ديناميكيــة اللعبــة. يجــب أن  والمرافقــة الالزمــان بعيــن االعتب
تكونوا واثقين من أنفســكم وأن تنّشــطوا المحاكاة حســب شــخصيتكم. يفترض 
هــذا الخــط الموجــه ظروفــًا مثاليــة تتعلــق بالقاعــة والمعــدات. مــن الممكــن دائمــًا 

التأقلــم حســب الظــروف المتوفــرة. 

مــا هــو مقتــرح هنــا هــو لعبــة أدوار، أي لعبــة. يمثــل عامــل المــرح فــي هــذه اللعبــة 
والمتعــة جــزءًا منهــا مــع احتــرام القواعــد.          

الخط الموجه لالستعداد

إعــداده  يجــب  ومــا  اللعبــة  مراحــل  مختلــف  الوثيقــة  هــذه  لكــم  تقــدم 
واإلعــالن عنــه. لذلــك يوصــى بــأن يكــون الخــط الموجــه دائمــًا معكــم خــالل 

المحــاكاة.    تنشــيط 

انتبــه: يتطلــب كل تغييــر للفــرق أو القاعــة وقتــًا. خّصصــوا دائمــًا 5 دقائــق 
التنشــيط  وقــت  إليهــا  الُمشــار  األوقــات  تتضمــن  التغييــرات.  لهــذه 

بالمعنــى الدقيــق للكلمــة ووقــت تغييــر القاعــة أو الفــرق.
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ِ
مذكرة للنَُّسخ

1 -  سندات للمشاركين والمشاركات:
  أ ( األدوار: 1 من كل سند

ب ( السيناريو: 1 لكل مشارك ومشاركة
ت ( المهام: 8 )مهمة لكل فريق(

ث ( استمارات المقترحات: 25
ج ( سير العملية: 8 )1 لكل فريق(

2 -  لكل عضو من فريق التنشيط: 
الخط الموجه مع المالحق

3 -  وضع عالمات في القاعات وحوامل
  أ ( أسماء القاعات

ب ( حوامل توضع على الطاوالت )األدوار + فريق التنشيط(
ت ( الشارات )األدوار + فريق التنشيط(
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إعداد المعدات و القاعات

المدة: ساعة تقريبًا

• ملصقات للتقديم في القاعة الكبرى
• لوحات ورق في كل قاعة )إن أمكن األمر(

• حوامل
• ملصقات تحمل أسماء القاعات

• جرس في القاعة الكبرى )= قاعة المجلس(
• ساعة التوقيف في القاعة الكبرى )= قاعة المجلس(

• قلم ومفّكرة في كل مكان

المعدات

• خلق جو محّفز وتمكين المشاركين والمشاركات من التحرك في الفضاء األهداف

إعداد قاعتين
• القاعة األكبر

o المقدمة )ملصقات(: إعداد الكراسي حتى يتمكن كل المشاركون والمشاركات من 
الجلوس ومن رؤية العناصر الُمقدمة.

o بعد ذلك: قاعة المجلس: 
- كراٍس ُتجّمع في شكل مرّبع لفرق المجلس الثالثة

- طاولة وكرسي لكل عضو منتخب حسب ترتيب فرق المجلس )األحمر على اليسار، األصفر 
في الوسط واألزرق على اليمين(

- طاولة للرئيس/الرئيسة وسط المجلس مع جرس وساعة التوقيف
- َكراٍس للجمعيات )كرسي لكل شاب( بجانب كراسي األعضاء المنتخبين

- َكراٍس للصحافيين بجانب كراسي األعضاء المنتخبين
- مكتب

• قاعة صغيرة
o لمجموعات شباب األحياء: َكراٍس ُمجمعة في شكل دائرة لألحياء الثالثة

• القاعة األصغر أو في الممر:
o لوسائل اإلعالم: طاولتان وكرسيان لفريقي التحرير مع جهاز كمبيوتر وآلة تصوير وآلة 

طباعة
• لوحات الفيلين في الممر بين القاعات ُتعرض فيها مقاالت وسائل اإلعالم

• إلصاق أسماء القاعات على الباب
• وضع الحوامل

القاعات
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المقدمة
المدة: 30 دقيقة

• ملصقات للتقديم
• نصوص للمشاركين والمشاركات تتضمن األدوار/السيناريو/سير العملية

• شارات تحمل أسماء المشاركين والمشاركات
المعدات

• تقديم المنهجية وسير العمل وموضوع المحاكاة
• توضيح األسئلة العالقة

• التحفيز على التحّمس للمحاكاة
األهداف

• توضيح دور المنشطين والمنشطات )إدارة(
• ضمان اإلطار التنظيمي
• دعم للمسائل الرسمية

• دعم ومشورة حول المحتوى )فقط عند الحاجة والطلب(
• تقديم المقدمة عن طريق عرض باوربوينت أو ملصقات واإلجابة على األسئلة

• توزيع السيناريو )االنتخاب الجماعي في جلسة عامة واإلجابة على األسئلة(
َحْيِن ُمْحَتَمَلْيِن لعب دور رئيس البلدية )يجب أن يكونا شابان تواصلّيان  • ُيطلب من ُمَتَرشِّ

لكن جاّدان( 
• توزيع الشارات عن طريق السحب )الحفاظ على شارة حزب سياسي للمترشحين للبلدية 

إن لم تلعب بنفسك دور رئيس البلدية(
• توزيع وصف األدوار للجميع ما عدا المترشحين الثالثة.  

وصف العرض
ملصقتي تقديم المحور

ما يجب 
القيام به

الملصق 1: عنوان المحاكاة لجلب االهتمام

الملصق 2: مهمة المجلس البلدي 
- األهداف والقدرات 
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الملصق 3: أهداف المحاكاة 
- التعّلم من خالل المرح 

- تعّلم كيفية المشاركة في اتخاذ القرار على المستوى المحلي

الملصق 4: منهجية المحاكاة 
- الخاصيات: السيناريو، األدوار، سير العمل الُمحدد بطريقة واضحة، نتيجة مفتوحة 

الملصق 5: السيناريو 
- التحدي: توازن بين المصالح و القيم المتباينة و حل مشترك

الملصق 6: األدوار: الفاعلون والفاعالت في اإلطار البلدي 
- األعضاء المنتخبون في المجلس البلدي – شباب – وسائل اإلعالم  
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الملصق 7: خطة سير العمل 
- المشروع بالتصويت

- التناوب بين المراحل في إطار مجموعات والمراحل في إطار جلسة عامة
- التناوب بين المراحل الرسمية والمراحل غير الرسمية 

الملصق 8: نتيجة مفتوحة 
- تكون العملية السياسية والمحاكاة دائمًا مفتوحة

- ترتبط النتيجة بالمفاوضات والتأويالت

الملصق 9: أساس كل التفاعالت 
- المبادئ العامة للديمقراطية

الملصق 10: نتمنى أنالملصق 10: قواعد المجلس
تستمتعوا بالمحاكاة!  )للتحفيز(
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انتخاب رئيس البلدية

المدة: 15 دقيقة. يمكن حذف هذه المرحلة إذا ما لعب المنشط دور رئيس البلدية

• ورقة االقتراع
• صندوق صغير من الورق لصندوق االقتراع

• لوحة ورق
• وشاح رئيس البلدية

المعدات

• انتخاب رئيس البلدية بطريقة ديمقراطية األهداف

• ُيطلب من الشاب الذي سحب دور العضو المنتخب األكبر سنًا بأن يكون رئيس أول 
اجتماع لترأس جلسة االنتخابات

• توزيع أوراق االقتراع على األعضاء المنتخبين والمترشحين
• تقديم وصف لسير االنتخابات لرئيس أو رئيسة االجتماع األول

ما يجب 
القيام به

• يحق أن ينتخب األعضاء المنتخبون والمترشحون رئيس البلدية.
• على الشباب ووسائل اإلعالم مراقبة االنتخابات.  االعالنات
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 االجتماع األول لفرق المجلس و االجتماع العام األول 

المدة: 15 دقيقة، 10 دقائق للجلسة العامة

• لوحة ورق
• لكل مشارك ومشاركة: 

o قلم )إن أمكن ذلك(
• لكل فريق: 

o مهمة 
o استمارة المقترحات

المعدات

• البدء رسميًا في اللعبة
• إطالق ديناميكية جيدة لفرق المجلس

• تحفيز المشاركين والمشاركات للعب أدوار مهمة )ترأس الجلسات، التقديم( 
األهداف

اجتماع فرق المجلس
• كل أعضاء المجلس: بدء اللعبة – وضع الشارات، إيجاد اسم للشخصيات الخيالية

• األعضاء المنتخبون حسب األحزاب: يجب ملء استمارة المقترحات وإعداد عرض للموقف 
ووضع استراتيجية مشتركة )ماهي احتياجات المتساكنين والمتساكنات؟ كيف يجب 

استعمال المبنى؟ كيف يمكن اقناع الفرق األخرى؟ 

االجتماع العام
الرئيس/الرئيسة

• إطالق االجتماع العام
• ُيطلب من كل فريق تقديم مشروعه

• وقت ُمحدد للتقديم: دقيقتين، وقت ُمحدد للتعليقات: دقيقة
• تنشيط تبادل األفكار األول حول النقاط الرئيسية وترأس المناظرة

ما يجب 
القيام به

اجتماع فرق المجلس
• يجب انتخاب شخص في كل فريق سياسي لترأس االجتماع

• يجب أخذ احتياجات المتساكنين والمتساكنات/ الشباب الذين انتخبوكم بعين االعتبار

اجتماع عام
• دافعوا عن مشاريعكم، لكن يجب التحلي بالمرونة للتمّكن من الوصول إلى حل مشترك 

أو من إدماج عناصر جديدة

االعالنات
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اجتماع األحياء

المدة: 15 دقيقة

• لوحة ورق
• لكل مشارك ومشاركة: 

o قلم )إن أمكن ذلك(
• لكل حي: 

o مهمة 
o استمارة المقترحات

المعدات

• البدء رسميًا في اللعبة
• اطالق ديناميكية جيدة للشباب

• تحفيز المشاركين والمشاركات للعب أدوار مهمة )ترأس الجلسات، التقديم(
األهداف

اجتماع كل حي
• كل الشباب: بدء اللعبة – وضع الشارات، إيجاد اسم للشخصيات الخيالية

• الشباب حسب الحي: وضع استراتيجية مشتركة )كيف يجب استعمال المبنى؟ كيف 
يمكن اقناع الشباب اآلخرين؟ 

ما يجب 
القيام به

اجتماع كل حي
• يجب انتخاب شخص في كل حي لترأس االجتماع

• يجب انتخاب شخص )ليس نفس الشخص( في كل حي لتقديم الطلبات واألفكار 
لألعضاء المنتخبين خالل حصة االستعداد

االعالنات

• عليكم اآلن حضور االجتماع العام للمجلس لالستماع إلى مشاريع فرق المجلس بعد 
ذلك...
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االجتماع األول لوسائل اإلعالم و لفرق التحرير واألبحاث

المدة: 15 دقيقة

• لوحة ورق
• لكل مشارك ومشاركة: 

o قلم
o كراس
• لكل فريق تحرير
o مهمة 

o جهاز كمبيوتر، آلة تصوير )إن أمكن ذلك(
o صبورة )لعرض المقاالت واإلعالنات(

o أقالم لبادية وأوراق صغيرة لعرض العناوين الكبرى  

المعدات

• البدء رسميًا في اللعبة
• اطالق ديناميكية جيدة لوسائل اإلعالم

• تحفيز المشاركين والمشاركات للعب أدوار مهمة )القيام بلقاءات، التقاط صور، الكتابة( 
األهداف

اجتماع كل فريق تحرير: إعداد المراحل األخرى
• انطالق اللعبة: وضع الشارات، إيجاد اسم للشخصيات الخيالية

• وضع استراتيجية وإعداد رسم مشترك
ليس هناك خط موجه لكل المراحل بالنسبة لوسائل اإلعالم ألن مبدأ التقرير والتعليقات 

يبقى دائمًا نفسه.

ما يجب 
القيام به

• لكم وظيفة رئيسية في الديمقراطية: أنتم تمّكنون المواطنين والمواطنات من مالحظة 
ومراقبة السياسة

• لكم حق إجراء لقاءات مع كل األعضاء المنتخبين والعضوات المنتخبات وكل الشباب 
والشابات إن كانوا مستعدين لذلك.

• لكم حق المالحظة لكن ال يمكنكم التكّلم في المجلس البلدي. 
• لكم حق إعداد تقارير في كل ما ترونه وتسمعونه ولكم حق التعليق على كل ذلك. 

• يجب أخذ مصالح جمهوركم بعين االعتبار. 
• يجب أن تعرضوا مقاالتكم ومنشوراتكم على القراءة والنظر. األعضاء المنتخبون 

والعضوات المنتخبة والشباب والشابات مشغولون جدًا. يجب جلب اهتمامهم بأخبار 
مهمة بالنسبة لهم. 

االعالنات

• عليكم اآلن حضور االجتماع العام للمجلس لالستماع إلى مشاريع فرق المجلس بعد 
ذلك...
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حصة االستعداد

المدة: 20 دقيقة

• التشجيع على تبادل األفكار بين األعضاء المنتخبين والشباب األهداف

الرئيس/الرئيسة
• إطالق حصة االستعداد

• ُيطلب من شباب األحياء الثالثة تقديم مطالبهم
• تشجيع األعضاء المنتخبين على طرح أسئلة

• تشجيع الجميع على المشاركة في المناقشة
• ترأس المناقشة بين األعضاء المنتخبين والشباب والتأّكد من خلق توازن بين مختلف 

الفرق واألحياء

ما يجب 
القيام به

• لكم اآلن 15 دقيقة لالستراحة )لكن يمكنكم مواصلة المناقشات خالل االستراحة(
• بعد ذلك، سيكون لكم 15 دقيقة لحوار غير رسمي. استفيدوا من هذا الوقت. هو مهم جدًا 

إليجاد حل مشترك.

بعد 
ذلك...

حوار غير رسمي 

المدة: 15 دقيقة

• خلق ديناميكية جيدة للتفاوض
• توضيح مواقف متقاربة ومتباعدة

• استهداف الوفاق
األهداف

المنشط أو المنشطة والرئيس أو الرئيسة
• دعم التنشيط إذا لزم األمر
• السهر على احترام الوقت

• التدخل في حالة نزاع غير بّناء 

ما يجب 
القيام به

• تبادلوا فكرتكم وناقشوها في إطار رسمي
• ال تنسوا مراجعة األخبار الصحافية للحصول على فكرة على صورتكم العامة. 

االعالنات
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 االجتماع الثاني لفرق المجلس و االجتماع العام الثاني

المدة: 10 دقائق لكل فريق، 10 دقائق لالجتماع العام

• لوحة ورق
• لكل فريق:

مهمة   o
استمارة المقترحات  o

المعدات

• انجاز المشاريع
• التفكير في توافقات ممكنة

• تحفيز المشاركين والمشاركات للعب أدوار مهمة )ترأس الجلسات، التقديم(
األهداف

اجتماع فرق المجلس
• يترأس رؤساء أو تترأس رئيسات جلسات الفرق االجتماع )يدعمهم المنشط أو 

المنشطة إذا لزم األمر(
• كل األعضاء المنتخبين:

تكييف المواقف )ما هو رأيكم في مواقف الفرق األخرى والشباب؟ إلى أي مدى يمكنكم 
إدماج احتياجات/مقترحات الفرق األخرى والشباب؟(

o ملء/تكييف استمارة المقترحات
o إعداد تقديم حول الموقف

اجتماع عام
رئيس/رئيسة المجلس

• انطالق االجتماع العام
• ُيطلب من كل فريق تقديم مشروعه، السهر على أن تكون التقديمات قصيرة

• ترأس المناقشة
• إيقاف المناقشة إذا ما استلزم األمر مناقشة غير رسمية بين الفرق

ما يجب 
القيام به

اجتماع فرق المجلس
• يجب انتخاب شخص يقّدم الموقف خالل الجلسة العامة

االعالنات
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اجتماع الشباب

المدة: 10 دقائق

• لوحة ورق
• لكل فريق:

مهمة   o
استمارة المقترحات  o

المعدات

• الحكم على مشاريع فرق المجلس
• إنجاز المشاريع

• التفكير في موافقات ممكنة
• تحفيز المشاركين والمشاركات على لعب أدوار هامة )ترأس الجلسات، التقديم( 

األهداف

اجتماع الشباب
• على رؤساء ورئيسات جلسات األحياء ترأس االجتماع العام )يدعم المنشط أو المنشطة 

الرؤساء والرئيسات لترأس االجتماع(
• كل الشباب: تبادل أفكار حول النقاط الرئيسية )ما هو مهّم بالنسبة لكم فيما يتعلق 
بالمبنى؟ هل لكم مصالح مشتركة؟ هل يمكنكم خلق تحالفات للتمّكن من الدفاع عن 

مصالحكم العامة؟ ما هو رأيكم حول النقاط التي نوقشت مع األعضاء المنتخبين؟ إلى 
أي مدى يمكنكم دعم مشاريعهم؟ إلى أي مدى يمكن إدماج طلباتكم واقتراحاتكم في 

مشاريعهم؟(

ما يجب 
القيام به

اجتماع الشباب
• يجب انتخاب شخص )ليس نفس الشخص الذي ترأس االجتماع( لكل حي يقدم 

المطالب واألفكار إلى األعضاء المنتخبين خالل جلسة االستماع
االعالنات

• عليكم اآلن حضور االجتماع العام للمجلس لالستماع إلى التغييرات في مشاريع فرق 
المجلس

بعد 
ذلك...
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جلسة االستماع

المدة: 20 دقيقة

• لوحة ورق المعدات

• التشجيع على تبادل األفكار بين األعضاء المنتخبين والشباب األهداف

الرئيس/الرئيسة
• اطالق جلسة االستماع

• ُيطلب من الشباب من األحياء الثالثة تقديم مواقفهم
• تشجيع األعضاء المنتخبين على طرح أسئلة

• تشجيع الجميع على المشاركة في المناقشة
• ترأس المناقشة بين األعضاء المنتخبين والشباب مع ضمان توازن بين مختلف الفرق 

واألحياء. 

ما يجب 
القيام به

• لكم اآلن 15 دقيقة لحوار غير رسمي.
• استفيدوا من هذا الوقت. هذه آخر فرصة للوصول إلى توافق. 

• إن لم تتوّصلوا إلى توافق ال تكون هناك أغلبية وبالتالي لن يكون هناك حل للمبنى.
• هذه آخر مناسبة للشباب للتأثير على المشروع ألنه لن يكون لهم حق التصويت في 

المجلس البلدي. 

بعد 
ذلك...
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حوار غير رسمي

المدة: 15 دقيقة

• خلق ديناميكية جيدة للتفاوض
• توضيح مواقف متقاربة ومتباعدة

• استهداف الوفاق
األهداف

المنشط أو المنشطة والرئيس أو الرئيسة
• دعم التنشيط إذا لزم األمر
• السهر على احترام الوقت

• التدخل في حالة نزاع غير بّناء

ما يجب 
القيام به

• هذه آخر مناسبة إليجاد مقترح يمكن أن تكون له أغلبية.
• ال تنسوا مراجعة أخبار الصحافيين للحصول على فكرة على صورتكم العامة.

االعالنات
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 االجتماع الثالث لفرق المجلس و االجتماع العام الثالث 
والتصويت

المدة: 20 دقيقة

• لوحة ورق
• استمارة المقترحات

المعدات

• التصويت
• تقديم أغلبية من خالل التصويت لحل مشترك للمبنى

األهداف

األعضاء المنتخبون:
• كتابة النسخة األخيرة للمشاريع/التوافقات على لوحة ورق الجدران حتى تكون واضحة 

للجميع خالل الجلسة العامة

الرئيس/الرئيسة
• اطالق االجتماع العام

• طلب التصويت
• عد األصوات

عند اللزوم: إعادة العد

ما يجب 
القيام به

اجتماع الفرق
• يجب االتفاق على تصويتكم

االجتماع العام والتصويت
• حان اآلن وقت التصويت. يحق فقط لألعضاء المنتخبين التصويت. ال تنسوا أن حقكم 

في التصويت حق رسمي ومهّم، ألنكم عندما تصوتون تقررون بشأن ميزانية توجد بفضل 
الضرائب التي يدفعها مواطنو ومواطنات "التشارك" وبشأن مشروع يجب أن يحّسن 

وضعية سكان "التشارك".
• لذلك يشارك شباب ووسائل إعالن "التشارك" في عملية اتخاذ القرار هذه ويحضروا 

الجلسة لمالحظة النتيجة واالستماع إليها. 
• لتتم المصادقة على المقترح، يجب الحصول على أغلبية مطلقة )=أكثر من 50 % من 

األصوات الموافقة على المقترح(. هذه األغلبية مهمة إلقناع مواطني "التشارك" بأننا وجدنا 
حاًل جيدًا. إن كانت هذه األغلبية مستحيلة، تكفي األغلبية النسبية في الجولة الثالثة )تتم 

المصادقة على المقترح الذي تحصل على أكبر عدد من األصوات(

االعالنات

• األعضاء المنتخبون والشباب: يجب إعداد كلمة للمؤتمر الصحفي )شخص لكل فريق 
وكل حي(. 

• وسائل اإلعالم: يجب إعداد أسئلة للمؤتمر الصحفي

بعد 
ذلك...
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إعداد المؤتمر الصحفي و المؤتمر الصحفي

المدة: 5 دقائق لالستعداد و 15 دقيقة للمؤتمر

• توضيح المشروع وفوائده للجمهور )من خالل وسائل اإلعالم( وللشباب األهداف

• دعا المجلس البلدي الصحافيين إلعالمهم بمشروع المبنى الفارغ وبفوائده ولطرح أسئلة 
لكل المواطنين والمواطنات المشاركين في عملية اتخاذ القرار.

اإلعالنات

رئيس/رئيسة المجلس
• اطالق المؤتمر الصحفي

• دعوة الناطقين الرسميين باسم الفرق واألحياء إلى القاء كلماتهم
• دعوة الصحافيين إلى طرح أسئلة وتقديم لوحة اإلعالنات

ما يجب 
القيام به

• انتهت المحاكاة اآلن. اخلعوا شاراتكم من فضلكم. هذا يعني أنكم تتركون أدوار األعضاء 
المنتخبين والشباب والصحافيين وتعودون إلى أشخاصكم العاديين.  

• لكم 10 دقائق للراحة. سنلتقي بعد ذلك في هذه القاعة لتقييم المحاكاة. 

بعد 
ذلك...
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التقييم

المدة: 30 دقيقة أو أكثر

• لوحة ورق لكتابة المالحظات خالل العمل في فرق فرعية أو خالل االجتماع العام
• ملصقة وأدوات المشاركة

المعدات

• يجب تقديم فضاء للمشاركين والمشاركات للتعبير عن شعورهم )الفرح، النقد، خيبة 
األمل...(

• تحليل ما حدث
• تحديد الصلة مع الواقع )شرح ما يحدث في الواقع وإمكانيات مشاركة الشباب( 

• اإلجابة على األسئلة
• تثمين ما أنتجه المشاركون والمشاركات

األهداف

• بسرعة: كيف تشعرون بعد المحاكاة؟ يشار باإلبهام إلى فوق = شعور جيد، يشار باإلبهام 
إلى األفق = متوسط، يشار باإلبهام إلى األرض = غير جيد )إجابة عفوية( 

• أسئلة؟
يمكن مناقشة األسئلة التالية في البداية في فرق فرعية قبل اقتراح تبادل أفكار خالل 

اجتماع عام:  
أ . المنهجية – أسئلة مقترحة: 

o كيف تمّكنتم من القيام بدوركم؟
o هل تتطابق المحاكاة مع ما تخيلتموه في السابق؟

o هل استمتعتم؟
o هل تعّلمتم شيئًا من المحاكاة؟ 

ب. التفكير في العمليات ومناقشتها: أسئلة مقترحة: 
o كيف وجدتم المجلس البلدي؟

o كيف تمت اجتماعات الفرق والجلسات العامة والحوارات غير الرسمية؟
o أين تم اتخاذ هذه القرارات؟

o من كانت له سلطة وتأثير؟ لماذا؟ كيف تم الشعور بذلك؟ 
ج. الصلة بالحقيقة: أسئلة مقترحة: 

o هل تعتبرون النتائج واقعية؟
o هل تعتقدون أن المفاوضات في الواقع تتم بهذه الطريقة؟ 

o ما هو التعريف بالعضو المنتخب أو العضوة المنتخبة والصحافي أو الصحافية 
والشاب أو الشابة؟

o ما هي المواقف/ وجهات النظر التي كان الّدفاع عنها سهاًل/صعبًا؟

في االجتماع العام:
• تقديم نتائج تبادل األفكار في فرق فرعية وتبادل األفكار في االجتماع العام 

• تقديم حقيقة قانون الجماعات المحلية ومشاركة المواطنين والمواطنات والشباب 
والشابات التونسيين

• ردود فعل فريق التنشيط للمشاركين والمشاركات
• عند الرغبة، توزيع وجمع بطاقات التقييم. 

ما يجب 
القيام به
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 الملحق 1: لمحة عامة عن المواقف/البيانات الشخصية
فرق المجلس

الفريق الهدف السياسي المقترح

المركز الثقافي "لنا"

• قاعة للحضانة
• ورشة عمل للموسيقى/الفن/الحرف

• قاعة اجتماع وعروض
ْيِن • الموظفون: 3 معلمين وعاملْيِن اجتماعيَّ

المحافظة على التقاليد
و رعايتها

الوردي

مركز الصحة وإعادة التأهيل مع مطبخ شعبي 
"التضامن"

• غرفة كبيرة يتم تقسيمها بين النساء والرجال
و 10 َأِسرَّة وبيتا استحمام

• قاعة فحص
• مطبخ

• الموظفون: طبيب مختص في الطب العام، 
ممرضان، عامل اجتماعي

تمكين كل المواطنين من 
التمتع بحياة تقّدم لهم نفس 

الفرص 
البرتقالي

حاضنة المؤسسات ومركز التكوين المهني 
للفتيات "المستقبل"

• قاعة تكوين
• قاعة اجتماعات

• قاعة إعالمية
• الموظفون: مستشار/خبير في خلق المؤسسات، 
مستشار/خبير في بناء القدرات، أستاذان مختصان 

في التكوين المهني

خلق إطار للمتساكنين 
الملتزمين والمبتكرين حتى يكون 

لهم تأثير حقيقي وحتى يتمكنوا 
من إنجاز مشاريعهم

األصفر
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الشباب

األمنيات، االحتياجات االهتمامات/األنشطة البيانات 
الشخصية الحي

أماكن لألنشطة والعروض الثقافية موسيقى الجاز والفنون ذكر، 19 سنة

أماكن يجتمع فيها الناسالسرور صحبة العائلة واألصدقاء ذكر،  16 سنة

أماكن لتعاطي هذه األنشطة الترفيهية رياضة ورقص تقليدي أنثى، 15 سنة

القيام بتكوين ليصبح/تصبح ممرض/
ممرضة أو معلم/معلمة

لقاء األصدقاء، ممارسة 
الموسيقى  أنثى، 18 سنة

نظام صحة عام أفضل، فرص عمل أكثر، السعادة
فضاءات خضراء في المدينة

مصاحبة األم إلى الطبيب 
وقضاء الوقت مع 

األصدقاء
ذكر، 15 سنة

الحصول على شهادة جامعية في الحقوق، 
فضاءات أكثر تمّكن الجمعيات من القيام 

بأنشطة موجهة لألطفال والشباب

ملتزمة بالعمل مع 
جمعيات خيرية )مساعدة 

األطفال على القيام 
بواجباتهم المدرسية( 

أنثى، 17 سنة

عمل/تكوين في مجال اإلعالمية/
التكنولوجيا، أماكن يمكن أن يجتمع فيها 

الشباب

مهتم باإلعالمية 
والتكنولوجيا الحديثة، 

الرياضة/كرة القدم
ذكر، 14 سنة

التضامن

الحصول على شهادة في االقتصاد/إدارة 
المؤسسات، معدات وأجهزة لورشات 

العمل اليدوي

أنشطة إبداعية، ملتزمة 
بالعمل مع جمعية 

للشباب
أنثى، 16 سنة

تكوين في إدارة األعمال، العيش في 
الواليات المتحدة األمريكية

لمجة صغيرة، ممارسة 
الرياضة، السفر أنثى، 18 سنة

دراسة السينما وخاصة التنشيط، الرحيل 
بعيدًا اللعب بألعاب الفيديو ذكر، 15 سنة
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 الملحق 2: توزيع األدوار

العدد المجلس البلدي الشباب وسائل اإلعالم

الوردي البرتقالي االصفر السرور السعادة  التضامن الصحيفة صديقك

13 7 2 2 3 6 2 2 2 0   

14 8 2 3 3 6 2 2 2 0   

15 7 2 2 3 6 2 2 2 2 2  

16 8 2 3 3 6 2 2 2 2 2  

17 9 3 3 3 6 2 2 2 2 2  

18 10 3 3 4 6 2 2 2 2 2  

19 11 3 4 4 6 2 2 2 2 2  

20 12 4 4 4 6 2 2 2 2 2  

21 13 4 4 5 6 2 2 2 2 2  

22 13 4 4 5 7 2 2 3 2 2  

23 13 4 4 5 8 2 3 3 2 2  

24 11 3 4 4 9 3 3 3 4 2 2

25 12 4 4 4 9 3 3 3 4 2 2

26 13 4 4 5 9 3 3 3 4 2 2

27 14 4 5 5 9 3 3 3 4 2 2

28 14 4 5 5 10 3 3 4 4 2 2

29 15 5 5 5 10 3 3 4 4 2 2

30 16 5 5 6 10 3 3 4 4 2 2
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 الملحق 3: محاسبة المشاريع

الفريق األزرق: المركز الثقافي "لنا"

الكلفة االحتياجات )تجهيزات( الوظيفة

1000
3200
2000
1000

طاولة كبيرة
20 كرسي

مسرح
نافذة/مكان عرض

قاعة اجتماعات/
عروض

القاعة 1 
)الكبرى(

7200

1000
400
500

1000
200
300
500

20 فراش
زربيتان

5 طاوالت
20 كرسي

منضدة
رّفان

ألعاب

قاعة الحضانة القاعة 2 
)الصغرى(

3900

1400
3000
3000
1000
500

10 طاوالت
20 كرسي

آالت موسيقية
معدات/ أدوات حرف 

وفنون
كتب

ورشة للفنون/ 
الموسيقى/الحرف

القاعة 3 
)الصغرى( 

9000

20000 دينار المجموع

1200 دينار/في الشهر )صافي( x 2
+

900 دينار/في الشهر )صافي( x 3
= 5100 دينار/في الشهر )صافي(

أستاذان
3 عمال اجتماعيين الموظفون
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 الملحق 3: محاسبة المشاريع

"التضامن": مركز صحة وإعادة تأهيل ومطبخ شعبي 

الكلفة االحتياجات )تجهيزات( الوظيفة

2000
5000

10 َأِسرَّة
حمامان صغيران

قاعة يتم تقسيمها 
بين النساء والرجال

القاعة 1 
)الكبرى(

7000

500
600
800

2500

طاولة الفحص
مكتب

جهاز كمبيوتر
معدات طبية

قاعة الفحص القاعة 2 
)الصغرى(

4400

750
2000

750
500

1000

فرن
ثالجة

أواني طبخ
طاوالت
كراسي

المطبخ القاعة 3 
)الصغرى( 

5000

16400 دينار المجموع

1800 دينار/في الشهر )صافي(
+

900 دينار/في الشهر )صافي( x 2
+

900 دينار/في الشهر 
= 4500 دينار/في الشهر )صافي(

طبيب مختص 
في الطب العام، 
ممرضان، عامل 

اجتماعي

الموظفون
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 الملحق 3: محاسبة المشاريع

"المستقبل": حاضنة مؤسسات ومركز تكوين مهني للفتيات

الكلفة االحتياجات )تجهيزات( الوظيفة

900
3000

600

500

طاولة كبيرة
20 كرسي

أداة لتسليط الصورة 
على الشاشة

شاشة تسليط صورة

قاعة االجتماعات القاعة 1 
)الكبرى(

4900

1500
1600
500
400

1000

10 طاوالت
10 كراسي

لوحات متحركة
كتب

معدات مختلفة

قاعة التكوين القاعة 2 
)الصغرى(

5000

1500
1600
7000

10 طاوالت
10 كراسي

10 أجهزة الكمبيوتر
قاعة اإلعالمية القاعة 3 

)الصغرى( 

10100

20000 دينار المجموع

1000 دينار/في الشهر )صافي( x 2
+

1200 دينار/في الشهر )صافي( x 2
= 4800 دينار/في الشهر )صافي(

مستشار 
مختص في خلق 

المؤسسات

مستشار مختص 
في بناء القدرات

أستاذان مختصان 
في التكوين المهني

الموظفون
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