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أغتنمها  لنا جميعا  ثمينة  فرصة  الصحافة  العاملي حلرية  باليوم  إحتفالكم  »إن 
ملخاطبتكم بالنظر إلى رسالة ودور القطاع الفعال ماضيا وحاضرا وقد أليت 
على نفسي أن ال أدع هذا احلدث مير، وأنا خارج الوطن ألجدد عزم الدولة 
على متكني الصحافة الوطنية واإلعالم من اآلليات القانونية ومختلف أشكال 
الدعم ألداء مهامها النبيلة دون قيود على حريتها لتتبوأ املكانة املرموقة التي 

تستحقها في عالم املعلوماتية واملعرفة.

املجتمع،  مقومات  عن  والدفاع  اإلنسان  ترقية  في  القطاع  هذا  ملكانة  ونظرا 
واإلسهام في التنمية الشاملة، قررت ترسيم يوم وطني للصحافة، أسوة بالفئات 
لتاريخ صدور  تخليدا  القادم  أكتوبر   22 يوم  األخرى،  واالجتماعية  املهنية 
أول عدد من جريدة + املقاومة اجلزائرية+ في 22 أكتوبر 1955 الناطقة 
باسم جبهة وجيش التحرير الوطني السيما ونحن في رحاب الذكرى اخلمسني 

لالستقالل الوطني.

وإذ أنوه بجهودكم وتضحيات األجيال املتعاقبة من نساء ورجال مهنة املصاعب، 
أهنئكم جميعا على هذا املكسب اجلديد عرفانا بنضاالتكم ووفاء إلسهاماتكم 

ومتكينا لربط التواصل بني األجيال خدمة لرقي األمة وسؤددهْا«.

رئيس اجلمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة
 )رسالة موجهة إلى األسرة اإلعالمية اجلزائرية 

مبناسبة اليوم العاملي حلرية الصحافة(

2 ماي 2013

يوم وطني 
لل�صحـــــــــــــــافة

االتصــــــــــــــــــــال المؤسساتي
المؤسسات السياسيةوتحدي 

تطوير قنوات االتصال..
قل من اأنت قبل اأن يقول عنـــك الآخرون ما ل يلزم

االتصال المؤسساتي في البرلمان

»كيف ميكن حتويل ال�صورة النمطية..اإىل �صورة حية تفاعلية«
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بني اأدوات تقليدية تاآكلت..
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ال ميكننا أن ال نتواصل، »قل من أنت قبل أن يقول اآلخرون عنك ما ال يلزم« ..
وهذا التواصل حتكمه  القواعد املهنية والعملية واألخالقية.. حتى يتسنى له أن يكون فعاال..

إن )العملية االتصالية( عملية دينامية دائرية، فاملصدر أو املرسل حامل الفكرة يقوم بترميز الرسالة مستخدما 
القناة في اجتاه املتلقي، الذي يقوم بفك الرسالة وإحداث رجع الصدى، والذي بدوره يعيد عملية الترميز 

والتحويل والفك. 
وكلما كانت الدقة واالحكام في عملية التواصل قل عامل التشويش، وكلما انعدم التواصل أو أقيم بشكل 

غير الئق وغير محكم فسح املجال للتضليل واالشاعة..
ومع التطور الهائل لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، شهد العصر احلالي أزمة اتصال تواجهها الكثير 
من املؤسسات، خاصة مع تعدد مصادر املعلومات التي أضحت ال تعرف حدود جغرافية وال زمانية وال 

يؤطرها قانون وأحيانا ال مرجعية أخالقية لها.
إنها أزمة أفقدت االتصال املؤسساتي في اجلزائر، وباعتراف من داخل املؤسسات  القدرة على احداث 

الصدى املطلوب الذي يحقق املصداقية وثقة املواطن.
فاملواطن اجلزائري اصبح، اليوم، يثق في االشاعات واملعلومة التي يستقيها من مصادر )غير رسمية( عبر 

الشبكات االجتماعية، وغيرها.. ويشكك في املعلومة الرسمية.. والسؤال : ملاذا؟
إن املمارسة السياسية، اضحت، اليوم، مطالبة بالتكيف مع التحديات التي تواجهها الشعوب، ومواكبة 
التطلعات واالحتياجات اجلديدة للمجتمعات لتكون في مستوى طموحات جماهيرها وذلك من خالل قيام 
املؤسسات السياسية بتطوير قنواتها االتصالية وتهيئة الظروف للدخول في أجواء حكومات إلكترونية تقدم 

اخلدمات احلكومية للمواطنني بطرق إلكترونية )نعم هذا ممكن،، وممكن جدا(.

لقد وصلنا إلى مرحلة جتاوزت احلديَث اليوَم عن احلكومة االلكترونية بل عن احلكومة الذكية و كذا األمر 
بالنسبة لالتصال املؤسساتي، فال حديث اليوم عن شكله الكالسيكي، ولكن التوجه يتكرس نحو أشكال 

جديدة مسايرة ملتطلبات العصر وحتوالته.. ومتدفقة بتسارع مذهل ومتزايد!!
من املهم -إذن- تدعيم االتصاالت في مؤسسات الدولة والربط بينها وبني املتعاملني وتعميق الفهم ملختلف 
األفراد على  تساعد  وواعية  ومؤثرة  فاعلة  بيئة مؤسساتية  االجتماعي.. قصد خلق  التفاعل  أساليب 

املشاركة السياسية وتسمح للسلطة باالستجابة لتطلعات شعوبها وخدمة أهدافها. 
وأول خطوة تبدأ من داخل املؤسسة أي من خالل تطوير مفاهيم ومدركات ومعارف ومعنويات القوى 
العاملة بها، ذلك أن حتقيق املؤسسة ألهدافها مرهون بدرجة أساسية مبعرفة أعضائها بها وبفهمهم للدور 
الذي يجب أن يؤدوه لإلسهام في حتقيقها، األمر الذي ينعكس على أدائهم داخل املؤسسة وعلى تكوين 

ونقل صورة عنها للجمهور اخلارجي.
فكلما ازدادت فعالية العملية االتصالية بني املؤسسة وبني اجلهات التي تتعامل معها ازدادت درجة تقدير 

املؤسسة لدى هذه اجلهات، األمر الذي يفضي إلى الرقي بسمعة املؤسسة. 
ولقد انتهجت اجلزائر، سياسة إصالحات هياكل الدولة  قصد حتديث أجهزتها وإثرائها مبا يتماشى مع 
املتغيرات الدولية احلديثة ويجسد مبدأ الدميقراطية. وفي هذا السياق فإن مجال االتصال املؤسساتي يبقى 

في حاجة إلى مسايرة التحوالت وجتاوز االنحباس في قوالب )جامدة(.. 

ت السياسيةوتحدي قل من اأنت قبل اأن يقول عنـــك االآخرون ما ال يلزم
المؤسسا

ت االتصال..
وير قنوا

تط
ـــــــــــــال 

صـــــــ
االت

المؤسساتي

التحرير

هذه  مناق�شة  ا�شبحت  لقد 

االإ�شكالية وحماولة ا�شفاء اأ�شواء 

كا�شفة عليها اأكثـر اإحلاحًا. 
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عرب  الربملان  على  القائمني  جميع  باتفاق 
الربملان  فاإن  واخلرباء،  والباحثني  العامل، 
كموؤ�ش�شة دولة يعي�ش يف كل اأنحاء العامل اأزمة 
املُمثلني  بني  امل�شافة  وُبعد  وهيبة  م�شداقية 

وممثليهم.

املواطن  حياة  التوا�شل  و�شائط  حولت  فقد 
امل�شاركة  يف  الرغبة  فيه  ومنت  الب�شيط، 
ال�شيا�شية...الخ  واحلياة  العامة  احلياة  يف 
دون  حياته  �شوؤون  يخ�ش  فيما  والتدخل 
الذي  التمثيل  مبداأ  يجعل  الذي  االأمر  و�شيط، 

ُيعد الربملان التعبري االأ�شيل له، على املحك.

ع�شو  فيه  يلعب  كان  الذي  الزمان  وىل  فقد 
الربملان م�شدر املعلومة حول احلياة ال�شيا�شية 
ميثلها،  التي  املحلية  للجهة  املتخذة  والقرارات 
وتكنولوجيات  االجتماعية  فالو�شائط 
يحظى  الب�شيط  املواطن  من  جعلت  املعلومات 
باملعلومة ب�شكل اآين كما تتاح له فر�شة التعليق 
عليها وابداء اآرائه حولها ويجاب على تعليقاته 

يف احلني.. 

ملزم  اليوم،  الربملان،  اأ�شحى  الواقع،  هذا  اأمام 
مكانته  على  يحافظ  اأن  اأراد  ما  اإذا  الع�شر  مبواكبة 
مع  فيتفاعل  كامل،  بوجه  به  املنوط  الدور  ويلعب 
ا�شرتاتيجي  ب�شكل  يخطط   واأن  الت�شاركي  املواطن 
املواطن  مع  توا�شله  يف  ور�شالة..  وو�شائل،  ل�شبل، 
جهة،  من  عنه،  اإيجابية  �شورة  ببناء  له  ت�شمح 
اأخرى.  جهة  من  فيه،  والثقة  م�شداقيته  وتقوي 
وجتعله م�شدر للمعلومة ال�شادقة الغري م�شللة التي 
تريد جهات اأخرى ترويجها وتغلط بها الراأي العام 

اأن توجهه نحو م�شلك  ورمبا تتمكن من خاللها من 
تخطط له.. يخدم اأهدافها بالدرجة االأوىل..

فاإن مل يقل الربملان اليوم من هو ف�شيقول اآخرون 
االت�شال  قراءة  اإعادة  وجب  لذا  يلزم،  ال  ما  عنه 
املوؤ�ش�شاتي يف الربملان، وتبني املناهج املالئمة التي 

تبني ال�شورة االإيجابية عن الربملان.

»كيف ميكن حتويل ال�صورة النمطية..اإىل �صورة حية تفاعلية«االتصال المؤسساتي في البرلمان
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تواجهه  الذي  الأ�سا�سي  التحدي  يعترب 

بني  الفجوة  على  هوالتغلب  اليوم،  الربملانات، 

يخولهما  اللذين  الهام  والدور  البارزة،  املكانة 

يف  تام  ال�شبه  الغياب  وبني  لهما،  الد�شتور 

امل�شهد الإعالمي. 

وي�شاف اإىل هذا التحدي ال�شعوبات واملميزات 

فالت�شال  الربملاين.  بالت�شال  املرتبطة 

موؤ�ش�شاتيا  ات�شال  بكونه  يتميز  الربملاين 

للربملان،  املكونة  الأجزاء  عن  متاما  منف�شال 

ال�شيا�شية  يف حني ي�شطلع الأع�شاء والأحزاب 

التي يت�شكل منها بالت�شال ال�شيا�شي.

بناء  اإىل  ي�شعى  موؤ�ش�شاتي  برملاين  ات�شال 

�شورة اإيجابية لدى اجلمهور، �شواء تعلق الأمر 

باجلمهور الداخلي )اأع�شاء الربملان واملوظفني( 

واملوؤ�ش�شات  )احلكومة،  اخلارجي  اجلمهور  اأو 

الد�شتورية، وال�شحفيني، واملجتمع عامة..(.

فتكوين ال�شورة الإيجابية اأ�شحى اليوم مطلبا 

اأجمع  العامل  عرب  الربملانات  ت�شعى  اأ�شا�شيا 

الدميقراطية  احلتمية  وتفر�شه  حتقيقه،  اإىل 

واملوؤ�ش�شاتية، وذلك على النحو التايل:

الحتمية الديمقراطية:
الربملان،  به  ي�شطلع  الذي  الأ�شا�شي  الدور  اإن 

اإىل  ا�شتماع  يف  با�شتمرار  يكون  اأن  هو  اليوم، 

كن  ميمُ ا�شتماع  مل�شلحتهم.  للت�رشيع  مواطنيه، 

و�شفه باأنه اإت�شال متبادل بني القاعدة والقمة، 

الربملان  وبني  والربملان،  املواطنني  بني  اأي 

واملواطنني.

عموما  ت�شطلع  د�شتورية  كموؤ�ش�شة  فالربملان 

احلكومة  عمل  ومراقبة  الت�رشيع  مبهام 

اأن�شطتها  بكل  املواطنني  علم  وتمُ وم�شاءلتها، 

الت�شال  اأن  ينفي  اأحد  فال  وقراراتها..  وعملها 

الربملاين يلعب دورا رئي�شيا يف هيكلة النقا�ش 

�شاحات  وجدت  اإن  وحتى  والدميقراطي.  العام 

املناق�شة  تبقى  ال�شيا�شية،  للحوارات  اأخرى 

وامل�شاءلة يف اجلل�شات العامة العلنية للربملان 

على  والرد  الدميقراطي،  النقا�ش  جوهر  هي 

ان�شغالت املجتمع.

الحتمية المؤسساتية:
اإىل  الربملان  تدفع  رئي�شية  اأ�شباب  ثالثة 

التوا�شل 

عامل  من  جزء  اليوم  الربملانات  تعد  االأوىل، 

كان  الأوىل  البدايات  ففي  بالتناف�ش،  يعج 

التي  الدولة  يف  الوحيدة  املوؤ�ش�شة  الربملان 

الوحيد  وامل�شدر  ال�رشعية،  باحتكار  تتمتع 

يفتقد  اليوم  واأ�شحى  ال�شيا�شية،  للمعلومات 

اأخرى  موؤ�ش�شات  اأ�شبحت  حيث  الحتكار  لهذا 

و�شائل  اأ�شبحت  الرقابي  املجال  ففي  تناف�شه. 

بينما  الدور،  هذا  يف  الربملان  تناف�ش  الإعالم 

وذلك  املعلومات،  نقل  يف  احلكومة  تناف�شه 

على  للربملان  املكونة  الفاعلة  العنا�رش  لتعدد 

خالف احلكومة.

من  الكثري  غرار  على  الربملان،  ي�شلم  ل  ثانيا، 

النتقادات،  من  والعامة،  ال�شيا�شية  املوؤ�ش�شات 

ممثليه،  بع�ش  كفاءة  وعدم  الربملاين  فالتغيب 

التربير  على  الربملان  لزم  تمُ املالية..  وتكاليفه 

با�شتخدام جميع قنوات الت�شال املتاحة لديه.

ثالثا، واأخريا، يف عامل يعج باملعلومات اأ�شحى 

اأن  الربملانية  املوؤ�ش�شات  على  ال�رشوري  من 

تتوا�شل لو�شوح الروؤيا فيما يخ�ش ن�شاطاتها 

فمن  الإعالمية.  ال�شاحة  يف  وجودها  وتثبيت 

اأن يبني �شورة  خالل التوا�شل ميكن للربملان 

اإيجابية عنه لدى املواطن، هذه ال�شورة �شت�شمح 

مع  جنب  اإىل  جنبا  يتعاي�ش  اأن  جهة،  من  له، 

احلكومة، ومن جهة اأخرى، ت�شمح له من مترير 

ر�شالته.

1 - بنية البرلمان المتميزة 
الدولة  موؤ�ش�شات  من  العديد  اختالف  على 

احلكومة،  ورئا�شة  اجلمهورية،  كرئا�شة 

واملجال�ش الد�شتورية، واملحكمة العليا.. يتميز 

به ل جندها يف  اإدارية خا�شة  ببنية  الربملان 

من  البنية  هذه  وتتكون  املوؤ�ش�شات.  من  غريه 

جهازين هما: 

اجلهاز ال�شيا�شي )املكتب، الرئا�شة، املجموعات 

اللجنة  العامة،  ال�شوؤون  جلنة  الربملانية، 

عن  م�شوؤول  يكون  الذي  التنفيذية...الخ( 

ال�شيا�شية  بالق�شايا  املتعلقة  القرارات  اتخاذ 

هذه  تكوين  ويج�شد  الربملان.  اأمام  املطروحة 

الهيئات يف العادة الت�شكيلة ال�شيا�شية للربملان 

الأحزاب  عن  املمثلني  ت�شم  اأنها  اأي  املعني، 

احلاكمة واأحزاب املعار�شة. ويراأ�ش هذه الهيئة 

اعتياديا رئي�ش الربملان.

القرار  �شنع  عملية  يدعم  الذي  الإداري  اجلهاز 

اأمانة  عموما  الوظيفة  هذه  وتوؤدي  ال�شيا�شي. 

يراأ�شها اأمني عام اأو كاتب يعمل حتت م�شوؤولية 

الرئا�شة، ويقدم هذا اجلهاز  اأو  الر�شمي  الناطق 

الدعم  خدمات  من  ذلك  وغري  اإدارية  خدمات 

النتماءات  النظر عن  الربملان، بغ�ش  لأع�شاء 

ال�شيا�شية لهوؤلء الأع�شاء. 

وتقوم الربملانات باأعمالها ب�شورة رئي�شية من 

خالل اأنواع متعددة من اللجان )دائمة، وزارية، 

متخ�ش�شة، خا�شة(، يكلف كل منها مب�شوؤولية 

الدولة،  �شوؤون  من  معني  بقطاع  الهتمام 

وتعك�ش ت�شكيلة كل جلنة وعدد اأع�شائها طبيعة 

الت�شكيلة ال�شيا�شية للربملان.

وهذا التنوع غري املتجان�ش يف تركيبة الربملان 

من �شاأنه اأن يجعل العملية الت�شالية الربملانية 

حالة  يف  الت�شال  واأن  خا�شة  تعقيدا.  اأكرث 

هناك  بل  واحد،  م�شدر  من  ينطلق  ل  الربملان 

بث  �رشعية  لها  التي  امل�شادر  من  جمموعة 

املعلومة. 

2 - دواعي االتصال 
رئي�شية  وظائف  ثالث  عامة  الربملانات  توؤدي 

ال�شلطة  اأداء  ومراقبة  القوانني،  �شن  هي: 

لهيئات  املالية  املوارد  وتخ�شي�ش  التنفيذية، 

فاإن  ذلك  على  وعالوة  التنفيذية.  ال�شلطة 

الربملانات يف نظام الكومنولث، ت�شطلع مبهمة 

ت�شكيل احلكومة، وعادة ما يكون رئي�ش الوزراء 

هو الزعيم الربملاين للحزب اأو لئتالف الأحزاب 

الت ي ميلك اأكرثية املقاعد يف الربملان. 

بالبطء وذلك  تتميز  الت�رشيعية  العملية  اأن  غري 

جهة،  من  املراحل،  من  مبجموعة  متر  لأنها 

ببع�ش  القول،  �شح  اإن  مقيدة،  لي�شت  واأنها 

اللتزامات املوؤ�ش�شاتية، من جهة اأخرى، وذلك 

على النحو التايل:

مراحل عملية �صن القوانني 

اأ - مرحلة القرتاح: يعود القرتاح اإما لل�شلطة 
وم�رشوع  لكليهما.  اأو  للربملان  اأو  التنفيذية 

اإذا مر بعدة  اإل  القانون  ياأخذ �شفة  القانون ل 

مراحل، نو�شحها يف املثال التايل، والذي يعود 

فيه القرتاح لل�شلطة التنفيذية ويحال م�رشوع 

القانون على برملان مبجل�شني.

الذي  القانون  م�رشوع  الوزراء  جمل�ش  يقرتح 

القرار  واأخذ  للمناق�شة  الربملان  على  يحال 

من  جاء  كما  عليه،  وامل�شادقة  باملوافقة  اإما 

تعديالت  اإجراء  اأو  متاما  رف�شه  اأو  احلكومة، 

ال�شيوخ،  اأو  الأعيان  جمل�ش  اإىل  لري�شل  عليه، 

ليدر�ش م�رشوع القانون كما جاء من النواب اأو 

اإعادته اإىل النواب مع اإجراء تعديالت طفيفة اأو 

جوهرية عليه. 

جمل�ش  �شادق  اإذا  القانون:  اإقرار  مرحلة   - ب 
م�رشوع  على  املناق�شة  بعد  )ال�شيوخ(  الأعيان 

القانون امل�شادق عليه من قبل جمل�ش النواب، 

ي�شبح م�رشوع القانون قانونا.

على  امل�شادقة  بعد  القوانني:  اإ�صدار   - ت 
الأعيان،  القانون على م�شتوى جمل�ش  م�رشوع 

ب�شفة  وي�شدر  قانونا  القانون  م�رشوع  يعلن 

ر�شمية وي�شبح �شاري املفعول.

جمل�شني،  من  املتكون  الربملان  حالة  يف  هذا 

فعملية  واحد  مبجل�ش  الربملان  حالة  يف  اأما 

اأ�رشع  تكون  واإ�شداره  القانون  واإقرار  القرتاح 

من �شابقتها.

ومن ثم فاإن بطء العملية الربملانية )امل�شادقة 

للتحليل  وقتا  لتطلبها  القوانني...الخ(،  على 

الت�شال  عملية  من  جتعل  الأفكار،  ومقارنة 

الت�شال  مبدا  عك�ش  على  بطيئة  الربملاين 

احلديث، القائم على ال�رشعة والآنية.

3 - تعقد الرسالة البرلمانية 
اإن بنية الربملان ال�شيا�شية والإدارية املتنوعة 

تعطي ال�رشعية لكثري من العنا�رش حق الت�شال 

وتوجيه ر�شالة، الأمر الذي يخلق تعدد الر�شائل 

وتداخلها..

عن  ر�شالة  الت�شال  م�شلحة  توجه  فبينما 

الربملان،  م�شتوى  على  اتخاذه  مت  الذي  القرار 

ر�شالة  بتوجيه  الربملانية  املجموعة  تقوم 

من  ال�شيا�شي  موقفها  خاللها،  من  تو�شح، 

اهتمام  الأخرية  هذه  جتلب  وقد  املتخذ،  القرار 

التعدد  وهذا  الأوىل..  من  اأكرث  الإعالم  و�شائل 

ومبداأ  يتعار�ش  مّما  الربملانية،  الر�شالة  يعقد 

الب�شاطة لالت�شال احلديث.

بني اأدوات تقليدية تاآكلت..
و�صعوبة التحكم يف الطفرات املت�صارعة لعامل الت�صال

الربملان وتعدد امل�صادر التي لها �صرعية بث املعلومة

حتميات  تن�صــــــــــــــيط قنـــــوات التــ�صال 

عملية االتصال
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كيف متار�س عملية الت�صال  
املكلف بالت�شال اأو بالعالقات العامة اأو الناطق الر�شمي 

الحرتام  على  مبينة  وثيقة،  عالقة  له  تكون  للربملان 

الأوىل مع  الربملان وبالدرجة  املتبادل، مع كل هيئات 

م�شوؤوله الأول رئي�ش الربملان.

اأو  العامة  اأو بالعالقات  ويتعني على املكلف بالت�شال 

جد، اأن يكون ملما بكل )معتقدات(  املتحدث الر�شمي، اإن ومُ

امل�شوؤول واأن يتوفر له الت�شال املبا�رش به. 

ات�شال،  يف  الدخول  على  قادرا  يكون  اأن  يجب  كما 

لإي�شال  الأمر  تطلب  اإن  اأ�شغاله،  يف  امل�شوؤول  ومقاطعة 

جدولة  عن  بامل�شوؤول  املرور  دون  اإليه  العاجلة  الأنباء 

ال�شتجابة  من  يتمكن  حتى  اآخر،  مب�شاعدة  اأو  املواعيد 

ب�رشعة للم�شائل العالمية.

اأو  العامة  بالعالقات  اأو  بالت�شال  املكلف  ينجح  ول 

املتحدث الر�شمي يف مهمته اإن مل يكن ملما اإملاما دقيقا 

ووافيا ملعامل الربملان. فاإن كان ل يعرف بدقة متناهية 

اأكمل  اأداء واجبه على  الهيئة التي ميثله فلن يتمكن من 

وجه.

ووظيفة املكلف بالت�شال ميكن اأن تق�شم اإىل اأدوار عديدة 

نذكر منها:

- العمل كمتحدث ر�شمي، يعقد جل�شات اإعالمية منتظمة 

اأو خا�شة

- اإدارة الن�شاطات اليومية لهيئة الت�شال

على  الت�شال  وخمطط  الت�شالية  ال�شرتاجتية  ر�شم   -

الأمد الطويل والق�شري

- تق�شيم العمل

- تخطيط واإدارة احلمالت العالمية

- التعامل مع ال�شتف�شارات ال�شحفية

- ترتيب املقابالت واجلل�شات العالمية لل�شحفيني مع 

امل�شوؤولني يف قبة الربملان

- اطالع امل�شوؤولني واملوظفني الربملانيني على العالقات 

لل�شيا�شات  املحتملة  العالمية  الفعل  وردود  ال�شحفية 

املقرتحة

ون�رشات  ال�شحفية  البيانات  كتابة  على  ال�رشاف   -

وغريها من املواد العالمية

- العداد لالأحداث كاملوؤمترات ال�شحفية

وتعترب امل�شداقية،  والدقة، والو�شوح، وال�رشاحة، واحلياد 

ال�شيا�شي، والتفوق املهني والتقني، من اأهم املميزات التي 

يجب اأن يتحلى بها املكلف بالت�شال يف الربملان.

اجلمهوراإذا مل يعرفك جتاهلك!!
ميكن حتديد اجلمهور من حتديد الر�شائل التي يجب 

بثها لفاعلية الت�شال. ويتوجه الت�شال املوؤ�ش�شاتي 

وظائف  واأن  خا�شة  العري�ش  باجلمهور  الربملاين 

ون�شاطات الربملان مت�ش كل �رشائح املجتمع، حيث 

اأن اجلميع معنيني بقرارات الربملان.

لذلك وجب علينا قبل حتديد م�شمون الر�شالة التي 

نود بثها اأن ل جنيب على �شوؤال مبن نريد احلديث، 

بل الإجابة عن �شوؤال جوهري وهو من يريد احلديث 

ر�شم  من  متكننا  اأجوبة  وملاذا؟  ماذا؟  عن  معنا؟ 

خريطة جلمهور الربملان.

حتديد  اخلريطة  هذه  ر�شم  يف  خطوة  اأهم  ولعل 

للربملان.  اخلارجي  واجلمهور  الداخلي  اجلمهور 

ن�شيف  املوظفني  فئة  الداخلي  باجلمهور  ونعني 

ممثلي  وهي  اآل  الربملان  يف  جوهرية  فئة  اإليها 

وطيدة.  عالقة  بالربملان  تربطهم  الذين  ال�شعب 

ونعني باجلمهور اخلارجي املوؤ�ش�شات التي يتعامل 

وفئات  جهة،  من  مبا�رشة،  ب�شفة  الربملان  معها 

اجلمهور، من جهة اأخرى.. فمجل�ش الأمة اجلزائري 

الوطني  ال�شعبي  باملجل�ش  وثيقة  �شلة  تربطه 

بوزارة العالقات مع الربملان وبرئا�شة اجلمهورية 

و�شائل  وخمتلف  الد�شتوري  واملجل�ش  واحلكومة 

ما  لقانون  درا�شته  حالة  يف  تربطه  كما  الإعالم.. 

عالقة وطيدة مع الوزارة املعنية بالقانون وجتمعه 

واأخ�شائيو  والفيدراليات  اجلمعيات  مع  عالقات 

املجال.. وبدرجة رمبا اأقل اجلمهور العري�ش..

الداخلي  اجلمهور  اعطاء  وجب  اأنه  الإ�شارة  مع 

للربملان  الأول  احلليف  باعتباره  الالزمة  الأهمية 

واأف�شل ممثل له وهو الذي ي�شوق �شورته الإيجابية 

اأن ننتظر من موظف  الأوىل، فماذا ميكن  بالدرجة 

اإدارته  اأن يعك�ش من �شورة عن برملان ل يثق يف 

اأو يتذمر منها كثريا؟ ! ول �شيء اأخذل من اأن يعرف 

موظف املعلومة عن ن�شاطات الربملان الذي يعمل 

�شمن طاقمه، عرب و�شائل الإعالم املختلفة.

حمظورات
- ال تكذب أبدا

- ال تقل التعليق أبدا
- ال تترجل، التتكهن، والتخمن 

   حتى ال تدمر مصداقيتك
- ال تقل للصحفي لعدم النشر 

   بعد أن تكون قد أدليت بتعليق
- ال تكن غير متجاوب

- ال تصنع أخبارا ما لم تكن لديك 
    معلومات لتحقيق ذلك... 

1 - المستوى األول:

2 - المستوى الثاني: 

3 - المستوى الثالث: 

4 - المستوى الرابع: 

م�صتويات الت�صال الربملاين 

قواعـــــــــــــد واأ�صا�صيات
- قول احلقيقة دائما

- الصدق والدقة
- االعتراف بعدم معرفة اجلواب عن السؤال املطروح، وعرض احلصول عليه بأسرع ما ميكن

- تصحيح األخطاء على الفور
- التحدث بلغة واضحة

- توضيح إن كان ما يذكر رسمي وللنشر
- الصراحة مع وسائل اإلعالم

- االتصال بالصحفيني إن اتضح أن اخلبر غير صحيح. توضيح بالبقة اخلطأ ودعمه باألدلة
- احتفظ بقائمة لإلجنازات، وحتديثها باستمرار

- الرد دائما على املكاملات واالتصاالت
- احملاولة على احلصول على املعلومات التي يريدها الصحفيون

- التحلي باللباقة والدعابة والصبر...الخ

م�شتويات  اأربع  بني  املخت�شون  مييز 

لالت�شال الربملاين

العايل،  امل�شتوى  لفظ  عليه  يطلق  والذي 

للربملان،  املوؤ�ش�شاتي  الت�شال  ويخ�ش 

للجمهور  التو�شيح  مبداأ  على  ويركز 

وتركيبته،  الربملان،  وظيفة  العري�ش 

الت�شال  وو�شائل  ودوره،  وواجباته، 

املتاحة له كالن�رشيات والأبواب املفتوحة، 

الربملاين،  الطفل  ويوم  الإنرتنت،  وموقع 

التي تنظم على م�شتوى قبة  واملحا�رشات 

الربملان...الخ 

ت�شكل  التي  ال�شيا�شية  التحالفات  ويخ�ش 

اإىل  ت�شعى  والتي  الربملانية  املجموعات 

ال�شيا�شي  وجناحه  احلزب  م�شلحة  خدمة 

ال�شيا�شية.  ومكانته  م�شاحله  عن  والدفاع 

ويلجاأ هذا امل�شتوى من الت�شال الربملاين 

جهة،  من  اجلماهريية،  الإعالم  و�شائل  اإىل 

ال�شيا�شي،  والت�شويق  ال�شيا�شي،  والت�شال 

من جهة اأخرى.

الت�شال  ويخ�ش  ال�شيا�شي،  امل�شتوى  وهو 

يحاولون  الذين  بالربملانيني،  اخلا�ش 

ت�شويق �شورتهم خدمة مل�شاحلهم ولإعادة 

اإىل خمتلف  انتخابهم، ويف ذلك يتوجهون 

و�شائل الإعالم اجلماهريية.

وهو امل�شتوى الذي يخ�ش تركيبة املجل�ش 

والوفود  الربملانية  اللجان  يف  املتمثلة 

الذين يلجوؤون  الربملان  الربملانية ورئي�ش 

ال�شحفية  البيانات  اإىل  ات�شالهم  يف 

واملوؤمترات ال�شحفية.

مع العلم اأن الهدف من الت�شال الربملاين هو 

اإعالم اجلمهور واملواطن خا�شة وال�شحافة 

ال�شيا�شية  واملوؤ�ش�شات  العالم(  )و�شائل 

بالقرارات املتخذة نتيجة العمل الربملاين.

فهذه امل�شتويات يتجلى من خاللها �شعوبة 

بالن�شبة  خا�شة  الربملاين  الت�شال  وتعقد 

وتزداد  النيابية،  الغرف  اأو  ال�شفلى  للغرف 

اأو  الثانية  الربملانية  الغرف  مع  تعقيدا 

الغرف العليا، وذلك لأن هذه الأخرية تكون 

نتيجة اقرتاع غري مبا�رش، ومن ثم فاحلملة 

النتخابية لن تهم ولن ت�شتقطب اإل الهيئة 

للمجال�ش  وان  جهة،  من  هذا  الناخبة، 

الذي  امل�رشوع  رف�ش  �شالحية  الثانية 

�شادقت عليها الغرفة الأوىل واإحالته على 

النظر  لإعادة  الأع�شاء  املت�شاوية  اللجنة 

اأكرث  اأخرى. الأمر الذي يعقد  فيه، من جهة 

�شيا�شة الت�شال للغرف الثانية. 

يف  ي�شتثمر  اأن  اليوم،  للربملان،  فاأف�شل 

املوارد الب�رشية واملادية والتقنية املواكبة 

لتنفيذ  الالزمة  احلديثة  للتكنولوجيات 

يرتك  اأن  من  ناجحة  ات�شالية  �شيا�شة 

املجال لآخرين اأن يقدموا ن�شخة خا�شة به 

عن ما هو عليه، وما يقوم به، وما هو عمله 

الجراءات  بع�ش  اتخذت  وملاذا  الناجح، 

توجهاتهم  وفقا  القرارات...الخ  بع�ش  اأو 

وخدمتا  وال�شيا�شية..  اليديولوجية 

مل�شاحلهم، وا�شتنادا خلرباتهم اخلا�شة..

الربملانات  العديد من  اإليها  �رشورة تفطن 

هامة  خطوات  اتخذت  والتي  العامل  عرب 

ينا�شب  وما  الت�شالية  هياكلها  لتطوير 

تبني  يف  كبريا  تقدما  وقدمت  اأهدافها، 

باعرتاف  وحازت  احلديثة  التكنولوجيات 

�شرب  تنقلها  التي  املعطيات  ح�شب  اجلميع، 

الآراء، حول ثقة اجلمهور بها.

يف  املوؤ�ش�شاتي  الت�شال  يكون  فكيف 

ملن  به؟  يتكفل  من  بالأحرى  اأو  الربملان؟ 

يوجه؟ ما هو حمتواه؟ وباأي الو�شائل؟

عنه  الجابة  اإعطاء  نحاول  �شوف  ما  هذا 

يف  منطلقني  التالية،  الفقرات  خالل  من 

بالت�شال  املكلف  عن  باحلديث  العر�ش 

بني  الأ�شا�شية  الو�شل  همزة  باعتباره 

اجلمهور.  وكذا  العالم  وو�شائل  الربملان 

الربملان؟  يف  بالت�شال  املكلف  هو  فمن 

وما مهامه؟
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الت�شال  ت�شيري  �شالحيات  تكون  اأن  ويجب 

الت�شال  �شالحيات  �شمن  للربملان  الداخلي 

املوؤ�ش�شاتي املوكل لهيئة ات�شال، ول كما كان 

التي  الب�رشية  املوارد  لهيئة  به موؤخرا،  معمول 

ات�شح اأن عليها اأن تدير عالقات العمل.

ول ميكن يف احلقيقة، يف الت�شال املوؤ�ش�شاتي 

الت�شال  عن  الداخلي  الت�شال  ف�شل  الناجح 

اخلارجي.

اأما يف جمال الت�شال اخلارجي فتحظى و�شائل 

الإعالم بالأهمية الكربى باعتباره الو�شيط بني 

الإعالم  فو�شائل  العري�ش.  واجلمهور  الربملان 

جهة  ومن  م�شتهدف،  جمهور  جهة،  من  تعد، 

اخرى قنات للتقرب من اجلمهور العري�ش التي 

ن�شاطاته،  لنقل  اإليه  الو�شول  الربملان  ي�شعى 

وم�شداقية و�رشعية عمله.

واإىل جانب و�شائل الإعالم التي ي�شعى الربملان 

اإىل توطيد العالقة معها كقنوات وهدف، يبقى 

والأ�شاتذة  واجلامعيني  املتمدر�شني  جمهور 

اأن  من  لهوؤلء  ميكن  ملا  اأخرى  وقناة  هدف 

يلعبوه يف توجيه الراأي العام.

الربملان  يزور  الذي  اجلمهور  جانب  اإىل  هذا 

�شمن فعاليات الأبواب املفتوحة واملحا�رشات 

الربملان  موقع  وجمهور  املنظمة،  والندوات 

على الواب..

الت�صال املوؤ�ص�صاتي:
الر�صائل وتعدد القنوات 

تركيبة  تعدد  فاإن  اآنفا،  �رشحنا  واأن  �شبق  كما 

يتم  التي  الر�شائل  تعدد  اإىل  يوؤدي  قد  الربملان 

ن�ش  مناق�شة  فعند  الربملان.  قبة  من  بثها 

قانون ما تقوم هيئة الت�شال بتقدمي ر�شالة عن 

املو�شوع، بينما تف�شل املجموعات الربملانية 

تقدمي وجهة نظرها حول املو�شوع، وقد حتظى 

العالم  و�شائل  باهتمام  الأخرية  الر�شالة  هذه 

للطابع املعار�ش الذي قد تاأخذه والتي يتما�شى 

والقيم الإخبارية التي تختار من خاللها و�شائل 

يتما�شى  وما  للن�رش  القابلة  املعلومة  الإعالم 

اأوايديولوجياته  ميلها  اأو  الفتتاحي  خطها 

ورمبا م�شالح الأطراف املمولة لها.. وما يخدم 

القارئ،  اأو  امل�شتمع،  اأو  امل�شاهد  جمهورها 

اأوالفرتا�شي..

لذا وجب على القائمني على الت�شال املوؤ�ش�شاتي 

طريقة  باأح�شن  الر�شالة  يقدم  اأن  بالربملان 

مالئمة، والأهم من ذلك اأن يكون ال�شباقني يف 

مبو�شوعية  الأحداث  جمريات  تنقل  واأن  بثها، 

وتذكر وجهات النظر املطروحة حتى ولو كانت 

مت�شاربة.. 

التي يبثها  الر�شالة العالمية  اأن تخدم  وميكن 

الربملان الأهداف التالية:

-  تعزيز العالقة مع املواطن

نطاق  اأو�شع  على  الربملاين  الن�شاط  ن�رش   -

ممكن

واملجموعات  الربملانيني  مواقف  تو�شيح   -

الربملانية من املوا�شيع قيد النقا�ش

واملمار�شة  الربملاين  العمل  حجم  ابراز   -

الرقابية واملبادرات الت�رشيعية حمليا وعامليا

- تعزيز مبداأ احلوار وتقبل الراأي الآخر

- ا�شفاء املزيد من ال�شفافية واملو�شوعية على 

العمل الربملاين

الت�رشيع  يف  الربملانية  املجال�ش  دور  ابراز   -

والرقابة

على الأجندة.. دائما

- تخطيط وتطبيق أنشطة االتصال والتسويق للبرملان مبا يضمن عرض الصورة اإليجابية. 
- املسؤولية عن استراتيجية البرملان للتواصل وعن مراقبة تنفيذها وتقدمها.

- متابعة الصحف اليومية ووسائط اإلعالم اإللكتروني والبحوث ذات الصلة.
- عرض وتقدمي النشرة أو املجلة اإلخبارية الشهرية. 

- معاجلة وحتديث البيانات على املوقع اإللكتروني والبوابة اإللكترونية. 
- ترتيب إجراءات اللقاءات الصحفية ملتحدثي البرملان الرسميني.

- إدارة وترتيب املؤمترات واحملاضرات واملعارض واالجتماعات.
- إعداد املطبوعات اخلاصة بالبرملان

- تصميم وإنتاج نشرات البرملان مبا في ذلك املجالت واملطويات  ..
- إنشاء ورعاية عالقات العمل اجليدة مع الصحفيني وممثلي وسائط اإلعالم.

- إعداد سياسة ودليل وإجراءات التواصل املؤسسي.
- تنفيذ املسوحات وورش العمل حول التواصل الداخلي.
- التواصل مع اجلهات جتمعها مع البرملان عالقات وطيدة.

 

التجارب  خال�شة  من  الذهنية  ال�شورة  تتكون 

�شخ�ش  ازاء  لالأفراد  املبا�رشة  وغري  املبا�رشة 

اأو  بعينه،  جن�ش  اأو  �شعب  اأو  نظام  اأو  معني، 

من�شاأة اأو موؤ�ش�شة اأو منظمة حملية اأو دولية اأو 

اآخر ميكن له التاأثري على  اأو �شيء  مهنة معينة 

حياة الن�شان. 

يف  كبري  دور  اجلماهريية  الت�شال  ولو�شائل 

الطريقة التي نبنى بها ت�شورنا للعامل اأو نكون 

لن  اأننا  من  فبالرغم  جديدة.  واأفكارا  اآراء  بها 

القمر، ورمبا نتعر�ش  اأقدامنا على �شطح  ن�شع 

لعملية زرع قلب، اأو اأنه ي�شعب على الكثري منا 

الغو�ش يف اأعماق املحيطات وروؤية ما بها من 

اأ�شماك وحيوانات مائية وغريها.

اإل اأن و�شائل الإعالم وفرت لنا معلومات ل باأ�ش 

اأنها تثري اهتماماتنا  بها عن هذه الأمور. كما 

على  والآخر  احلني  بني  املو�شوعات  ببع�ش 

الدويل وكثريا  اأو  الإقليمي  اأو  املحلي  امل�شتوى 

اأو  املواقف  بع�ش  على  اأحكامنا  على  توؤثر  ما 

وتف�شريات  معلومات  من  تقدمه  مبا  الأزمات 

تخدم هذا الجتاه اأو ذاك.

واإذا كانت و�شائل الت�شال اجلماهريية متار�ش 

الوطني  امل�شتوى  على  اأ�شا�شية  ب�شفة  دورها 

بالن�شبة  الجتاهات  وت�شكيل  الآراء  تكوين  يف 

تبثه  مبا  الكربى  واملنظمات  العامة  للق�شايا 

و�شائل  فان  وتاأثريية،  اإعالمية  مواد  من 

واملوؤ�ش�شات  بالهياكل  اخلا�شة  الت�شال 

م�شتوى  على  الدور  نف�ش  متار�ش  املختلفة 

جماهريها اخلا�شة. وقد تلجاأ هذه املوؤ�ش�شات 

الأحيان  بع�ش  يف  اجلماهريية  الو�شائل  اإىل 

منه  كبري  قطاع  اأو  العام  اجلمهور  ملخاطبة 

لعجز و�شائلها اخلا�شة عن الو�شول اإىل جمهور 

كبري وا�شع النت�شار. 

اإىل  الظروف  بع�ش  يف  ت�شطر  قد  اأنها  كما 

جماهريها  من  معني  بجمهور  الت�شال  �رشعة 

م�شتخدمة يف ذلك الإعالن العالمي. وقد تقبل 

الو�شائل اجلماهريية ن�رش بع�ش املعلومات عن 

هذه املوؤ�ش�شات اإذا كانت له �شلة بالهتمامات 

العامة من وجهة نظر الو�شيلة.

ومن ثم فان و�شائل الت�شال التي ت�شتخدم يف 

املختلفة  للموؤ�ش�شات  املرغوبة  ال�شورة  تكوين 

هو  الأول  الق�شم  رئي�شيني:  ق�شمني  اإىل  تنق�شم 

و�شائل الت�شال العامة. 

الت�شال  و�شائل  كل  في�شم  الثاين  الق�شم  اأما 

اإىل  والتي توجه  املن�شاأة  اأو  اخلا�شة باملنظمة 

الو�شائل  وتتميز  اأ�شا�شية.  ب�شفة  جماهريها 

املوؤ�ش�شة  اأهداف  على  برتكيزها  اخلا�شة 

واأن�شطتها ومن ثم فاإنها تكون مو�شع اهتمام 

اجلماهري املعينة.

اأن تتحكم يف  الت�شال ت�شتطيع  اأن هيئة   كما 

اإىل  اأقرب  اأنها  ترى  التي  بالطريقة  ا�شتخدامها 

حتقيق اأهداف املوؤ�ش�شة. واإذا ارتفع م�شتوى هذه 

فاإنها  والخراج  امل�شمون  حيث  من  الو�شائل 

ت�شبح من العنا�رش اليجابية التي ت�شمل عليها 

�شورة املوؤ�ش�شة.

I- وسائل االتصال العامة
تلجاأ الربملانات عرب العامل يف ممار�شة ن�شاطها 

اجلماهريية  الت�شال  و�شائل  اإىل  الت�شايل 

والتلفزيون  والراديو  واملجالت  كال�شحف 

واملعار�ش  العامة  الثقافة  وكتب  وال�شينما 

القومية..

واأ�شحت النرتنت اليوم من الو�شائل الأ�شا�شية 

و�شائل  جانب  فاإىل  الربملان،  اإليها  يلجاأ  التي 

يلجاأ  الذكر،  ال�شابقة  اجلماهريية  الت�شال 

التي  التعددية،  الو�شائط  اإىل  كتكملة  الربملان 

املت�شفح  اجلمهور  مع  بالتوا�شل  له  ت�شمح 

ال�شبكات  عرب  معه  املتوا�شل  اأو  ملواقعه، 

الجتماعية من فاي�شبوك وتويرت..الخ

تروج  اأن  من  النرتنت  مواقع  �شمحت  وقد 

الربملانات لن�شاطتها بال�شكل التي تريده وب�شكل 

كل  ووا�شحة  م�شتفي�شة  ب�شفة  تقدم  واأن  اآين. 

اأنها  كما  للجمهور.  نقلها  تود  التي  املعلومات 

اأكرب وانفتاح مل ي�شبق لو�شائل  ت�شمح ب�شفافية 

الت�شال الكال�شيكية اأن وفرتهما.

املقابل  يف  عنه  جنم  النفتاح  هذا  اأن  غري 

اأ�شحاب  لها  يروج  التي  امل�شادة  املعلومة 

اأحيانا  منها  يراد  معلومة  معينة..  م�شالح 

و�شفافيته،  الربملان  م�شداقية  يف  الت�شكيك 

ال�شبكة  املتوفرة على  املعلومات  اأن كمية  كما 

فتحت فجوة رقمية �شيما بني املمتلكني للتقنية 

للمعلومة  امل�شتقبل  وبني  لها،  ممتلكني  والغري 

الذي  احليادي  امل�شتقبل   وبني  لها  واملاح�ش 

له دون متحي�ش ول حتى  يتقبل كل ما يروج 

يتطلب  الذي  الأمر  املعلومة..  �شدق  يف  تفكري 

ال�شبق يف تقدمي املعلومة ب�شكل جذاب، كامل، 

فبع�ش  منا�شبة،  طريقة  اأو  منا�شبة..  وبلغة 

العلنية  اجلل�شات  ببث  تقوم  اليوم  الربملانات 

اأنها  حتى  النرتنت،  وعرب  التلفزيون  عرب 

مفهر�شة  النرتنت  عرب  اجلل�شة  تبث  اأ�شبحت 

متكن املواطن من م�شاهدة اجلزء الذي يهمه من 

اجلل�شة بكب�شة زر.

الربملان بني و�صائط الإعالم املاألوفة.. ومزايا خدمات الأنرتنات
�صا�صات الكمبيوتر.. تخطف العيون من اأوراق اجلرائد

املوقع اللكرتوين:
- يوصل رسالة البرملان إلى املاليني

- يحسن صورتها
- يطور ويجدد الرسالة اإلعالمية

- يخفض نفقات هيئة االتصال
- حملة اعالمية على مدار الساعة

- التفاعل مع زوار املوقع والبريد اإللكتروني
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الو�شائل على  ويتوقف ا�شتخدام كل و�شيلة من 

املتغريات التالية:

الذي  الهدف  اأو  املطروحة  الفكرة  طبيعة   -

ت�شعى لتحقيقه من خالل ر�شالة معينة؛

حيث  من  امل�شتهدف  اجلمهور  خ�شائ�ش   -

خالل  من  للتاأثر  وقابلية  الت�شالية  عاداته 

طريق  عن  فعال  ب�شكل  يتحقق  معني  اأ�شلوب 

و�شيلة معينة؛

الهدف  لأهمية  الو�شيلة  ا�شتخدام  تكاليف   -

املطلوب حتقيقه؛

- اأهمية عامل الوقت بالن�شبة للمو�شوع الذي 

يتناوله الت�شال؛

كل  على  تاأثري  من  حتققه  وما  و�شيلة  مزايا   -

جمهور من جماهري املنظمة.

II- وسائل االتصال الخاصة 
الربملان  مطبوعات  اخلا�شة:  الو�شائل  ت�شمل 

اإىل ما تنتجه  اأنواعها بال�شافة  على اختالف 

اأوفديوهات..  تلفزيونية  اأو  اإذاعية  مواد  من 

فيها،  ال�شرتاك  اأو  املعار�ش  اقامة  وكذلك 

وتنظيم الزيارات وا�شتقبال قادة الراأي وتدعيم 

ال�شلة باملجتمع املحلي. 

تنظيم  اأي�شا  الو�شائل  هذه  حتت  وتندرج 

امل�شابقات الفنية والريا�شية والثقافية والأيام 

اأو الأ�شابيع اخلا�شة، وكذلك الت�شال ال�شخ�شي 

ان�شاء  اأعياد  اإىل  بال�شافة  املختلفة،  باأ�شكاله 

الربملان وافتتاح امل�رشوعات اجلديدة..

اأول: الأحداث اخلا�صة

اأح�شن  اإذا  اخلا�شة  الأحداث  اأن  القول  ميكن 

اإعدادها والتخطيط لها بعناية تلعب دورا هاما 

جماهريه  عند  الربملان  �شورة  حت�شني  يف 

لنها ت�شتطيع مبا تت�شمنه من عنا�رش اجلذب 

وت�شغل  الأفراد  اهتمام  تثري  اأن  والت�شويق 

تفكريهم فرتة اأطول من قراءة مو�شوع مكتوب، 

هذه  اأن  كما  مذاع.  برنامج  اإىل  ال�شتماع  اأو 

اأو  �شهدوها  الذين  بفكر  عالقة  تظل  الأحداث 

ق�شرية  بها فرتة غري  وا�شتمتعوا  فيها  �شاركوا 

تتمكن خاللها من التاأثري على ال�شورة احلالية 

للربملان، وقد توؤدي بها اإىل القرتاب كثريا من 

ال�شورة املرغوبة.

الت�شال  تن�شيط  اإىل  الأحداث  هذه  وتهدف 

النوعية،  اجلماهري  بع�ش  اأو  العام  باجلمهور 

دور  وتاأكيد  ال�شخ�شية،  ال�شالت  وتوطيد 

ال�شمعة  حتقيق  بهدف  الجتماعي  الربملان 

الطيبة وك�شب ثقة اجلماهري وتاأييدها. وت�شبع 

امل�شاركة  يف  الكثريين  رغبة  الأحداث  هذه 

لال�شتماع  اجتماعي  حدث  اأو  منا�شبة  اأية  يف 

ت�شاحب  التي  والأ�شوات  والألوان  بالأ�شواء 

اإىل  بال�شافة  هذا  اجلماهريية.  التجمعات 

املزيد  واكت�شاب  الربملان  اأن�شطة  على  التعرف 

من املعلومات عن املجال الذي تنتمي اإليه.

ن�شاطات  معرفة  يف  الأفراد  يرغب  ما  فكثريا 

مالئمة.  اأوقات  للزيارة  فتخ�ش�ش  الربملان.. 

الزائر  ال�شري بحيث ت�شمح باعطاء  وترتب خطة 

فكرة وا�شحة عن كل مراحل الن�شاط الت�رشيعي 

اأن  املالئم  ومن  للربملان،  والفكري  والرقابي 

فكرة  تعطى  مطويات  اأو  كتيبات  هناك  تكون 

وعدد  واأن�شطتها  الربملان  تاريخ  عن  وا�شحة 

العاملني به ...الخ لكى توزع على الزائرين.

الظروف  توافرت  طاملا  الزيارات  اأن  �شك  ول 

امل�شاعدة لها تعترب فر�شة طيبة لإدارة الت�شال 

لتحقيق بع�ش الأهداف بكفاءة عالية.

ثانيا: الت�صال ال�صخ�صي

احتفظ الت�شال ال�شخ�شي مبكان ال�شدارة بني 

و�شائل الت�شال الأخرى يف قوة التاأثري على مر 

الت�شال احلديثة  الع�شور. فرغم ظهور و�شائل 

الطباعة  وماكينات  والتلفزيون  كالراديو 

يف  ات�شاع  من  ذلك  �شاحب  وما  املتطورة، 

هائل،  ب�شكل  العالمية  الر�شائل  انت�شار  دائرة 

اإل اأن هذا التقدم افتقر اإىل اأهم �شيء يتمتع به 

ي�شاعد  مما  ال�شدى  هذا  اأ�شا�ش  على  الت�شال 

توافرت  ما  اإذا  املن�شود،  التاأثري  احداث  على 

مهارات الت�شال عند املر�شل، وتهياآت ظروف 

الت�شال  يتميز  كما  الر�شالة،  لتلقي  امل�شتقبل 

ال�شخ�شي بال�شافة اإىل ذلك مبا يلي:

اإىل  بالقيا�ش  الت�شال  تكلفة  •انخفا�ش 
يتطلب  ذلك  فاإن  وبالطبع  الأخرى  الو�شائل 

جمهورا حمدودا وغري م�شتت

• امكان توجيه الر�شالة اإىل اجلمهور امل�شتهدف 
كل  تخاطب  اأن  للربملان  يتيح  مما  مبا�رشة، 

جمهور باللغة التي يفهمها

• �شهولة تقدير حجم التعر�ش للر�شالة
يف  بو�شوح  تظهر  التي  الت�شال  تلقائية   •
املحادثات غري الر�شمية والقاءات العابرة التي 

ممثلى  بني  اأو  واملروؤو�شني  الروؤ�شاء  بني  تتم 

املوؤ�ش�شة وجمهورها اخلارجى

احدى  الربملان  يف  ال�شخ�شي  الت�شال  ويتخذ 

ال�شور التالية:

الر�شمية  اخلطب  تعترب  الر�صمية:  اخلطب   -  1
اأ�رشع  الوجود متحدثني موؤثرين-  – يف حالة 
الو�شائل لنقل املعلومات اإىل اجلماهري املكونة 

حتديد  ميكن  اأنه  كما  �شغرية،  جماعات  من 

م�شمون اخلطبة لتالئم كل جمهور على حدة اإذا 

دعت ال�رشورة اإىل ذلك.

وت�شتخدم  امل�صتديرة:  املائدة  موؤمترات   -  2
هذا  اأمكن متثيل  اإذا  اأو  اإذا كان جمهور �شغريا 

حول  الآراء  تبادل  اإىل  املوؤمترات  يف  اجلمهور 

وت�شحيح  العاجلة،  الأهمية  ذات  املو�شوعات 

بني  الأوقات  بع�ش  يف  يحدث  قد  الذى  الفهم 

اجلمهور والإدارة، والو�شول اإىل تو�شيات حتقق 

املوؤمترات  هذه  تتيح  كما  الطرفني.  م�شلحة 

املظامل،  ومناق�شة  الآراء،  عن  للتعبري  الفر�شة 

على  ي�شاعد  اجلمهور مما  اأ�شئلة  على  والجابة 

ا�شاعة الثقة والتفاهم بني اجلمهور والإدارة.

املتخ�ص�صني: يتحتم ا�شتخدام هذا  مناق�صات   -  3
الأ�شلوب اإذا تعددت جوانب املو�شوع، وتعددت 

الإدارات املعنية به. 

كما اأن هذا الأ�شلوب مفيد يف مناق�شة اخلالفات 

كانت  اإذا  وامل�شتخدمني  الدارة  بني  النا�شئة 

هذه  مثل  يف  واملتبع  متعددة،  جوانب  لها 

على  يجل�ش  ع�شو  كل  يتحدث  ان  املناق�شات 

املائدة الرئي�شية ملدة ل تزيد عن ع�رشة دقائق 

يف  الرئي�شية  احلقائق  للجمهور  خاللها  يقدم 

جمال م�شئوليته. ويبداأ بعد ذلك توجيه الأ�شئلة 

من اجلمهور اإىل املتخ�ش�شني.

4 - املناق�صات املفتوحة: تلجاأ بع�ش الربملانات 
الداخلي  جلمهورها  دورية  اجتماعات  عقد  اإىل 

مع  للقاءات  املحلى  املجتمع  تدعو  واأحيانا 

قياداته.

فهناك اتفاق تام بني العلماء على اأن املحادثة 

اأجنح  تعد  لوجه  وجها  واملناق�شة  ال�شخ�شية 

و�شائل الإعالم واأقواها اأثرا، فف�شال عن متيزها 

اأكرب  فر�شة  تعطى  فانها  واحليوية  بالتجاوب 

للتفاهم والو�شول اإىل نتائج ملمو�شة.

ثالثا: جملة املنظمة اأو �صحيفتها

تت�شمن مطبوعات املنظمة الن�رشات والكتيبات 

وكذلك  بها،  اخلا�شة  ال�شحيفة  اأو  واملجلة 

اهتمام  تزايد  وقد  والدورية.  ال�شنوية  التقارير 

اأو جملة تعرب عن  الربملانات با�شدار �شحيفة 

وما  و�شيا�شاتها،  اأهدافها  وتعر�ش  �شخ�شيتها 

حتققه من اجنازات وتوؤثر اأي�شا يف جماهريها 

اليجابية،  اجلوانب  على  التاأكيد  خالل  من 

وتف�شري ال�شيا�شات وتو�شيح املواقف والقرارات 

هذه  وحتر�ش  ال�شطرابات  اأو  الأزمات  ابان 

املعنوية  الروح  رفع  على  املجلة  اأو  ال�شحيفة 

والتي  الن�شانية  النواحي  بابراز  العاملني  بني 

تتعلق بالأمن وال�شتقرار الوظيفي، والعدالة يف 

الرتقي، واملكافاآت، وتقدير قيمة العمل.

وتقوم هذه ال�شحف اأو تلك املجالت بدور هام 

الذي  والدور  واأو�شاعه  بالربملان  التعريف  يف 

يوؤديه يف خدمة املجتمع.

وقد تزايد الهتمام اي�شا باإنتاج هذه ال�شحف 

اأو تلك املجالت اإىل اجلمهور اخلارجي وتقدميها 

التحريرية  الناحية  من  متطور  �شكل  يف 

والخراجية.

الربملان  ي�شدر  اأن  دائما  ال�رشوري  ولي�ش من 

اأو �شحيفة داخلية واأخرى خارجية، فقد  جملة 

يكون ا�شدار جملة اأو �شحيفة داخلية وخارجية 

للجهود وان كان  واأوفر  اجدى  الوقت  نف�ش  يف 

من امل�شلم به اأن وجود جملة اأو �شحيفة خا�شة 

باجلمهور الداخلي ي�شاعد على تلبية احتياجات 

تفعله  ما  وهو  اأ�شا�شية،  ب�شفة  اجلمهور  هذا 

ال�شحيفة اخلارجية للجمهور اخلارجي.

رابعا: الن�صرات والكتيبات

يف  واحدا  مو�شوعا  غالبا  الن�رشة  تتناول 

اأو  باليد  لالأفراد  ت�شلم  مطوية  قليلة  �شفحات 

تر�شل بالربيد. بينما تتنوع مو�شوعات الكتيب، 

وتتعدد �شفحاته، ويت�شع ملعاجلة املو�شوعات 

ب�شكل مف�شل. 

ذاك  اأو  املطبوع  هذا  اإنتاج  من  الهدف  اأن  كما 

حد  اإىل  ي�شكالن  امل�شتهدف  اجلمهور  وكذلك 

عليه  يتفق  ما  حتديد  يف  اأ�شا�شيا  عامال  كبري 

هذه  حتققه  اأن  ميكن  الذي  الدور  لأهمية  تبعا 

الو�شيلة بالقيا�ش اإىل غريها من الو�شائل.

خام�صا: التقارير ال�صنوية والدورية:

الفر�شة  الدوري  او  ال�شنوي  التقرير  يعترب 

يقول  اأن  الربملان  فيها  ي�شتطيع  التي  ال�شنوية 

وماذا  املن�رشم،  العام  خالل  اجنازه  مت  ماذا 

ويعك�ش  امل�شتقبل.  خطط  هي  وما  الآن،  يجري 

رجال  وكفاءة  املن�شاأة  �شورة  التقرير  هذا 

الإدارة بها وهو ما قد ي�شاهم على بناء �شورة 

ايجابية عن املوؤ�ش�شة.

وقد اعتادت الربملانات عرب العامل اأن تقدم يف 

هذه التقارير ال�شنوية:

- ال�شغال الت�رشيعية

- ال�شغال الرقابية

- ال�شغال الفكرية

- ال�شغال الدارية.

�صاد�صا: الو�صائل ال�صمعية الب�صرية اخلا�صة:

ت�شوير  على  الربملانات  بع�ش  حتر�ش 

املجالت.  خمتلف  يف  حتققها  التي  الجنازات 

التي  اللمحات  الربملانات  هذه  ت�شجل  كما 

ت�شفى عليها ال�شخ�شية الن�شانية والجتماعية، 

ل  بقدر  الن�شاين  بالعن�رش  اهتماماتها  وتوؤكد 

الت�رشيعية  اأهمية عن الهتمام بالعمليات  يقل 

والرقابية.

يف  والب�رشية  ال�شمعية  الو�شائل  فت�شتخدم 

والرقابية  الت�رشيعية  الربملان  اأ�شغال  ت�شجيل 

وندوات  حما�رشات  من  الفكرية  ومبادراته 

ليت�شع  خا�شة  واأحداث  واحتفالت  ومعار�ش 

بذلك جمالت م�شاهدة هذه الأحداث للجمهور. 

مواطن القوة يف و�صائل الت�صال اجلماهريي

> تصل إلى جماهير كبيرة ومتنوعة وبدرجة سريعة
> تساعد في نشر املعلومات واملعرفة )اإلدراك(

> تساعد في تغيير االجتاهات األفراد الذين ال يحملون اجتاهات سلبية نحو املنظمة
> متزج الرسالة االتصالية بالترفيه مما يزيد من فاعليتها

> تقدم خبرات واسعة

حمدودية و�صائل الت�صال اجلماهريي

> صعوبة السيطرة على التأثيرات غير املقصودة
> صعوبة اإلقناع أو خلق الدافع لدى املتلقي

> صعوبة توجيه الرسائل االتصالية إلى جمهور مستهدف
> غياب االتصال في اجتاهني أو على األقل ضعفه

> إمكانية نسيان الرسالة بدرجة أسرع

هذا جزء من الديناميكية:

المطبوعات..المواد اإلذاعية والتلفزيونية.. الفيديوهات..المعارض.. استقبال قادة الرأي.. وممثلي  الجمعيات والحركة الجمعوية
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خصوصياتنا في مجلس األمة:
التجربة حمل تقييم..

ورئي�س املجل�س ي�صع هذا الن�صغال يف �صدارة الأولويات

االأمة  مبجل�ش  املوؤ�ش�شاتي  االت�شال 
الن�شاطات  من  جمموعة  عرب  مير 

والتظاهرات..

»مصلحة االتصال«
أو خلية االتصال

ت�شطلع مبهمة الت�شال مبجل�ش الأمة، م�شلحة 

الت�شال التي تتوىل على وجه اخل�شو�ش:

خالل  للقانون  واإخ�شاعه  العالم  تنظيم   -

الت�رشيعي  للن�شاط  املرئية  ال�شمعية  التغطية 

والربملاين ملجل�ش الأمة

- امل�شاهمة يف ت�شميم واإعداد جملة املجل�ش

العمومية  الإعالم  و�شائل  مع  التوا�شل   -

واخلا�شة الوطنية والدولية، وجمل�ش الأمة.

ن�شاطات  كل  عن  الإعالم  باإبالغ  التكفل   -

الدعوات  توجيه  خالل  من  وهياكله  املجل�ش 

الربملانية  الن�شاطات  عن  والتبليغ  للتغطية 

التي  املخت�شة  والندوات  الفكرية  والن�شاطات 

ينظمها املجل�ش.

والتكفل  الإعالميني  وتاأطري  ا�شتقبال   -

بان�شغالتهم.

الربملانية  الوثائق  من  ال�شحفيني  متكني   -

املختلفة لأداء وظائفهم.

كتاباتهم  اإر�شال  على  ال�شحافيني  م�شاعدة   -

الإذاعية  واملحطات  جرائدهم  اإىل  وتعاليقهم 

من املجل�ش.

- م�شاعدتهم على اإجراء اللقاءات ال�شحفية مع 

اأو  املجل�ش  اأع�شاء  من  لقائه  يف  يرغبون  من 

م�شووؤيل الهياكل.

عن  �شحفية  بيانات  بوا�شطة  التبليغ    -

الن�شاطات اخلارجية وم�شاركة اأع�شاء املجل�ش 

اجلهوية  الدولية  الربملانية  الهيئات  يف 

والإقليمية.

للتظاهرات  الإعالمي  باجلانب  التكفل    -

العربي و  الكربى مثل موؤمتر الحتاد الربملاين 

املغاربي.  لالحتاد  ال�شورى  جمال�ش  الإفريقي، 

وقد تكفلت م�شلحة الت�شال مبجل�ش الأمة بكل 

اجلوانب الإعالمية لدورتي الربملان بغرفتيه.

-  اإر�شال البيانات والتقارير اخلا�شة بن�شاطات 

املجل�ش بالتوازي مع و�شائل الإعالم اإىل موقع 

الويب ملجل�ش الأمة.

املجل�ش  ن�شاطات  كل  تغطية  على  احلر�ش   -

بيانات  خالل  من  الإعالمي  والتبليغ  وهياكله 

�شحفية للن�شاطات الغري مفتوحة اأمام الإعالم 

وحمادثاته  املجل�ش  رئي�ش  ن�شاطات  خا�شة 

الربملانية  ال�شخ�شيات  وكذا  نظرائه  مع 

الربملاين  الإطار  ي�شتقبلها يف  التي  وال�شيا�شية 

اأو الدبلوما�شي.

الإعالم خا�شة  و�شائل  مع  التوا�شل  - �شمان 

املجل�ش  رئي�ش  ن�شاطات  لتغطية  العمومية 

عندما يكون مكلفا من رئي�ش اجلمهورية بن�شاط 

�شيا�شي اأو دبلوما�شي.

- متابعة ال�شحافة الوطنية والدولية.

.االعالن عن النشاطات 
البرلمانية:

الربملان موؤ�ش�شة ت�رشيعية رقابية فهي  باعتبار 

من  ن�شاطاتها  عن  العالن  اإىل  اليوم  بحاجة 

الر�شمية  اجلريدة  اأو  الربملانية  الن�رشيات  خالل 

برامج  خالل  اأو  خا�شة  ن�رشيات  اأو  للمداولت 

دعائية عرب القنوات الذاعية والتلفزيونية وعرب 

�شبكة النرتنت.

الرتويج  يتم  املثال،  �شبيل  على  فرن�شا،  ففي 

للن�شاطات الربملانية من خالل اجلريدة الر�شمية 

اجلل�شة  بعد  �شاعات  ن�رشها  يتم  التي  للمداولت 

العلنية ويتم ن�رش م�شمونها عرب النت ليت�شفحها 

اجلل�شات  اأبواب  فتح  يتم  كما  املهتم.  اجلمهور 

الأماكن  ح�شب  الزوار  بع�ش  حل�شور  العلنية 

الربملان  لن�شاطات  الرتويج  يتم  كما  املتوفرة. 

الفرن�شي عرب موقعه على ال�شبكة العنكبوتية.

الربملانية  الن�شاطات  عن  العالن  يتم  بينما 

 La Tribune de جريدة  خالل  من  كندا  يف 

presse  والتي تخت�ش بنقل ن�شاطات الربملان، 
اإىل جانب اجلريدة الر�شمية للمداولت وحما�رش 

بغرفتيه  الربملان  وموقع  الربملانية  الن�شاطات 

اإىل النرتنت.

موقع  )الكوجنر�ش(  الأمريكي  النواب  وملجل�ش 

مهمة  وبراوبط  النرتنت  �شبكة  على  خا�ش 

التي �شدرت  املعلومات، والجنازات  يوفر كافة 

عليها،  والتعرف  الدخول  وميكن  املجل�ش،  عن 

املجل�ش  يف  م�شوؤول  اأو  ع�شو،  باأي  والت�شال 

البحث والت�شال املي�رش. كما  بوا�شطة حمركات 

والتقارير  للت�رشيحات،  حيزا  املوقع  يت�شمن 

واأر�شيفا  املجل�ش،  مل�شوؤويل  اليومية  العالمية 

اإلكرتونيا يحدث يوميا. كما اأن من اأ�شهر الو�شائل 

النواب  )جمل�ش  الأمريكي  للكوجنر�ش  العالمية 

وجمل�ش ال�شيوخ( الف�شائية امل�شهورة )�شي �شبان( 

التي تن�رش فعاليات املجل�ش بكاملها وتعمل على 

مدار ال�شاعة.

ي�شدر  العالمي  املكتب  فاإن  بريطانيا  يف  اأما 

ن�رشة اأ�شبوعية، تت�شمن ملخ�شا لأن�شطة املجل�ش 

عن اأ�شبوع �شابق، واملتوقع عمله لأ�شبوع لحق، 

موقع  متابعة  على  العالمي  املكتب  وي�رشف 

املجل�ش على �شبكة النرتنت، وحتديث معلوماته 

على  الجابة  تويل  اإىل  اإ�شافة  با�شتمرار؛ 

اأو عن  ال�شتف�شارات التي ترد عن طريق املوقع، 

طريق الت�شال الهاتفي املبا�رش.

خالل  من  املكتب  يقدمها  اأخرى  خدمة  وهناك 

ن�رشة  هيئة  يف  النرتنت؛  على  الربملان  موقع 

ملختلف  خمت�رشة  موثقة  معلومات  تت�شمن 

قراءاتها وحتميلها  للمهتمني  املو�شوعات ميكن 

على الأجهزة الفردية.

العالم  مكتب  خالل  من  الهندي  الربملان  يقوم 

داخلية  الكرتونية  اعالمية  خدمة  تقدمي  من 

لالأع�شاء، عبارة عن �شا�شات الكرتونية يتم فيها 

كتابة احلقائق والأن�شطة الربملانية املختلفة.

وت�شميم  باإن�شاء  قام  فقد  الكوري  الربملان  اأما 

ات�شالت يف حمطة املرتو، تكون مبثابة  حمطة 

ا�شرتاحة للنا�ش ومركز للتزويد باملعلومات بكل 

ما يخ�ش الربملان.

عرض البرلمان على الناس:
ي�شعى املكتب العالمي للربملان الكندي لتقريب 

تظاهرات  عدة  بتنظيم  اجلمهور  من  الربملان 

والثانويني،  واجلامعيني  املتمدر�شني  ل�شالح 

 550 يجمع  لقاء  هناك  املثال  �شبيل  على  حيث 

اأ�شتاذ   16 ل�شالح  �شنوية  وندوة  الثانوين  من 

نوفمرب  يف  الربملانية  الدميقراطية  حول  ودورة 

من كل �شنة ل�شالح 70 اأ�شتاذ متميز تنظمه مكتبة 

باملنا�شبات  الحتفالت  جانب  اإىل  الربملان. 

الوطنية والدينية.. على م�شتوى الربملان..

اأحد  ا�رشاف  وحتت  الفرن�شي  النواب  جمل�ش  اأما 

�شخ�شا   50 بدعوة  الأخري  هذا  يقوم  الأع�شاء، 

لهم  املوؤ�ش�شة  بتقدمي  يقوم  اأين  الربملان  ملقر 

خالل �شاعة ون�شف من الزمان.

اأبوابه  الفرن�شي  ال�شيوخ  جمل�ش  مقر  يفتح  بني 

اآل  وال�شبت �رشط  الثنني وجمعة  للزوار كل يوم 

برملاين  ن�شاط  اأي  اليوم  ذلك  يف  مربمج  يكون 

 40 عن  الزوار  عدد  يزيد  اآل  وي�شرتط  معني 

�شخ�شا.

الذي  الزوار«  »رواق  اأن�شاأ  الياباين  الربملان  ويف 

م�شاهدة  اإىل  اليابانيون  املواطنون  فيه  يدعو 

احلوا�شيب  وا�شتخدام  كبرية  �شا�شات  على  اأفالم 

وم�شاهدة جمموعة كبرية من املعار�ش.

الربملاين  »املتحف  الهندي  الربملان  اأن�شاأ  بينما 

والذي   ،2006 عام  اأبوابه  فتح  الذي  الهندي« 

الق�ش�ش  ويروي  عالية  تكنولوجيات  اإىل  ي�شتند 

للمواطنني.

الربملاين«  »املركز  النم�شاوي  الربملان  واأن�شاأ 

التفاعلية،  العالم  و�شائط  حمطات  ي�شمل  الذي 

املواطنون  خاللها  من  يخترب  اأ�شئلة  ت�شمل 

معرفتهم ال�شخ�شية عن الربملان.

ت�شل  الذي  للزوار  الأمريكي  الكونغر�ش  ومركز 

وي�شمل  الكابتول،  م�شاحة  اأرباع  ثالثة  م�شاحته 

رواقا للعر�ش، وقاعتي �شنما يعر�ش فيها اأفالما 

ومطعما  الكونغر�ش،  غرفتي  وعن  الكابتول  عن 

وحمل هدايا وحتى مكتب الربيد اخلا�ش...الخ 

االعالم عن رئيس البرلمان
كما �شبق ذكره يف الفقرات ال�شالفة فاإن الت�شال 

يف  العالم  مكتب  به  يتكفل  الذي  املوؤ�ش�شاتي 

عن  بعيدا  كموؤ�ش�شة  الربملان  يخ�ش  الربملان 

الطابع  تاأخذ  التي  الربملان  برتكيبة  التكفل 

يخ�ش  ما  بكل  التكفل  فاإن  ثم  ومن  ال�شيا�شي، 

ن�شاطات رئي�ش الربملان كم�شوؤول اأول ويف اإطار 

الن�شاطات الربملانية يخول اإىل املكتب العالمي 

به  فيتكفل  �شيا�شي  كرجل  ن�شاطاته  بينما 

م�شت�شاريه كما هو احلال مثال يف فرن�شا وبرملان 

بيوغرافية  عر�ش  من  الكندي..  والربملان  كوريا 

يقدمها  التي  والكلمات  خطبه  وعر�ش  الرئي�ش 

�شمن ن�شاطه الربملاين والدبلوما�شي الربملاين.

تنظيم األحداث الخاصة:
ومن اأهم هذه الأحداث يوم الطفل الربملاين، الذي 

تنظيمه  اإىل  موؤخرا  العامل  برملانات  جل  عكفت 

�شبيل املثال يقوم يف فرن�شا املتمدر�شون  فعلى 

اأ�شئلة  ويح�رشون  قوانني،  م�شاريع  باقرتاح 

جمل�ش  ورئي�ش  التعليم  وزير  من  كل  على  تطرح 

النواب الفرن�شي.

املقرتحات  تقدم  مار�ش  �شهر  من  الن�شف  ويف 

�شهر  ن�شف  ويف  م�شارك،  ق�شم   577 قبل  من 

يتم  اقرتاح،  اأهم   10 باختيار  جلنة  تقوم  ماي 

تق�شيمها  �شكل وثيقة برملانية يعاد  طبعها على 

اإىل الأق�شام امل�شاركة لتناق�ش حمتواها وتفو�ش 

ممثال عنها للجل�شة الربملانية ليديل مبوقفها من 

امل�شاريع الع�رش.

ال577  ي�شارك  جوان  �شهر  من  ال�شبت  ويوم 

اختيار  ليتم  النواب  جمل�ش  مقر  يف  مفو�ش 

امل�رشوع الأن�شب.

جتارب.. منادج.. و�صور:
من فرن�صا.. اإىل اأمريكا.. مرورا بكندا

يتبنى كل برملانات العامل مبداأ اأننا »ل ميكننا 
جل  تويل  ذلك  اأجل  ومن  نتوا�صل«  ل  اأن 

الربملانات اأهمية كربى لالت�صال الربملاين.

الربملان  يف  املوؤ�ص�صاتي  الت�صال  ويتج�صد 
هيئات  بها  تتكفل  ن�صاطات  عدة  خالل  من 
ومكانها  ت�صميتها  اختلفت  مهما  به،  الت�صال 
�صواء كانت  الهيكلي للربملان،  �صمن املخطط 
اأو  ات�صال،  مديرية  اأو  ات�صال،  م�صلحة 

مديرية عالقات عامة.. نذكر موجز عنها.
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يف  ودوره  الأمة  مبجل�ش  التعريف  اإطار  يف   

البناء املوؤ�ش�شاتي، من جهة، واإىل ترقية ثقافة 

جهة  من  معه،  احلوار  قنوات  وتو�شيع  الت�شال 

مفتوحة  اأبواب  بتنظيم  املجل�ش  يقوم  اأخرى، 

منها  املجتمع  و�رشائح  فئات  خمتلف  لفائدة 

املوؤ�ش�شات  املتخ�ش�شة، وتالميذ  املعاهد  طلبة 

والنقابات  واملحليون  واملنتجون،  التعليمية، 

املهنية...الخ

فقد هدفت الأبواب املفتوحة منذ الوهلة الأوىل 

من تن�شيب جمل�ش الأمة كغرفة برملانية ثانية 

يف البالد اإىل التعريف بنف�شه كموؤ�ش�شة د�شتورية 

زيغوت  لق�رش  التاريخي  باملبنى  والتعريف 

يو�شف، وترمي كذلك اإىل تبليغ جملة من ر�شائل 

�شمنية منها:

-  التعبري عن اإميانه الرا�شخ ب�رشورة الحتكاك 

كم�شدر  املجتمع  ان�شغالت  مع  والتفاعل 

لديناميكية وحيوية

- تنمية وترقية ثقافة الت�شال وتو�شيع قنوات 

و�شائل  كلها  وهي  ال�شفافية  وتكري�ش  احلوار 

ت�شاعد يف نهاية املطاف على تر�شيخ املمار�شة 

الدميقراطية

الأجيال  مع  التوا�شل  جت�شيد  على  احلر�ش   -

ال�شاعدة رغم اأن الغرف الثانية يف العامل عادة 

ما ت�شمى مبجل�ش ال�شيوخ معه ما تنطوي عليه 

الت�شمية من قطيعة و�رشاع بني الأجيال.

من  املجل�ش  مقر  لزيارة  الت�رشيح  عملية  وتتم 

خالل تقدمي طلب ر�شمي يودع يف اأمانة الأمني 

العام ملجل�ش الأمة، الذي يتابع الأمر ويقرر يوم 

ا�شتقبال املجموعة وما يتما�شى برنامج ن�شاط 

املفتوحة  الأبواب  تنظيم  ي�شرتط  لأنه  املجل�ش، 

يف يوم ل يكون فيه مقرر تنظيم جل�شة علنية اأو 

ن�شاط برملاين.

قائمة  املجل�ش  زيارة  تود  التي  اجلهة  وترفق 

ا�شمية لالأع�شاء الزوار.

ر�شمية  دعوة  تر�شل  ال�شتقبال،  يوم  وبتحديد 

للجهة  املجل�ش،  اإدارة  على  الأول  امل�شوؤول  من 

املعنية بزيارة املقر، يحدد فيها اليوم وال�شاعة 

والربنامج.

وعند و�شول الوفد اإىل مقر املجل�ش تكون له زيارة 

حمتوياتها، وزيارة  على  لالإطالع  املكتبة  اإىل 

م�شلحة  زيارة  وكذا  العامة،  اجلل�شات  قاعة 

بني  والتجول  التعرف  ثم  التلفزيوين،  البث 

باملجل�ش،  املوجودة  اللجان  قاعات  خمتلف 

على  ينظم  ا�شتقبال  بحفل  الزيارة  لتختتم 

املجل�ش  م�شوؤويل  خالله  يقدم  ال�شيوف،  �رشف 

لل�شيوف الكرام هدايا تذكارية.

عناصر في مشهد االتصال المباشر
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�شن جمل�ش الأمة تقليدا يف جمال تكري�ش اإبالء العناية 

واإ�شداء الرعاية لأطفال اجلزائر وذلك بتنظيم يوم برملاين 

للطفل، حيث يف�شح املجال لالأطفال الربملانيني للتعبري 

عن ان�شغالت عاملهم املميز وم�شاءلة اأع�شاء احلكومة 

املعنيني بهذه ال�رشيحة الوا�شعة من املجتمع.

بالأطفال  ترحيبة  فر�شة  بكونها  املنا�شبة  وتتميز 

ومرافيقهم وال�شيدات وال�شادة الأع�شاء احلكومة. لطرح 

الن�شغالت  من  جملة  خاللها  الربملانيون  الأطفال 

تتمحور  احلكومة،  ممثلي  على  والأ�شئلة  والهتمامات 

حول خمتلف الق�شايا املرتبطة باحلياة املدر�شية.

لريد الوزراء احلا�رشون على ان�شغالت التالميذ ويقدموا 

موؤكدين  ب�شاأنها،  الالزمة  وال�رشوحات  التو�شيحات 

حر�شهم واهتمامهم بالطفل و�شعيهم اإىل اإيجاد احللول 

الناجعة للم�شاكل التي تواجه هذه الفئة.

عرف  تمُ خا�شة  مبطويات  ال�شباب  املجل�ش  زوار  يحظى 

»تعرف  عنوان  اجلوانب وحتمل  باملوؤ�ش�شة من خمتلف 

على جمل�ش الأمة« وتت�شمن املوا�شيع التالية:

- ما هو الربملان؟

- كيف تاأ�ش�ش جمل�ش الأمة؟

- من ي�شكل جمل�ش الأمة؟

- ما هي مدة عهدة ع�شو جمل�ش الأمة؟

- ما هي هياكل املجل�ش؟

- ما معنى املجموعات الربملانية؟ وكيف تت�شكل؟

- ما هو دور ووظيفة جمل�ش الأمة؟

- ما هي الن�شاطات الأخرى ملجل�ش الأمة؟

الوطنية  الهيئات  يف  متثيل  الأمة  ملجل�ش  هل   -

والدولية؟

كما يقدم لهم مطوية ثانية تعر�ش نبذة تاريخية حول 

ق�رش زيغود يو�شف وعر�ش لأهم اللوحات الفنية التي 

يزخر بها.

زار املجل�ش على �شبيل املثال، عام 
2007، 267 زائر، بينما بلغ العدد 
2008، و648 زائر �شنة  777 �شنة 

.2010 ل�شنة  زائرا  و449   ،2009
يف  امل�شاركني  عدد  ويبلغ 
ما  الواحدة  الندوة  اأو  املحا�شرات 
يقرب عن 250 م�شارك وي�شل اإىل 
امللتقيات  بع�ش  يف  م�شارك   500

الدولية.

من 267 زائر �شنة 2007

اإىل 648 زائر �شنة 2009
ومن 250 م�شارك 

اإىل 500 م�شارك يف كل ندوة 
اأو يوم درا�شي

قبة الجسات..

وفضاء للتفاعل مع المحيط الوطني والخارجي
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مرافق.. بمثابة جسور
الطلبة من  يتوافد على مكتبة جمل�ش الأمة جمموعة من 

عرب  الربملانية  املعلومة  عن  بحثا  الخت�شا�شات  �شتى 

عرب  العلمية  املعلومة  اأو  الربملانية  والن�رشيات  الوثائق 

الكتب التي تزخر به املكتبة.

ويتم الت�رشيح للطلبة للدخول اإىل قاعة املطالعة ملكتبة 

ودع  يمُ التي  واملن�شورات  الطبع  مديرية  قبل  من  املجل�ش 

مرفوق  خطي  طلب  املخت�ش..  اأو  الباحث  اأو  الطالب 

اأو  معهد  �شواء  لها  التابع  الر�شمية  اجلهة  من  بت�رشيح 

ت�رشيح  بعدها  له  وي�شلم  بحث...الخ..  مركز  اأو  جامعة 

لدخول قاعة املطالعة متا�شيا والزمن الذي يتطلبه بحثه 

اأو درا�شته.. 

اأما بالن�شبة لنظام املكتبة يف ا�شتقبال الطالب والباحثني 

والنظام  فيتما�شى  الوثائق  يخ�ش  فيما  معهم  والتعامل 

ال�شائد يف كل املكتبات.

االوثائق .. وتداول المعلومات على الورق وإلكتونيا

ما  باملكتبة  املتوفرة  الكتب  عدد  يبلغ 
خمتلف  يف  عنوان   42000 عن  يقرب 

االخت�شا�شات

اأقرا�ش  املكتبة  م�شتوى  على  يوجد 
م�شغوطة تت�شمن الن�شو�ش القانونية يف 

خمتلف املجاالت

تتوفر املكتبة على كل الوثائق الربملانية 
التي ي�شدرها املجل�ش

للمكتبة قاعاتان للمطالعة

باللغة  اجلديدة  االقتناءات  فهار�ش 
موقع  على  متوفرة  والفرن�شية  العربية 

املجل�ش:

http://www.majliselouma.dz/te -
tes/autresdoc/divers_docs.htm

الطبع  مديرية  اأو  باملكتبة  لالت�شال 
والن�شر

الهاتف: 00 59 73 021

العنوان: 07 �شارع زيغوت يو�شف

املوزع الهاتفي

الهاتف: 00 59 73 021

م�شلحة االت�شال

الفاك�ش: 81 63 73 021

الهاتف: 12 61 73 021

جملة املجل�ش

الهاتف: 59 60 74 021

الفاك�ش: 83 60 74 021

حر�ش جمل�ش االأمة، منذ تاأ�شي�شه على 
والدوريات..  الن�شريات  كل  ا�شدار 
و�شل  حلقة  تكون  اأن  باإمكانها  التي 

بينه كموؤ�ش�شة برملانية واملجتمع.

من  العديد  تاأ�شي�شه،  منذ  املجل�ش  �شهد  فقد 

االوثائقي  املخزون  اأثرت  التي  ال�شدارات 

املوؤ�ش�شات  وكذا  املجل�ش  مكتبة  ودعمت 

واجلهات التي تكون حمل اإر�شال هذه الن�رشيات 

التوا�شل بني الربملان  والإ�شدارات كما �شهلت 

وجمهوره. 

وتتمثل هذه ال�شدارات يف ما يلي، مع تو�شيح 

كيفية احل�شول عليها:

الجريدة الرسمية للمداوالت 
التي  الن�شاطات  جمريات  ل�شفافية  منه  �شعيا 

جاهدا  الأمة  جمل�ش  يعمل  م�شتواه،  على  تقام 

للمجل�ش  العلنية  اجلل�شات  وقائع  كل  نقل  على 

اأع�شاء  من مناق�شات ومداولت ومواقف واأراء 

امل�شائل  كافة  حول  احلكومة  وممثلي  املجل�ش 

اجلريدة  �شفحات  عرب  للنقا�ش  املعرو�شة 

قانونية  و�شيلة  تعد،  التي  للمداولت  الر�شمية 

من  الأمة  ملجل�ش  العلنية  اجلل�شات  لت�شجيل 

اأع�شاء  واأراء  ومواقف  ومداولت  مناق�شات 

امل�شائل  كافة  حول  احلكومة  وممثلي  املجل�ش 

املعرو�شة للنقا�ش،  من جهة، وو�شيلة لإطالع 

واإعالم  منتخبيهم،  ن�شاطات  على  الناخبني 

الأمة،  بن�شاطات جمل�ش  والقراء  باقي اجلمهور 

من جهة اأخرى.

و134   116 املادتان  ن�شت  فقد  وبالفعل 

من  و75   7 واملادتان  الد�شتور  من  )الفقرة5( 

يف  املوؤرخ   99-02 رقم  الع�شوي  القانون 

تنظيم  يحدد  الذي   1999 مار�ش   8 مار�ش 

املجل�ش ال�شعبي الوطني وجمل�ش الأمة وعملهما 

وكذا العالقات الوظيفية بينهما وبني احلكومة، 

على اأن تن�رش يف اجلريدة الر�شمية للمداولت.

- املحا�رش وعرو�ش احلال الكاملة للمناق�شات 

الدائرة خالل اجلل�شات العلنية ملجل�ش الأمة

- اأ�شغال الربملان بغرفتيه املجتمعتني معا

جمل�ش  لأع�شاء  والكتابية  ال�شفوية  ال�شئلة   -

الأمة واأجوبة اأع�شاء احلكومة عليها.

إعالم الجمهور:

حتى يت�شنى توا�شل اجلمهور مبختلف 
ت�شرف  حتت  و�شع  املجل�ش  هياكل 

اجلمهور موزع هاتفي.
فيقوم العاملني بهذا املوزع الهاتفي على 
املكاملة  بتو�شيل  االأمة  جمل�ش  م�شتوى 
بني الطالب واملطلوب من خالل قائمة 

تف�شيلية الأرقام كل اأق�شام املجل�ش



االت�سال امل�ؤ�س�ساتي

25

االت�سال امل�ؤ�س�ساتي

             

24

الر�شمية  اجلريدة  عنوان 
للمداوالت على موقع االنرتنت

http://www.majliselouma.
dz/textes/jod/Jod.htm

الر�شمية  اجلريدة  فهر�ش 
ح�شب  االنرتنت  على  للمداوالت 
لكل  واخلريفية  الربيعية  الدورة 

�شنة هو:

http://www.majliselouma.
dz/textes/jod/Files/IMG/

Sommaire1.htm
مقدم  امل�شمون  االأوىل  االأعداد 
اإنطالقا  اأما   HTML �شكل   على 
العدد  مع  مت  فقد   PDF �شكل  من 
االأول من اجلريد الر�شمية للدورة 
وذلك  الثانية،  لل�شنة  اخلريفية 
اأين مت نقل اجلل�شات   ،1999 �شنة 
�شبتمرب   4 اأيام  املنعقدة   العلنية 

و23 و24 اأكتوبر 1999.

عنوان فهر�ش جملة الفكر الربملاين على موقع االنرتنت ملجل�ش االأمة

http://www.majliselouma.dz/textes/fikr/fikr.htm

الهاتف: 00 59 73 021

الفاك�ش: 24 60 74 021

الربيد االلكرتوين:

majalatelfikr@majliselouma.dz

لأحكام  طبقا  للمداولت  الر�شمية  اجلريدة  وت�شدر 

يف  الأمة  ملجل�ش  الداخلي  النظام  من   95 املادة 

املوالية  الأكرث  على  يوما   )30( الثالثني  غ�شون 

لتاريخ اجلل�شة

تفا�شيل  كل  للمداولت  الر�شمية  اجلريدة  وحتوي 

فيما  حتى  بدقة  املعلومة  وتنقل  العلنية،  اجلل�شة 

يخ�ش الت�شفيق يتم الإ�شارة اإليه.. وكاأن من خالل 

كما  اجلل�شة.  اأحداث  القارئ  يعي�ش  اجلريدة  فقرات 

تنقل اجلريدة الأ�شئلة املكتوبة التي ير�شلها اأع�شاء 

جمل�ش الأمة اإىل الطاقم احلكومي.

ولتعميم ن�رشها، وت�شهيل عملية الطالع عليها من 

قبل املواطن واملهتمني واملخت�شني يف املجالني 

الت�رشيعي والربملاين، حر�ش م�شوؤويل جمل�ش الأمة 

على  الأمة  جمل�ش  موقع  على  مادته  توفري  على 

النرتنت، حيث ميكن ت�شفحها، من جهة، وحتميلها 

الر�شمية  اجلريدة  اأر�شيف  وكل  اأخرى.  جهة  من 

اجلل�شة  منذ  النرتنت،  على  متوفر  للمداولت 

التاأ�شي�شة اإىل يومنا هذا..

بال�شافة  للمداولت  الر�شمية  اجلريدة  وتوزع 

لأجهزة وهيئات جمل�ش الأمة، على كافة موؤ�ش�شات 

واملدار�ش  واجلامعات  العمومية  والدارت  الدولة، 

واملعاهد العليا.

تكلف املديرية الفرعية للجريدة الر�شمية للمداولت 

التابعة ملديرية اجلل�شة بنقل م�شمون وت�شميم �شكل 

الأخري.  �شكله  على  تطبع  اأن  اإىل  الر�شمية  اجلريدة 

لرت�شل ن�شخة منها للطباعة والتوزيع على م�شتوى 

املديرية الفرعية للمن�شورات التابعة ملديرية الطبع 

ن�شخة   500 على  بطبعها  تقوم  التي  واملن�شورات، 

توزع ملختلف اجلهات احلكومية والدارية.

مجلة الفكر البرلماني:

رئي�شه  من  مببادرة  الأمة  جمل�ش  اأ�شدر 

الفكر  »جملة  �شالح،  بن  القادر  عبد  ال�شيد 

عليها  يدل  كما  جملة  وهي  الربملاين« 

القانونية  ال�شوؤون  يف  خمت�شة  عنوانها 

والقت�شادية والجتماعية املتعلقة باحلياة 

والوظيفة الربملانية.

ميكن  ج�رشا  بكونه  ال�شدار  هذا  ويتميز 

وي�شمح  والبحث  امل�رشع  بني  التوا�شل  من 

بتو�شيع ن�رش الثقافة القانونية والربملانية.

ل�شد  الربملاين  الفكر  جملة  اإ�شدار  وياأتي 

اأنه يوفر  فراغ ملحوظ يف هذا املجال، كما 

قيمة  وذات  م�رشفة  وثيقة  الأمة  ملجل�ش 

اأهلتها  �شامية  وثقافية  ومعرفية  علمية 

فتحت  حيث  والنت�شار،  والتبادل  لالإ�شعاع 

وعاملية  واإقليمية  وطنية  ف�شاءات  لنف�شها 

يف جمال تخ�ش�شها، ومت ت�شجيل تاأثرياتها 

واأ�شدائها يف هذا املجال.

هو  الربملاين  والفكر  ملجلة  ال�رشف  رئي�ش 

ال�شيد عبد القادر بن �شالح، رئي�ش املجل�ش، 

دري�شي  حممد  ال�شيد  هو  امل�شوؤول،  واملدير 

الدارة  فهي  التحرير،  ادارة  اأما  دادة، 

الأمة  جمل�ش  اأن  غري  الأمة.  ملجل�ش  العامة 

الواردة يف  والآراء  الأفكار  م�شوؤول عن  غري 

املجلة فهي لأ�شحابها.

ملختلف  الربملاين  الفكر  جملة  توزع 

و�شائل  واإىل  والدارية  احلكومية  اجلهات 

املديرية  قبل  من  وال�شحفيني  الإعالم 

الطبع  ملديرية  التابعة  للمن�شورات  الفرعية 

واملن�شورات.

الربملاين  الفكر  جملة  م�شمون  ين�رش  ل 

يتم  بل  الأمة  ملجل�ش  الواب  �شفحات  عرب 

ال�شارة اإىل فهر�شها، وملن يود الطالع على 

حمتواها يت�شل مبكتبة املجل�ش اأو بالأرقام 

التالية الذكر.

واملخت�شني،  الربملانيني،  متكني  وق�شد 

الربملاين،  الفكر  جملة  مبحتوى  واملهتمني 

التابعة  للمن�شورات  الفرعية  املديرية  قامت 

ملديرية الطبع واملن�شورات، بجمع كل اأعداد 

جملة الفكر الربملاين مغلفات )علب( خا�شة.

ت�شمن املغلف �شت اأجزاء مبجموع 29 عددا، 

عدا  ما  اأعداد  خم�ش  على  جزء  كل  يحتوي 

اجلزء ال�شاد�ش الذي يحوي اأربع اأعداد.

مجلة مجلس األمة:
يعكف جمل�ش الأمة منذ تاأ�شي�شه، وحتت الرئا�شة 

ال�رشفية لرئي�ش جمل�ش الأمة، على ا�شدار جملة 

بـ  ت�شميتها  متت  والتي  الأمة  ملجل�ش  اخبارية 

»جملة جمل�ش الأمة«، والبالغ عددها اليوم 56 

عددا.

حيث  من  عديدة  تطورات  املجلة  �شهد  وقد 

امل�شمون وال�شكل، حيث كانت يف البداية جمرد 

الن�شاطات  خمتلف  خاللها  من  تنقل  ن�رشية 

علنية  جل�شات  من  الأمة  مبجل�ش  اخلا�شة 

غري  وحما�رشات..الخ  دبلوما�شية  ون�شاطات 

اأنها يف الآونة الأخرية وخا�شة مع العدد ال�شابع 

ال�شادر يف اأفريل 2003، �شهدت حتول جذريا 

تبويب  يف  جوهرية  تغيريات  ادخال  مت  حيث 

املجلة واإعادة النظر يف طريقة عر�ش مادته مع 

ا�شفاء البعد الت�شويقي يف هيكلتها عموما على 

اأن  التحريري والإخراج. حتى  م�شتوى ال�شلوب 

اأ�شبحت ت�شدر كل  ا�شدارها عرف ثباتا، حيث 

�شهرين..

ول تزال املجلة تبحث عن ما هو اأح�شن، منذ ذلك 

احلني، حيث اأن مادته الخبارية �شهدت حت�شني 

الباحثني  من  الكثري  ب�شهادة  وهذا  ملمو�ش 

الذين  الربملاين..  امليدان  يف  واملخت�شني 

اأ�شبحوا يعودون اإىل معطياتها وموا�شيعها..

لن�شاطات  الخبارية  التغطية  جانب  فاإىل 

املجل�ش من جل�شات عامة وجل�شات طرح الأ�شئلة 

لوفود  الدبلوما�شي  الربملاين  والن�شاط  ال�شفوية 

جمل�ش الأمة اإىل اخلارج وخمتلف ال�شتقبالت 

قبل  من  املجل�ش  مقر  م�شتوى  على  تتم  التي 

الن�شاط  املجلة  تنقل  ونوابه..  املجل�ش  رئي�ش 

الفكري من حما�رشات وندوات ومعار�ش، كما 

تقوم بتغطية ن�شاطات الفكرية للمجل�ش ال�شعبي 

الوطني والهيئات الد�شتورية اإىل جانب تغطيتها 

ملختلف الأحداث الربملانية عرب العامل.

التي  امللفات  من  مبجموعة  املجلة  واأثريت 

من  قدمت  والتي  ال�شاعة  واأحداث  تتما�شى 

خاللها جمموعة من املعطيات الهامة، ا�شحت 

�شبيل  على  منها  نذكر  للكرثين،  مرجعية 

 45 العدد  املثال ل احل�رش ملف املخدرات يف 

وملف   50 العدد  الربملان يف  املراأة يف  وملف 

يف   2012 ماي  ل10  الت�رشيعية  النتخابات 

العدد 52 من املجلة.

م�شتمرا،  يبقى  والثراء  التح�شني  عن  والبحث 

وطاقمها  املجلة  على  امل�رشفني  واأن  خا�شة 

حر�شني على تقدمي ما هو اأف�شل وعك�ش �شورة 

الد�شتورية  املوؤ�ش�شة  الأمة  جمل�ش  عن  ايجابية 

املتميزة برتكيبتها.

الأجنبي  واملت�شفح  اجلزائري  املواطن  ويجد 

ملوقع جمل�ش الأمة املحتوى الكامل لكل الأعداد 

ال�شادرة اإىل يومنا هذا ملجلة جمل�ش الأمة. منذ 

العدد ال�شفر التجريبي اإىل العدد 56.

لالإ�شارة تغطية لأحداث خا�شة باملجل�ش تقرر 

ا�شدار اأعداد خا�شة تهتم باإعطاء اأهمية للحدث. 

نذكر منها العدد اخلا�ش بامللتقى الدويل حول 

نظم  والذي  الن�شان  وحقوق  القادر  عبد  الأمري 

مبجل�ش الأمة مبنا�شبة الذكرى املائوية الثانية 

مليالده.

جلوان  للطفل  الربملاين  باليوم  اخلا�ش  والعدد 

.2005

عنوان جملة جمل�ش االأمة على موقع االنرتنت

http://www.majliselouma.dz/textes/revue/IMAGES/Revues.htm
امل�شمون مقدم على �شكل PDF، وميكن حتميل املحتوى

اأما لالت�شال بالقائمني على املجلة:

الهاتف: 59 60 74 021

الفاك�ش: 83 60 74 021

الربيد االلكرتوين:

revue@majliselouma.dz
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حصيلة نشاطات المجلس

للن�شاطات  عر�شه  يف  �شفافية  ولأكرث 

والجنازات ي�شدر عن جمل�ش الأمة منذ تن�شيبه 

ن�شاطات  »ح�شيلة  عنوان  حتت  �شنوية  ن�رشية 

ملمتابعي  مرجعية  وثيقة  تعد  وهي  املجل�ش«. 

والرقابية  الت�رشيعية  الأمة  جمل�ش  ن�شاطات 

والفكرية والدارية. فمن خالل ح�شيلة جمل�ش 

وكبرية  �شغرية  كل  على  الطالع  ميكن  الأمة 

تتعلق بن�شاط موؤ�ش�شة د�شتورية هامة كمجل�ش 

الأمة.

كل  دوري  ب�شكل  الأمة  جمل�ش  ح�شيلة  وت�شدر 

اآخر �شنة. وتوزع الن�شخة على النطاق الداخلي، 

اأما التوزيع على نطاق عام واأو�شع فقد اأجنزت 

له اإىل حد الآن اأربع اعداد:

العدد الأول من جانفي 1998 اإىل جانفي 2004

العدد الثاين من جانفي 2004 اإىل جانفي 2007

العدد الثالث من جانفي 2010 اإىل جانفي 2011

.2012 اإىل دي�شمرب  العدد الرابع من جانفي 2012 

وكما كان احلال بالن�شبة ملجلة الفكر الربملاين 

التابعة  للمن�شورات  الفرعية  املديرية  قامت 

ملديرية الطبع واملن�شورات بجمع اعداد ح�شيلة 

 1998 جانفي  منذ  الأمة  جمل�ش  ن�شاطات 

)علب(  مغلفات  يف   2010 جانفي  غاية  اإىل 

خا�شة.

الفرعية  املديرية  تتكفل  لالإ�شارة، 

الطبع  ملديرية  التابعة  للمن�شورات 

الن�شريات  توزيع  مبهمة  واملن�شورات، 

ملختلف  الورقية  طبعتها  يف  الذكر  ال�شابقة 

والتعليمية  واالدارية  احلكومية  اجلهات 

واجلامعية، واإىل و�شائل االعالم. كما تقدم 

ال�شعبي  املجل�ش  نواب  كل  اإىل  منها  ن�شخة 

الربملانات  اإىل  ن�شخة  وتر�شل  الوطني. 

باجلزائر  العربية  ال�شفارات  واإىل  العربية 

واإىل �شفراء اجلزائر يف الدول العربية. 

كلمات  الربملان،  قبة  »حتت  كتاب  يقدم 
ومواقف، جمموعة خطب وكلمات روؤ�شاء 
جمل�ش االأمة الذين تداولوا على رئا�شته 
منذ التاأ�شي�ش يف �شهر جانفي 1998، اإىل 
تاريخ ا�شدار هذا الكتاب 2012 وهم على 
التوايل املرحوم ب�شري بومعزة واملرحوم 
عبد  وال�شيد  م�شاعدية  ال�شريف  حممد 

القادر بن �شالح.

من  جزئني  من  يتاألف  الذي  الكتاب  ويت�شمن 

يف  الروؤ�شاء  األقاها  التي  والكلمات  اخلطب 

افتتاح دورات املجل�ش اخلريفية والربيعية ويف 

عن  الر�شمي  العالن  تت�شمن  والتي  اختتامها 

اإن يف  الربملانية  الدورات  الن�شاط عرب  انطالق 

جمال الت�رشيع، اأو يف جمال العمل الربملاين عرب 

العالقات  اإطار  ويف  الربملانية  الرقابة  اآليات 

اأنها  كما  الربملانية(،  )الدبلوما�شية  الدولية 

توؤ�رش على املواقف التي يتبناها املجل�ش جتاه 

امل�شتوى  على  �شواء  ال�شاعة  ق�شايا  من  العديد 

الوطني اأو على امل�شتوى القليمي اأو الدويل. 

كما ت�شمن الكتاب، اخلطب والكلمات من خالل 

امل�شاركات يف الجتماعات الربملانية العربية 

الربملاين  احل�شور  ت�شجل  والتي  والدولية 

اجلزائري املعرب عن مواقف اجلزائر من خمتلف 

املوا�شيع التي تكون مو�شوع النقا�ش.

يف  األقيت  التي  اخلطب  الكتاب  ت�شمن  اأي�شا، 

الطار  يف  التاريخية  الدللت  ذات  املنا�شبات 

اجتماع  يف  متثلت  والتي  والوطنية  الربملاين، 

على  امل�شادقة  يف  وذلك  بغرفتيه،  الربملان 

 ،2002 اأفريل   8 بتاريخ  الد�شتور  تعديل 

باعتماد »متازيغت« لغة وطنية، وخالل زيارة 

الدولة للرئي�ش الفرن�شي جاك �شرياك بتاريخ 3 

الثاين  الد�شتوري  التعديل  2003، وعند  مار�ش 

يف 12 نوفمرب 2008.

ول�شتكمال عملية توثيق كلمات روؤ�شاء املجال�ش 

فقد احتوى الكتاب اأي�شا على تلك الكلمات التي 

األقاها الروؤ�شاء يف العالن الر�شمي عن افتتاح 

بع�ش التظاهرات الفكرية والثقافية مثل الأيام 

على  املجل�ش  داأب  التي  والندوات  الدرا�شية 

تنظيمها يف اطار اثراء الثقافة الربملانية.

الأداء  لتطور  تاريخي  ر�شد  الكتاب  هذا  ويعد 

الفرتات  يف  يقدم  مرجع  اأنه  كما  الربملاين، 

ما  والباحثني  للدار�شني  الالحقة  الزمنية 

يرثي عملهم حول كل ما يتعلق مبجل�ش الأمة، 

املوؤ�ش�شة الد�شتورية التي حتتل مكانة هامة يف 

البناء املوؤ�ش�شاتي للدولة اجلزائرية.

ا�شدار اآخر ل يقل اأهمية عن ال�شدارات الأخرى 

اآل وهو دليل الأع�شاء. وقد اأريد لهذا ال�شدار اأن 

ل�شالح  الهيئة  بها  تقوم  متوا�شعة  لفتة  يكون 

اأع�شاء جمل�ش الأمة. اإن ال�شدار مبثابة اعرتاف 

متوا�شع وم�شتحق توؤديه الهيئة لرجال ون�شاء 

انتموا وعملوا باإخال�ش منها ولها وللوطن...

فراغ  ل�شد  اأي�شا  ياأتي  الكتاب  هذا  ا�شدار  ...ان 

ملحاربة  خا�شة  ياأتي  وهو  موجودا..  كان 

الن�شيان و�شعف الذاكرة. 

ياأتي عرفانا لكل من انت�شب للهيئة يف مراحلها 

واإثراء منظومة  اأجل تزويد  املختلفة وعمل من 

املوؤ�ش�شة  هذه  قيام  منذ  الت�رشيعية  اجلزائر 

الربملانية املتميزة.

»بطاقة  الأمر،  واقع  يف  الأع�شاء،  دليل  اإن 

ال�رشورة،  عند  اإليها،  الرجوع  ميكن  تعريف« 

هم  اأو  املجل�ش  غادرو  اأع�شاء  وتذكر  للتعرف 

)حتى الآن( متواجدون فيه.. 

وهي، بنف�ش الوقت، �شتكون.. للذين �شوف ياأتون 

اإىل الهيئة م�شتقبال �شجال مفتوحا لهم اأي�شا.

فدليل الأع�شاء وثيقة توؤرخ للهيئة ولأع�شائها 

من خالل ال�شورة امل�شخ�شة واملعلومة املعرفة 

وينتمون  انتموا  باعتزاز  ورجال  ن�شاء  لدور 

اليوم ملجل�ش الأمة..

اأداة  يكون  اأن  الأع�شاء  دليل  من  ويرجى 

بني  املودة..  وتدمي  العالقة  تبقي  للتوا�شل.. 

)يف  التي  الهيئة  وبني  وبينهم  واأولئك  هوؤلء 

يومي من الأيام( اأنتموا لها..اأو هم ل يزالون يف 

رحابها..

وميكن للمهتم باملو�شوع اأن يت�شفح بوابة املجل�ش لقراءة احل�شيلة 
اخلا�شة بجانفي 1998 اإىل جانفي 2004. عرب العنوان التايل:

http://www.majliselouma.dz/textes/autresdoc/divers_
docs.htm

ولالطالع على باقي االأعداد ميكن االت�شال مبكتبة جمل�ش االأمة

يت�شمن فهر�ش احل�شيلة االأبواب التالية:

والرقابي الت�شريعي  الن�شاط  االأول:  • الباب 
والعلمي الفكري  الن�شاط  الثاين:  • الباب 

اخلارجي الن�شاط  الثالث:  • الباب 
واال�شناد االداري  الن�شاط  الرابع:  • الباب 

الأمة  جمل�ش  مبكانة  تليق  متميزة  طبعة  ويف 

 2011 جويلية  يف  �شدر  املوؤ�ش�شاتي  ودوره 

الكتاب الذهبي وهو امل�شطلح الذي يطلق على 

باإبراز  تهتم  التي  املطبوعات  من  خا�ش  نوع 

والوظيفية  واجلمالية  التاريخية  اجلوانب 

للموؤ�ش�شات والهياآت وذلك حتت عنوان »جمل�ش 

الأمة املوؤ�ش�شة...وامَلعَلم«. 

ويزخر الكتاب مبجموعة هائلة من ال�شور عن 

ق�رش زيغود يو�شف مقدمتا ب�شكل فني جميل.

وكان الهدف من هذا ال�شدار:

برملانية  موؤ�ش�شة  عن  �شورة  تقدمي  اإىل  ال�شعي 

الت�رشيعي ومتار�ش  البناء  د�شتورية، ت�شهم يف 

موؤ�ش�شات  �شريورة  ي�شمن  مبا  الرقابي  العمل 

الدولة وال�شتجابة لتطلعات املواطنني

معمارية  حتفة  حق  تعد  ببناية  التعريف 

التاريخ  على  كان  فيها  �شيء  كل  ا�شتثنائية، 

�شاهدا،

وي�شم الكتاب الأبواب التالية:

الباب الأول: جمل�ش الأمة ... املوؤ�ش�شة

الف�شل الأول: التجربة الربملانية

الف�شل الثاين: اأهداف اإن�شاء جمل�ش الأمة

الف�شل الثالث: اأجهزة وهيئات جمل�ش الأمة

الف�شل الرابع: �شالحيات جمل�ش الأمة

الف�شل اخلام�ش: العالقات املوؤ�ش�شاتية ملجل�ش 

الأمة

الف�شل ال�شاد�ش: ن�شاط جمل�ش الأمة اخلارجي

على  والنفتاح  تنمية  مواكبة  ال�شابع:  الف�شل 

املحيط

الف�شل الثامن: اجتماع الربملان بغرفتيه

وحتفة  فني  الأمة...َمعَلَم  جمل�ش  الثاين:  الباب 

معمارية

من كارنو.. اىل يو�شف زيغود

موقع الق�رش وطابعه املعماري

قاعة اجلل�شات

القاعة ال�رشفية

الباب الثالث: ملحقة الأمري عبد القادر

تحت قبة البرلمان:  كلمات ومواقف

النصوص األساسية دليل األعضاء

وهي عبارة عن م�شنف �شغري يجد فيه املهتم 

املتمثلة  الأ�شا�شية  الن�شو�ش  من  جمموعة 

يف:

• الد�شتور
 99-02 • القانون الع�شوي رقم 
 01-01 • القانون الع�شوي رقم 

• النظام الداخلي ملجل�ش الأمة 
• قانون النتخابات 

الكتاب الذهبي
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دراسات ووثائق:
الأمة  جمل�ش  قام  والفكري،  الثقايف  الطار  يف 

بتنظيم عدة حما�رشات وندوات وطنية ودولية، 

اأحداثها  جمريات  وتو�شيل  ال�شتفادة  ولتعميم 

�شهرت  واملخت�ش...الخ،  والباحث  للمواطن 

ملديرية  التابعة  للمن�شورات  الفرعية  املديرية 

من  �شواء  املعطيات  وبجمع  واملن�شورات  الطبع 

قبل  من  املقدمة  الوثائق  كتابة  اإعادة  خالل 

ت�شجيالت  تفريغ  خالل  من  اأو  املحا�رشين 

حول  الدرا�شية  كالأيام  املحا�رشات،  خمتلف 

حول  الأول  الربملاين  واليوم  الوطني،  الدفاع 

قانون البنوك، والعامل العربي حتديات واآفاق... 

الدورة  كانعقاد  اخلا�شة  الوقائع  وبع�ش 

لالحتاد  الـ27  واملوؤمتر  التنفيذية  للجنة  الـ45 

الربملاين الإفريقي باجلزائر من 27 نوفمرب اإىل 

01 دي�شمرب 2004، واليوم الربملاين للطفل يف 
كتيبات حتى يت�شنى للقارئ املهتم الرجوع اإىل 

القراءة  قاعة  يف  الدقيق،  بالتف�شيل  حيثياتها 

ملكتبة املجل�ش.

املجل�ش  اأروقة  يف  معار�ش  اإقامة  اإن 

يهدف بعث التوا�شل بني الأجيال واإىل 

اإبراز الرتاث اجلزائري والثقايف وتنوعه 

ودعم  احل�شاري  باملوروث  والتعريف 

بهذا  املهتمة  واملوؤ�ش�شات  الهيئات 

بكل  املجل�ش  اهتمام  ويعك�ش  امليدان. 

اجلوانب التي تخ�ش املجتمع مبا فيها 

اجلانب الثقايف والجتماعي.. 

ملثل  الأمة  جمل�ش  احت�شان  ويحمل 

هذه املعار�ش عدة دللت منها اأنه:

باأبعادها  الأمة  كيان  فعال  يج�شد   -

التاريخية والثقافية

- يعمل على ترقية ثقافتنا وحمايتها 

من ال�شمحالل والذوبان

الثقافية  الأبعاد  على  يحافظ   -

لالأ�شالة اجلزائرية

- ياأخذ بيد املبد

- يدعم كل املبادرات يف جمال الثقافة 

والبداع

المعارض في أروقة المجلس

اإلعالميون في رحاب المجلس

البروتوكول المؤسساتي.. ال ينفي )الحميمية( ال�صتقبال  
ال�شحفيني،  لكل  اأبوابه  الأمة  جمل�ش  يفتح 

الالزمة  العمل  ظروف  توفري  على  ويعمل 

على  وظيفته  يوؤدي  اأن  ال�شحفي  لي�شتطيع 

م�شتوى املجل�ش على اأح�شن حال.

فخالل انعقاد اجلل�شات العامة، خ�ش�شت قاعة 

للكتابة  وطاولة  وتلفزيون  بالهاتف  مزودة 

اخلا�ش  البهو  على  مبا�رشة  تطل  لل�شحفيني، 

بال�شحفيني داخل قاعة اجلل�شات.

وعلى م�شتوى مكاتب م�شلحة الت�شال تو�شع 

حتت ت�رشف ال�شحفيني كل الو�شائل ال�رشورية 

هاتفي  وخط  النرتنت  �شبكة  يف  البحار  من 

اأو  ال�شحفية  لتغطيتهم  نقلهم  لت�شهيل  وفاك�ش 

ت�شجيلها.

العتماد  مبداأ  الت�شال  م�شلحة  تتبنى  ول 

املجال  ترك  تف�شل  بل  لل�شحفيني،  الر�شمي 

ال�شحفي  لرت�شل  العالم  و�شائل  اأمام  مفتوح 

الذي تريد �رشط اأن يقدم تكليف مبهمة وبطاقته 

الو�شيلة  يف  �شحفي  اأنه  تثبت  التي  املهنية 

الفالنية، وذلك ق�شد عد تقييد التغطية ال�شحفية 

يف حالة تنقل ال�شحفي من اخت�شا�ش �شيا�شي 

اإىل  و�شيلة  من  اأو  ثقايف..  اخت�شا�ش  اإىل  مثال 

و�شيلة اأخرى...

الو�شيلة  يطلب من  الهامة  الأحداث  اأن يف  كما 

العالمية اأن حتدد اأ�شماء ال�شحفيني امل�شاركني 

يف التظاهرة وا�شماء التقنيني املرافقني لهم، و 

على اجلهات الأمنية التاأكد من هويتهم وتقدم 

ال�شماح  �شارة  الت�شال  م�شلحة  وفقها  لهم 

بالدخول وامل�شاركة يف التظاهرة.

التبليغ  
للمعطيات  قاعدة  الت�شال  م�شلحة  تنجز 

يف  النا�شطة  العالم  و�شائل  مبختلف  اخلا�شة 

ال�شاحة �شواء كانت يف القطاع ال�شمعي الب�رشي 

اأ�شكالها.. يتم حتيينها  اأو قطاع ال�شحافة بكل 

بني فرتة واأخرى.

خمتلف  تبليغ  يتم  القاعدة  هذه  خالل  ومن 

اجلزائرية  الأنباء  ووكالة  العالم  و�شائل 

باحلدث املزمع تن�شيطه على م�شتوى املجل�ش، 

فتحدد م�شلحة الت�شال مو�شوع احلدث، �شاعة 

يف  تغيري  اأي  طراأ  وان  منه..  والهدف  حدوثه 

الربجمة ت�شهر م�شلحة الت�شال على تداركه.

الإعالم  
بينات  كتابة  اإىل  الت�شال  م�شلحة  تلجاأ 

يت�شنى  ل  التي  الن�شاطات  كل  حول  �شحفية 

الأنباء  لوكالة  وتر�شلها  تغطيتها  لل�شحفيني 

اجلزائرية وخمتلف و�شائل العالم.

وتخ�ش هذه البيانات ا�شتقبالت رئي�ش املجل�ش 

ون�شاطات  اخلارج  اإىل  الربملانية  والوفود 

اللجان.

وق�شد ت�شهيل عمل ال�شحفي مبجل�ش الأمة تقوم 

الوثائق  من  جمموعة  بتوفري  املجل�ش  هياكل 

خالل  من  لل�شحفي  تقدم  التي  الربملانية 

م�شلحة الت�شال، وتتمثل هذه الوثائق:

فيما يخ�ش افتتاح واختتام الدورة الربيعية 

واخلريفية

• ن�ش الكلمة الفتتاحية لرئي�ش جمل�ش الأمة
فيما يخ�ش اجلل�شات العامة:

م�رشوع القانون قيد املناق�شة

• تقرير متهيدي حول م�رشوع القانون اأجنزته 
اللجنة املخت�شة

• تقرير تكميلي حول م�رشوع القانون اأجنزته 
اللجنة املخت�شة

فيما يخ�ش املحا�شرات والندوات:

• حما�رشات املتدخلون
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التغطية السمعية المرئية 
للنشاط التشريعي والرقابي والبرلماني لمجلس األمة

املرئية  ال�شمعية  التغطية  تنظيم  مهمة  ت�شند 

للن�شاط الت�رشيعي والرقابي والربملاين ملجل�ش 

الأمة اإىل م�شلحة الت�شال بينما تتكفل مديرية 

وتوفري  املبا�رش  بالبث  الب�رشي  ال�شمعي- 

الو�شائل التقنية الالزمة لتغطية اجلل�شات العامة 

الندوات  املجل�ش،  وهياكل  اأجهزة  واجتماعات 

وامللتقيات  الدرا�شية  الأيام  واملحا�رشات، 

واأي�شا كل ال�شتقبالت الر�شمية داخل وخارج 

املجل�ش.

وتعتمد يف بثها وت�شجيلها وتخزينها للمعطيات 

على تقنيات رقمية جد متطورة وع�رشية وذات 

التكنولوجيات  لع�رش  مواكبة  عالية  جودة 

احلديثة.

وتتكون م�شلحة البث والت�شجيل والتخزين من 

عدة حمطات:

عرب  للجل�شات،  اللكرتوين  الت�شيري  حمطة   -

لالجتماعات«  الرقمية  »ال�شبكة   DCN نظام 

ال�شمعي  والتخزين  والت�شجيل  الت�شيري  وكذلك 

الندوات واملحا�رشات  اللجان،  اجتماعات  لكل 

وال�شتقبالت

- حمطة الفيديو: املجهزة بنظام �شمعي ب�رشي 

رقمي

- حمطة الأجهزة، ال�شارة والت�شال، املتكونة 

ملزامنة  ومعلوماتية  الكرتونية  اآليات  من 

من  واخلارجة  الداخلة  ال�شارات  كل  وعالج 

املحطة واأجهزة لبث ال�شورة وال�شوت لالأ�شغال 

عرب  اجلزائرية  التلفزة  اأمواج  على  مبا�رشة 

الألياف الب�رشية واملوجات الهرتزية

الغيار  وقطع  الأر�شيف  حفظ  خمزن   -

اللكرتوين

- خلية الت�شوير الفوتوغرايف

- حمطة ال�شيانة والت�شجيالت اخلا�شة

ال�شنوات الأخرية توكل للم�شلحة  ومنذ اخلم�ش 

املبا�رش  والبث  والرتكيب  الت�شجيل  التقنية 

برنامج  ومناق�شة  ال�شفهية  الأ�شئلة  جلل�شات 

احلكومة ومناق�شة قانون املالية.

عالقات  الب�رشي  ال�شمعي-  مديرية  وجتمع 

تنا�شق وتكامل مع امل�شالح التقنية ذات ال�شلة 

املديرية  م�شالح  اخل�شو�ش  وجه  على  منها 

والتلفزيون  الوطني،  ال�شعبي  للمجل�ش  التقنية 

اجلزائري والذاعة الوطنية.

مع  متكاملة  وظيفية  عالقات  جتمعها  كما 

م�شلحة الت�شال للمجل�ش. ومع مديرية اجلل�شة 

العملية  يحقق جناح  املجل�ش مبا  هياكل  وجل 

الت�شالية.

الموقع االلكتروني لمجلس األمة 

الأمة  ملجل�ش  اللكرتوين  املوقع  على  ي�رشف 

بينما  الت�شال،  م�شلحة  امل�شمون  حيث  من 

الآيل  الإعالم  ملديرية  التقني  باجلانب  تتكفل 

والتكنولوجيات اجلديدة.

الأمة، منذ  اللكرتوين ملجل�ش  �شهد املوقع  وقد 

اإن�شائه مراحل هامة يف تطوره وذلك على النحو 

التايل:

يف   2000 جوان   12 منذ  الأمة،  جمل�ش  �رشع 

اإ�شدار موقعه على النرتنت، بعنوان

 . www.majliselouma.dz 

وقد مت ت�شميم املوقع على ع�رش �شفحات ثابتة. 

البحوث  مركز  مع  بالتن�شيق  املوقع  اجناز  ومت 

 )CERIST( والتقنية  العلمية  والدرا�شات  

الت�شميم،  عن  م�شوؤول  الأخري  هذا  كان  حيث 

والتنزيل، والتطوير، يف حني كان جمل�ش الأمة 

يوفر املعلومات. 

اإىل  املوقع  تنزيل  مت   ،2000 �شبتمرب  ويف 

بليف  متخ�ش�ش  رابط  طريق  عن  املجل�ش، 

ب�رشي KO/S  256 يربط جمل�ش الأمة مبركز 

.)CERIST( البحوث

وخالل جوان 2001، مت اإعادة ت�شميم املوقع 

بـاأكرث من  الأمة مع �شعة تقدر  من قبل جمل�ش 

واأكرث  �شورة   2000 يف  واب  �شفحة   4000
اأر�شيف و9608 رابط ن�ش  2200 �شفحة  من 

رابط    949 منهم  رابط   8659 مع  ت�شعبي 

خارجي.

الأمانة  قبل  من  متابعة  جلنة  تعيني  مت  وقد 

عليا  واإطارات  تقنيني  من  وموؤلفة  العامة 

باملجل�ش مكلفة بتحديد:

املوقع  وزوايا  عناوين  م�شوؤوليات   -

الإلكرتوين.

- درا�شة خريطة املوقع الإلكرتوين.

- و�شع ت�شميم تخطيطي للموقع يحدد الزوايا 

والعناوين واملعلومات التي �شيتم ن�رشها.

�شنة  مت  املعلومات،  م�شتوى  لزيادة  وتتمة 

املوقع  لتنزيل  جديد  �رشيط  اختيار   ،2002
  KO/S قدره  ب�رشي  بليف  الإلكرتوين،.مير 

256 اإىل  KO/S512. ول�شد اأي هجوم على 
املوقع من اخلارج، مت تبني �شنة 2003 نظام 

للحماية.

الت�شميم  انطالقة  �شهدت  فقد   ،2006 �شنة  اأما 

 )http( اجلديد ملوقع املجل�ش من و�شع الثابت

املوقع  قيا�ش   ،)  php( ديناميكي  و�شع  اإىل 

.MO780حوايل

وما بني 2008-2007 مت زيادة قدرة املوقع 

من خالل القمر ال�شناعي حيث و�شل ال�شتقبال 

يف   KO/S و128   KO/S 512 حوايل 

الربجمة لي�شل اإىل 1MO/S  يف ال�شتقبال و

KO/S 512 يف الربجمة. 
ويبقى التحيني والتطوير اإىل ما هو اأف�شل مركز 

والتكنولوجيات  الآيل  الإعالم  مديرية  اهتمام 

اجلديدة.
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عنوان املوقع:

http://www.majliselouma.dz
املكلف باملوقع:

webmaster@majliselouma.dz
ويتبعه  الع�شو  ا�شم  من  االأول  باحلرف  يبداأ  الكرتوين  عنوان  االأمة  مبجل�ش  ع�شو  لكل 

وباالأحرف  الفرن�شية  باللغة  االأمة  جمل�ش   @ ا�شافة  مع  الفرن�شية  باللغة  كامال  اللقب 

املنطوقة مثال:

نفرت�ش ا�شم ولقب معني.. حممد بن زيان

mbenziane@majliselouma.dz
ال�شفحة التي ت�شرد فيها ا�شم ولقب واملجموعة الربملانية والدائرة االنتخابية واملن�شب 

وال�شفة والعنوان االلكرتوين لكل ع�شو من اأع�شاء جمل�ش االأمة هي:

http://www.majliselouma.dz/presentation/presentation.php?membres=1
&legi=3&wil=tt&aff=tt

 30540 اإىل  ارتفع  بينما  زائر،   51798  ،2013 عام  االأمة  جمل�ش  موقع  زوار  عدد  بلغ   •
زائر اإىل غاية ماي 2013

وذلك  جزائريون  هم  و2013،   2012 خالل  االأمة،  جمل�ش  موقع  ت�شفح  من  واأهم   •
ال�شويد  اأقل  وبن�شبة   .30% ن�شبة  عن  يقرب  مبا  فرن�شا  لتليه   ،  40% عن  تزيد  بن�شبة 

واالرجنتني والواليات املتحدة والهند وكندا واململكة املتحدة واأملانيا..

يوميا. زائرا   215 معدل  �شجل   ،2013 وماي  جانفي  بني  • وما 
الروابط الت�شعبية للمواقع يف موقع جمل�ش االأمة

http://www.majliselouma.dz/!upa25_26mai2oo6/index.htm
http://www.majliselouma.dz/!SiteConfUIPA/index.htm

http://www.majliselouma.dz/!Parlement_enfants_2009/index.htm

هيكلة املوقع: 

يت�شمن موقع جمل�ش الأمة الأبواب التالية:

خريطة املوقع:  تعر�ش حمتويات املوقع 

وينقل  املوقع  �شفحة  ويتو�شط  االأحداث: 
اأهم الأحداث اخلا�شة مبجل�ش الأمة فيما يخ�ش 

والن�شاط  الرئي�ش  ون�شاط  الت�رشيعية  الأ�شغال 

ال�شيا�شي والربملاين

وياأتي على ميني املوقع ويحولنا  التقدمي: 
ودور  تاريخية  نبذة  التالية:  ال�شفحات  اإىل 

واأع�شائه  وهياأته  واأجهزته  الأمة  جمل�ش 

والتنظيم الإداري وزيارة للمقر

ميني  على  ودائما  الت�شريعية:  االأ�شغال 

املوقع يحولنا اإىل ال�شفحات اخلا�شة باأ�شغال 

والن�شو�ش  العامة  اجلل�شات  وا�شغال  اللجان 

القانونية املدرو�شة والأ�شئلة املطروحة من قبل 

اأع�شاء جمل�ش الأمة واأجهزة املجل�ش وهيائته

والربملانية:  ال�شيا�شية  الن�شاطات 
على  وحتول  املوقع  ي�شار  على  وتاأتي 

الرئي�ش  ونواب  الرئي�ش  التالية:  ال�شفحات 

واللجان واملجموعات الربملانية والدبلوما�شية 

الربملانية وال�شعبة الوطنية يف جمل�ش ال�شورى 

املغاربي والن�شاطات الفكرية والثقافية

م�شمون  اإىل  ويحول  ون�شريات:  ن�شو�ش 
الداخلي  والنظام  الع�شوي  والقانون  الد�شتور 

املجل�ش  وجملة  للمداولت  الر�شمية  واجلريدة 

ووثائق متنوعة من ا�شدار جمل�ش الأمة

العنوان  اإىل  وحتول  مفيدة:  مواقع 

وموؤ�ش�شات  برملانية  لهيئات  اللكرتونية 

وطنية وموؤ�ش�شات دولية.

روابط نحو مواقع خمتلفة:

الآيل  الإعالم  مديرية  طاقم  بادر 

ارتباطات  باإن�شاء  اجلديدة  والتكنولوجيات 

ت�شعبية نحو مواقع خا�شة ببع�ش الأحداث 

التي احت�شنها جمل�ش الأمة مثل الرابط نحو 

كل من:

- موقع برملان الطفل

- موقع الدورة 48 للجنة التنفيذية لالإحتاد 

الربملاين الأفريقي 

حول  الإقليمي  الربملاين  املوؤمتر  موقع   -

تعزيز قدرات الربملانيني العرب
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نقاط بال عنــــــــوان
• اختيار �شارة للربملان متيزها عن باقي املوؤ�ش�شات الأخرى

• درا�شة اأوجه ال�شعف والقوة يف الت�شال املوؤ�ش�شاتي يف الربملان
• اعادة تنظيم الهيئة املكلفة بالت�شال يف الربملان �شمن الهيكل 
اأكمل  على  دورها  لتلعب  الالزمة  ال�شالحيات  واإعطائها  التنظيمي 

وجه

• تعزيز الهيئة بالأخ�شائيني وذوي اخلربة
والتقنيات  والو�شائل  الأهداف  ات�شالية حمكمة  ا�شرتاتيجية  ر�شم   •
تتما�شى وخ�شو�شية الربملان وت�شمح بتدارك اأوجه ال�شعف وتعزيز 

اأوجه القوة

• حتديد خطة عمل متوافقة مع ال�شرتاتيجية الت�شالية
• حت�شني التوا�شل داخل وخارج الربملان

• تعزيز تدفق املعلومات داخل وخارج الربملان
• عدم تهمي�ش املكلف بالت�شال وا�رشاكه يف �شنع القرارات

• بناء ج�رش توا�شل بني الربملان ومراكز الأبحاث واجلامعات..
• تنظيم دورات تدريبية لل�شحفيني والربملانيني على حد �شواء فيما 

يتعلق بالربملان والت�شال الربملاين

التوا�شل  و�شائل  وتبني  التكنولوجي  للع�رش  الربملان  مواكبة   •
الجتماعي

الربملانية  الت�شالية  التجارب  من  امل�شتطاع  قدر  ال�شتفادة   •
الناجحة

• مد ج�شور التوا�شل مع الربملان مبا�رشة دون و�شيط
• تطوير موقع الربملان على النرتنت وجعله مرجعا للمواطن يف كل 

ما يخ�ش الأ�شغال الت�رشيعية والرقابية والفكرية..

• توفري اأكرب قدر ممكن من الوثائق الربملانية على املوقع
وو�شائل  احلكومي  »الت�شال  مو�شوع  وحول 

والبوابات  املواقع  حول  حال  عر�ش  الإعالم: 

حمزاوي  وهيبة  الدكتورة  ف�شلت  اللكرتونية« 

عا�شور  فني  الدكتور  قدم  بينما  فيه،  احلديث 

تنظيم  املوؤ�ش�شاتي:  »الت�شال  حول  عر�شا 

ليتبعه  بالت�شال«،  املكلفني  ودور  ووظيفة 

عر�ش ممثل املديرية العامة لالأمن الوطني حول 

ملديريته.  التابعة  الت�شال  خلية  وتنظيم  عمل 

ليقدم ال�شيد معزوزي رزيقي مداخلة عن »نظام 

كما  الت�شال«،  ووظيفة  الداخلي  املعلومات 

التجربة  الدكتور ر�شا جنار خبري  تون�شي  قدم 

وو�شائل  املوؤ�ش�شاتي  الت�شال  حول  التون�شية 

الإعالم.

وعر�ش الدكتور فوؤاد بن هالة مو�شوع الت�شال 

املوؤ�ش�شاتي يف حالة اأزمة، ليليه عر�ش الدكتور 

املوؤ�ش�شاتي  الت�شال  حول  بوعجيمي  جمال 

والإعالم اجلواري ثم عر�ش ال�شيد ر�شا مزاوي 

العمومية،  واخلدمة  املوؤ�ش�شاتي  الت�شال  حول 

وعر�ش الدكتور �رشيف بن حمرز حول ا�شتعمال 

والإدارة  والت�شال  الإعالم  تكنولوجيات 

مو�شوع  بتقدمي  امللتقى  ليختتم  اللكرتونية 

و�شائل  املوؤ�ش�شات احلكومية جتاه  اإعالم  تدفق 

الإعالم لل�شيد اإ�شماعيل اأولب�شري.

الأول  الوزير  لل�شيد  بكلمة  متيز  الفتتاح  حفل 

عبد املالك �شالل بح�شور وزير الت�شال ال�شيد 

اأقر باأن الت�شال بحاجة اإىل  حممد �شعيد الذي 

اأمنيته  عن  اأعرب  كما  جديدة،  لنطالقة  تنظيم 

ل�شتدراك  فر�شة  امللتقى  هذا  يكون  يف اأن 

الثقة بني  الت�شال، وخلق  النقائ�ش يف جمال 

املجتمع وموؤ�ش�شاته.

امل�شوؤولني  كل  �شالل  املالك  عبد  ال�شيد  ودعا 

قال اأن  وجوارية، حيث  �شفافية  بكل  للعمل 

تكون  اأن  يجب  واملحكوم  احلاكم  بني  العالقة 

مبنية على الثقة.

�شالل،  املالك  عبد  ال�شيد  الأول،  الوزير  اعرتف 

الت�شالية  العملية  يف  وخلل  اإ�شكال  بوجود 

خمتلف  يف  والهيئات  املوؤ�ش�شات  م�شتوى  على 

لأخذ  الوقت  حان  اإنه  وقال  امل�شتويات. 

اإىل  املوؤ�ش�شات  م�شوؤويل  داعيا  الأمور،  زمام 

من  ومتكينهم  ال�شحفيني  اأمام  الأبواب  فتح 

املعلومات.

ال�شياق،  ذات  يف  الأول،  الوزير  �رشح  فقد 

ولكن  ال�شحفي  يف  لي�ش  امل�شكل  اأن  وبو�شوح 

دور  اأن  م�شيفا  باملعلومات،  يزوده  من  يف 

التنفيذي  امل�شتوى  على  �شواء  املوؤ�ش�شات 

الوطني  الدفاع  جمال  با�شتثناء  والت�رشيعي، 

الو�شع  حت�شني  هو  الأمني،  بال�رش  املحكوم 

واإعطاء املعلومة يف الوقت املنا�شب.

جتربته  بحكم  املجال  يف  بخربته  وا�شتدل 

كرئي�ش دائرة ووال ووزير عندما قال اأعرف اأن 

امل�شوؤول  كان  املوؤ�ش�شات...فاإذا  داخل  امل�شكل 

فاإن  املعلومة،  يعطي  ول  جامدا  عنها  الأول 

الأمور لن ت�شري على ما يرام.

ودعا امل�شوؤولني اإىل ف�شح جمال املبادرة اأمام 

بـهمزة  و�شفهم  الذين  بالت�شال  املكلفني 

على  ملحا  وال�شحفي،  املوؤ�ش�شة  بني  الو�شل 

ن�رش  من  للخوف  يدعو  �شيء  اأي  يوجد  ل  اأنه 

طاملا  اأنه  معتربا  احلقيقة،  وقول  املعلومات 

لي�ش لدى امل�شوؤولني ما يخفوه اإذا ل مربرا من 

رف�ش تقدمي املعلومة.

بالعمل  الإطار،  هذا  يف  امل�شوؤولني،  كل  داعيا 

اجلواري،  لالت�شال  اأهمية  يعطوا  واأن  ب�شفافية 

باملعلومة  ال�شحفي  تزويد  اأهمية  على  م�شددا 

التي ينقلها اإىل املواطن.

وتزويد  الت�شالية  العملية  حت�شني  فعدم 

�شيوؤدي،  وباحلقائق  باملعلومات  العالميني 

ح�شب ذات املتدخل، اإىل انت�شار ال�شائعات التي 

فقدان  عن  ف�شال  املجتمع،  على  خطرا  متثل 

امل�شداقية، والثقة بني احلاكم واملحكوم.

اأ�شبح  املواطن  اأن  نف�شه،  �شياق  يف  واعرتف، 

وي�شدق  الر�شمي  اخلرب  ي�شدق  ل  اليوم 

الأول  الوزير  ح�شب  راجع،  وذلك  ال�شاعات، 

لنق�ش امل�شداقية.

الت�صال املوؤ�ص�صاتي..والعوائق التي )حتجز( املعلومات!!

اإنطلقت، يوم االأحد 9 جوان 2013، 

امللتقى  اأ�شغال  امليثاق،  باإقامة 

الوطني لالت�شال املوؤ�ش�شاتي املنظم 

بح�شور  االت�شال،  وزارة  قبل  من 

عدد من امل�شاركني واملدعوين.

امللتقى  االأول من  اليوم  وقد عرف 

اإىل  تطرقت  حما�شرات  تقدمي 

العملية  من  متعددة  جوانب 

اأ�شاتذة  طرف  من  االت�شالية 

عر�ش  حيث  امليدان،  يف  وخرباء 

مراحل  »اأهم  اهلل  جاب  اأح�شن 

يف  املوؤ�ش�شاتي  االت�شال  تطور 

اجلزائر«، وتطرق بدر الدين ميلي 

واالت�شال  الدولة  »ات�شال  اإىل 

حالة  بن  فوؤاد  وحتدث  ال�شيا�شي« 

حالة  يف  املوؤ�ش�شاتي  »االت�شال  عن 

بيار  ال�شيد  قدم  فيما  االأزمة«، 

جتربة  بلجيكي  خبري  قيلبار، 

منوذجية بني املوؤ�ش�شات واملواطن، 

الدرك  قيادة  ممثل  ليعر�ش 

الوطني خمطط االت�شال لهيئته. 

ال�صدق

التف�ق التقني

 الو�صوح

التفاعل

الدعابة

اللتزام 

اليقظة

الدقة

احلياد ال�سيا�سي

التف�ق املهني

 ال�سمت عند ال�رضورة

عدم التحيز

ال�صراحة

اللباقة

االملام الكامل  لعامل الربملان

مواصفات
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ب�رشورة  طالب  اأخطاء  بوجود  اعرتف  كما 

اإ�شالحها، عرب اإبالغ ال�شحافة بكل ما تقوم به 

احلكومة من اإجنازات ون�شاطات يومية.

تنجز  كثرية  اأ�شياء  هناك  اأن  �شالل  ال�شيد  قال 

الدول  حتى  باعرتاف  وذلك  اجلزائر،  يف  يوميا 

الأجنبية التي ت�شهد على التطورات احلا�شلة يف 

البالد، غري اأن املواطن يظل ي�شكك يف ذلك، نظرا 

لأن الإعالم ل يزوده دائما باحلقيقة وباملعلومة 

الدقيقة، خلوف امل�شوؤول من اإعطائها.

كما اأكد الوزير الأول، اقتناعه باأن احلل الوحيد 

لك�شب ثقة املواطن هو تبليغه بكل ما يحدث.

فقد �شبه �شالل املوؤ�ش�شة التي ل تتكلم حني يجب 

الكالم بـالبكماء، واملوؤ�ش�شة التي ل ترى �رشورة 

الت�شال عندما تكون هناك �رشورة بـالعمياء، 

ال�شتماع  على  القدرة  تنق�شها  التي  واملوؤ�ش�شة 

اجلواري بـال�شماء.

معظم  اأن  الأول  الوزير  �شجل  اآخر،  جانب  ومن 

موؤ�ش�شات الدولة لي�شت متما�شية بعد والتطورات 

الت�شايل،  املجال  يف  املجتمع  عرفها  التي 

واعترب اأنه من غري املعقول اأن تبقى بعيدة عن 

التي  الجتماعية  وال�شبكات  الفرتا�شي  العامل 

من  قدر  اأكرب  يحت�شن  الذي  الف�شاء  اأ�شبحت 

اأهمية  باإيالء  وطالبها  وال�شاعات.  املعلومات 

ق�شوى لهذا الف�شاء والتوا�شل معه. 

هذه  اأن  الأول  الوزير  اأو�شح  ال�شدد،  هذا  ففي 

لكل  م�شدر  اليوم  اأ�شبحت  اجلديدة  الو�شائط 

املعلومات املتداولة.

الأداء  يف  حت�شن  بوجود  اعرتف  وباملقابل، 

كانت  التي  الأمن  اأجهزة  لبع�ش  الت�شايل 

منغلقة منذ �شنوات وهي اليوم تن�رش الكثري من 

املعلومات.. م�شتطردا بطلب منهم مد ال�شحفيني 

مبعلومات اأكرث.

ال�شيد  ال�شابق  الت�شال  وزير  اعرتف  جهته  من 

يف  املوؤ�ش�شاتي  الت�شال  بف�شل  ال�شعيد،  حممد 

اأن هذا  الوزارية، باعتبار  القطاعات  العديد من 

نحو  دفعه  اإىل  ويحتاج  متعرثا  يزال  ل  النظام 

الجتاه ال�شحيح.

يحتاج  القطاع  اأن  ال�شعيد  حممد  ال�شيد  واأكد 

الفّعال  ال�شالح  للتكّيف مع هذا  اأكرث  تنظيم  اإىل 

هناك  باأن  منّوها  العام،  الراأي  خماطبة  يف 

موؤ�ش�شات قطعت اأ�شواطا كبرية يف هذا املجال، 

اإّل اأن البع�ش منها مل تواكب التطور يف الت�شال 

املوؤ�ش�شاتي.

مبنا�شبة  كلمته  خالل  الت�شال،  وزير  واأ�شاف 

الت�شال  حول  الوطني  امللتقى  اأ�شغال  افتتاح 

هذا  يف  املخت�شون  اأن  الت�شال،  املوؤ�ش�شاتي 

اخلروج  اإىل  ختامه  يف  �شيخل�شون  امللتقى 

الت�شالية  بالعملية  تهتم  وطنية  با�شرتاتيجية 

بني  الثقة  ج�شور  تعزيز  اجل  من  املجتمع  يف 

املجتمع وموؤ�ش�شاته. 

امللتقى  هذا  يف  امل�شاركون  اأكد  جانبهم،  من 

والت�شال  عامة  ب�شفة  الت�شال  اأهمية  على 

موا�شيع  اإىل  يتطرق  باعتباره  املوؤ�ش�شاتي، 

ح�شا�شة ومن حق املواطن اأن ي�شل اإىل املعلومة 

احلقيقية.

التعامل  اىل  الدولة  امل�شاركون موؤ�ش�شات  ودعا 

التي  احل�شا�شة  وامللفات  الق�شايا  خمتلف  مع 

�شفافة،  بطريقة  الأوىل  بالدرجة  املواطن  تهم 

بلقا�شم،  اهلل  جاب  اأح�شن  الدكتور  اأكد  حيث 

بنب  لل�شحافة  العليا  باملدر�شة  م�شارك  اأ�شتاذ 

اأن النظام الإعالمي والإت�شايل مرتبط  عكنون، 

دائما بالنظام ال�شيا�شي، والنظام الت�شايل يف 

اجلزائر من ال�شعب اأن يتحرر.

وان اعرتف الدكتور جاب اهلل، يف ذات ال�شياق، 

ناحية  من  احلكام  لبع�ش  احل�شنة  بالنية 

يف  اأنهم،  غري  املجال،  هذا  يف  ال�شرتاتيجية 

يف  حتقيقها  عن  عاجزون  املطاف،  نهاية 

امليدان. 

مراحل  �شت  هناك  اأن  العالمي،  اخلبري  واعترب 

املوؤ�ش�شاتي  لالت�شال  التاريخي  التطور  �شكلت 

يف اجلزائر، اأولها من 1962 اإىل 1965 والتي 

خدمة  يف  املوؤ�ش�شاتي  الت�شال  فيها  كان 

 1969 اإىل   1965 مرحلة  ثم  كليا،  ال�شيا�شة 

التي كان فيها الت�شال املوؤ�ش�شاتي يف خدمة 

 1979 اإىل   1970 الثوري، ومرحلة  الت�شحيح 

اأين كان يف خدمة التنمية القت�شادية والثورات 

الثالث الزراعية وال�شناعية والثقافية.

واأ�شاف، ذات املحا�رش، كمرحلة رابعة، مرحلة 

1989 التي �شخر خاللها الت�شال  اإىل   1980
الو�شول  قبل  الدولة،  خدمة  يف  املوؤ�ش�شاتي 

عا�ش  التي   1999 اإىل   1990 مرحلة  اإىل 

الع�رشية  وقع  على  املوؤ�ش�شاتي  الت�شال  فيها 

احلمراء.

احلالية  للمرحلة  اهلل  جاب  الدكتور  لي�شل 

الت�شال  كان  اأين   ،2013 اإىل   2000 من 

املوؤ�ش�شاتي يف خدمة النمو مع عودة ال�شتقرار، 

وتعاظم القدرات املالية للدولة، وان و�شفه ذات 

املتدخل بالت�شال الهجومي الغري منظم.

من جانبه، عر�ش الأ�شتاذ يف العلوم ال�شيا�شية، 

»ات�شال  بعنوان  مداخلة  يف  ميلي،  الدين  بدر 

الدولة والت�شال ال�شيا�شي« اإىل مفهوم الت�شال 

املوؤ�ش�شاتي الأكادميي وفق وجهة نظر خمت�ش 

الت�شويق، والذي يعني كل جهد تبذله املوؤ�ش�شة 

من اأجل احلديث عن نف�شها، اأهدافها، مبادئها، 

وا�شرتاتيجيتها،  وم�شاريعها  و�رشعيتها، 

بامللخ�ش املفيد، كل ما ميثلها ويقدرها.

وقال الأ�شتاذ يف العلوم ال�شيا�شية اأن الت�شال 

التي  الدولة  موؤ�ش�شات  ات�شال  هو  املوؤ�ش�شاتي 

ذات  موا�شيع  حول  املواطن  مع  تتوا�شل 

ياأخذ  الت�شال  من  ال�شكل  وهذا  عام.  اهتمام 

وا�شحة  م�شادر  عن  ي�شدر  احليادي  الطابع 

ولها �شالحيات القيام بذلك.

املوؤ�ش�شاتي،  الت�شال  يخ�شع  الأ�شل  يف 

العامة  اخلدمة  مبداأ  اإىل  املحا�رش،  ذات  ح�شب 

الدول  يف  الأ�شا�شني  الفاعلني  يجعل  التي 

الق�شائية  واجلهات  والربملان  احلكومة  مثل 

املواطنني  مع  يتوا�شلون  والأمنية...الخ 

لإمدادهم باملعلومات ال�رشورية.

عمل  احاطة  مبداأ  على  يقوم  الخ�شاع،  هذا 

الدولة باأكرث قرب و�شفافية لدى املواطن، الذي 

املعلومات، يف  اأكرب قدر ممكن من  يتمكن من 

الوقت املنا�شب وب�شكل دائم، حول ت�شيري ال�شاأن 

العام.

وا�شاف ذات املتحدث، اأن م�شمون هذا الت�شال 

عرب  وتبثه  خمت�شة  هيئات  و�شعه  على  تقوم 

الأنباء  كوكالة  للدولة  تابعة  عمومية،  قنوات 

والعالم  وال�شحافة  والراديو،  والتلفزيون، 

اللكرتوين...الخ ويلجاأ يف بثه اإىل ناطق ر�شمي 

�شحفي...الخ  لقاء  خالل  من  اأو  املوؤ�ش�شة  عن 

وفقا لأختيار كل موؤ�ش�شة.

غري اأن ال�شكل الكال�شيكي لالت�شال املوؤ�ش�شاتي، 

مع  خا�شة  وىل  قد  الأ�شتاذ،  لذات  ووفقا  هذا، 

الثورة املعلوماتية والتكنولوجية التي ي�شهدها 

ع�رشنا احلديث والتي تبنتها العديد من الدول 

على  املوؤ�ش�شاتي  الت�شال  يبقى  فلم  املتقدمة. 

حياده ويتبع طقو�ش معينة، بل اأ�شحى الت�شال 

مت�شل  متعددة،  اأ�شكال  ذو  اليوم،  املوؤ�ش�شاتي، 

ويف دفاع عن �شيا�شات ل حت�شى بالجماع.. 

تقنياته  ي�شتمد  اأ�شبح  املوؤ�ش�شاتي  فالت�شال 

واأ�شلوبه من طرق ال�شهار والرتويج والت�شويق.

الر�شميون  والناطقون  والوزراء  الدول  روؤ�شاء 

قنوات  خمتلف  عرب  التعبري  مبداأ  يتبنون 

العالمية وال�شبكات الجتماعية، حيث يقومون، 

اليوم، بار�شال ر�شائل ق�شرية لو�شائل العالم 

واملواطنني، يف جو من التوا�شل وتبادل الآراء 

املتناق�شة واملنتباينة.

اأكد الدكتور بدر الدين ميلي  ويف ذات ال�شياق، 

ات�شال  حولتا  واأفغان�شتان  اخلليج  حرب  اأن 

موجه  ا�شرتاتيجي،  �شيا�شي  ات�شال  اإىل  الدولة 

الربيع  عنه  يقال  ما  ومع  جديدة.  قنوات  وفقا 

الدولة  فات�شال  اأو�شح،  كان  التحول  العربي 

متكونة  جهات  اأو  دوائر  منتوج  وكاأنه  يظهر 

واأخ�شائي  جامعيني  واأ�شاتذة  �شيا�شيني  من 

اأمنية خمت�شة  التكنولوجيات احلديثة وجهات 

ال�شبكات  خالل  من  العالمي  الت�شليل  يف 

املحا�رش،  ذات  ح�شب  اأفقد،  مما  الجتماعية. 

كانت  التي  وال�شفافية  احلقيقة  مبداأ  الت�شال 

العالم  واجب  با�شم  ال�شابق،  يف  بهما  تطالب 

وفق احرتام الأخالقيات املهنية.

يف  الأ�شتاذ  فيقر  اجلزائرية،  التجربة  عن  اأما 

العلوم ال�شيا�شية، على اأن الت�شال املوؤ�ش�شاتي 

امل�شمون،  وتاأطري  توجيه  اأزمة  اليوم  يعي�ش 

وتكيف مع و�شائل جتلعه يف و�شعية مريحة.

بالدنا،  يف  املوؤ�ش�شاتي  الت�شال  عان  فطاملا 

حيث  من  التهمي�ش  من  ميلي،  الدكتور  ح�شب 

اعطائه الأهمية التي ي�شتحقه وتكلفيه لالإطارت 

مهم�شة تفتقد للو�شائل ال�رشورية الالزمة. دون 

يظل  عامة،  نظرة  ول  وا�شرتاتيجية  تخطيط 

ع�شوائية،  بطريقة  يعمل  املوؤ�ش�شاتي  الت�شال 

جتعل من منتوجه واح�شائياته الغري املحينة، 

له  وجهت  الذي  الهدف  نحو  طريق  لها  جتد  ل 

الر�شالة. 

الدكتور  طالب  عر�شه،  �شبق  ما  كل  اأجل  ومن 

ين�شاأ  واأن  ن�شابها  اإىل  الأمور  تعود  باأن  ميلي 

للخدمة  املوؤ�ش�شاتي  الت�شال  بني  توازن 

والعالم  احلكومي  والت�شال  العمومية 

ال�شيا�شي، وات�شال و�شائل الإعالم. 

حتديد  �رشورة  اإىل  املحا�رش  ذات  ناد  كما 

املوؤ�ش�شات  م�شتوى  على  فّعال  اإعالمي  نظام 

و�رشورة  الإت�شال  مهمة  وتعزيز  العمومية 

تزويده باملوارد الب�رشية ذات الكفاءة ومتفتحة 

احللول  واإيجاد  ال�شعب  واهتمامات  العامل  على 

الت�شال  تطوير  تعيق  التي  للعراقيل  املنا�شبة 

املوؤ�ش�شاتي.

اأما يف عر�شه للتجربة البلجيكية، تطرق ال�شيد 

بيري قيلبار اإىل اأهمية معرفة املر�شل حلاجيات 

طيلة  انتباهه  جلب  على  يعمل  واأن  امل�شتقبل، 

من  اإنه  وقال  به.  ال�شلة  يفقد  ل  حتى  الوقت 

بالغ  كـ�شخ�ش  املتلقي  اإىل  النظر  ال�رشوري 

فاإن  كقا�رش،  معه  التعامل  حال  يف  لأنه 

ال�شياق،  هذا  ويف  �شتف�شل.  الت�شالية  العملية 

بعدم  الهيئات  وخمتلف  املوؤ�ش�شات  طالب 

اأن  ال�شحفيني، قائال  التعامل مع  التخوف من 

امتالك  يجب  عاديون  اأ�شخا�ش  ال�شحفيون 

اجلراأة لن�شج عالقات معهم، فهم حمتاجون اإىل 

لأفكار  ولي�ش  للقارئ  ينقلونها  ملمو�شة  اأ�شياء 

تتوقف  �شخ�شية  اأي  �شعبية  اأن  واعترب  نظرية. 

ال�شحيحة  اإدراكها لطريقة الت�شال  على مدى 

مع ال�شحفيني ولك�شب ثقتهم.

من جهته، اكد الدكتور فوؤاد بن حلة يف مداخلته 

حول الت�شال املوؤ�ش�شاتي يف حالة الأزمة ان 

املوؤ�ش�شات لبد ان تخلق خليات اأزمة من اجل 

ت�شيري اأي ظرف متاأزم يحدث داخل الوطن.

الوزير األول: على مؤسسات الدولة أن تتماشى مع التطورات التي شهدها المجتمع
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قراءة  قدمت  فقد  حمزاوي  وهيبة  الأ�شتاذة  اأما 

نقدية للمواقع اللكرتونية احلكومية يف اجلزائر 

“الت�شال  عنوانها  ملحا�رشة  عر�شها  خالل 

الو�شائط:  متعددة  الإعالم  وو�شائل  احلكومي 

املواقع والبوابات اللكرتونية”.

اأهم  مميزات  القراءة  هذه  يف  وا�شتعر�شت 

املواقع احلكومية على �شبكة النرتنت كرئا�شة 

الداخلية،  ووزارة  احلكومة  ورئا�شة  اجلمهورية 

كما قدمت مقارنات بينها وبني بوابات مماثلة 

يف دول اأخرى كاملغرب وفرن�شا.

الكبري  النق�ش  اأظهرت  العر�ش،  ومن خالل هذا 

وم�شمونا،  �شكال  املواقع  هذه  يف  امل�شجل 

تتوفر  التي  املعلومات  حمدودية  اإىل  م�شرية 

اآخر  ترجع  اإذ  املنتظم،  حتديثها  وعدم  عليها 

اإىل  بع�شها  يف  املن�شورة  والن�شاطات  الأحداث 

عدة �شهور، وبع�شها الآخر اإىل ال�شنة املا�شية. 

مع  للتفاعل  ف�شاءات  غياب  �شجلت  كما 

مت�شفحي املواقع، واإن وجدت فهي غري فعالة، 

كالكتفاء بو�شع بريد اإلكرتوين للتوا�شل، وكذا 

غياب الربط بال�شبكات الجتماعية كالفي�شبوك 

والتويرت واليوتيوب.

الوزير  خطاب  ن�رش  عدم  اإىل  اأ�شارت  وكمثال، 

األقاه يف افتتاح  الأول، عبد املالك �شالل، الذي 

مرور  رغم  احلكومة  رئا�شة  موقع  يف  امللتقى 

يوم عن هذا احلدث.

املغرب  يف  املماثلة  املواقع  فاإن  وعك�شها، 

برثاء  تتميز  املثال،  �شبيل  على  وفرن�شا، 

بني  وتنوعها  الأخبار  وحداثة  م�شمونها 

املكتوبة وامل�شورة، ف�شال عن توفري ف�شاءات 

توا�شل خمتلفة، ك�شفحات يف الفي�شبوك خا�شة 

ت�شمح  هواتف  اأرقام  وحتى  بل  بامل�شوؤولني، 

بالت�شال بهم.

اأن  على  التاأكيد  اإىل  املحا�رشة  ذات  وخل�شت 

باأف�شل  ي�شتغل  اأن  لبد  املواقع  هذه  وجود 

يف  التكنولوجية  التطورات  اأخذ  مع  طريقة، 

الأخبار  وحتديث  العتبار،  بعني  امليدان  هذا 

املعلومات  من  قدر  اأق�شى  وتقدمي  حينها،  يف 

تقنية  بطاقات  بو�شع  الكتفاء  ولي�ش  املفيدة 

عن الهيئة.

يف  التون�شي  اخلبري  جنار،  ر�شا  الدكتور  اأما 

الت�شال فقد حتدث عن جتربة بالده، مركزا على 

اأهمية اإعادة بناء م�شداقية العملية الت�شالية، 

وال�شحفي،  بالت�شال  املكلف  بني  الثقة  وكذا 

وقوع  م�شوؤولية  يرجع  طرف  كل  اأن  مالحظا 

اإن اخلطرين اللذين ميكن  اأي خلل لالآخر. وقال 

جمال  يف  هيئة  اأو  موؤ�ش�شة  اأية  تواجههما  اأن 

الت�شال هما الإعالم املكثف ونق�ش الإعالم.

اأغلب  يف  اخلا�شة  املوؤ�ش�شات  اأن  واأو�شح 

الأحيان تقوم بالت�شال اجليد، لكنها تركز فقط 

على اإيجابياتها وعلى حت�شني �شورتها لتغطي 

م�شاوئها، فيما يالحظ اأن املوؤ�ش�شات العمومية 

الت�شالية،  عملياتها  يف  ال�شفافية  تنق�شها 

وهو راجع لتهمي�ش املكلفني بالت�شال اأو لعدم 

كفاءتهم. 

ولذا فاإن فرتة الأزمات، كما اأ�شاف، ت�شهد �شحا 

يف املعلومات و�شمتا من قبل هذه املوؤ�ش�شات، 

لل�شائعات ل�شيما  وهو ما يرتك املجال وا�شعا 

عرب ال�شبكات الجتماعية. 

قطاع  ي�شهدها  التي  الفو�شى  املتحدث  وانتقد 

الإعالم حاليا بتون�ش والذي عرف انفجارا كميا 

وهو ما خلق، ي�شيف املتحدث، فو�شى اعتربها 

ال�شابق،  الرقابي  النظام  من  اأف�شل  ذلك  رغم 

لكنه �شدد على اأهمية تنظيم القطاع.

من جانبه، اعرتف الأ�شتاذ جمال بوعجيمي يف 

مداخلة بعنوان “الت�شال املوؤ�ش�شاتي والإعالم 

باجلزائر،  الت�شال  يف  خلل  بوجود  اجلواري” 

كما  املو�شوع،  هذا  لنناق�ش  هنا  كنا  ملا  واإل 

دائرة  من  اخلروج  �رشورة  على  م�شددا  قال، 

امل�شوؤولني  الكثري من  بها  يتعامل  التي  ال�رشي 

واإل  املعلومة،  واإعطاء  التوا�شل  عليهم  الذين 

�شتقوم بذلك اأطراف اأخرى، ويرتك املجال خلطر 

ن�رش معلومات خاطئة اأو م�شللة.

الدكتور  اأ�شار  اجلواري،  لالإعالم  وبالن�شبة 

بوعجيمي اإىل اأنه حاليا يعاين ب�شبب الكم الهائل 

هذا  بتفعيل  مطالبا  املن�شورة،  املعلومات  من 

النوع من الت�شال عرب و�شائل العالم اجلهوية 

واملحلية. كما األح على اأهمية ال�شتماع للنا�ش 

م�شجال نق�شا كبريا يف هذا املجال.

هذا النق�ش وراء حدوث الكثري من الأزمات، كما 

اأكد الأ�شتاذ ر�شا مزوي يف مداخلته “الت�شال 

ا�شتدل  الذي  العمومية”  واخلدمة  املوؤ�ش�شاتي 

باإح�شاء اأكرث من 192 األف اإ�رشاب واحتجاج 

يف اجلزائر خالل ال�شنوات الأخرية، مت�شائال اأين 

معاجلة  على  يعمل  الذي  املوؤ�ش�شاتي  الت�شال 

رجع  انعدام  اإىل  واأ�شار  الأو�شاع؟  هذه  مثل 

احلركات  هذه  انت�شار  اإىل  يوؤدي  الذي  ال�شدى 

الوطني  القت�شاد  تكبد  التي  الحتجاجية 

خ�شائر كبرية. 

بعد تقدمي املحا�رشات �شباحا توزع امل�شاركون، 

اخلم�ش  الور�شات  على  امل�شائية،  الفرتة  خالل 

التي تعمل على حت�شري تو�شيات امللتقى.

ال�شيد  يراأ�شها  التي  الأوىل  الور�شة  فكانت 

الت�شال  “وظيفة  مو�شوعها  رزيقي،  معزوز 

التوثيق  العام:  وجتاوب و�شائل الإعالم والراأي 

وال�شت�رشاف املجتمعي”.

“اأ�شكال  مو�شوع  فتناولت  الثانية  الور�شة  اأما 

الندوة  الن�رشية،  )املرا�شلة،  املوؤ�ش�شات،  ات�شال 

وكانت  الإلكرتونية...(”  واملواقع  ال�شحفية، 

حتت رئا�شة الدكتور �رشيف بن حمرز.

يف حني تناولت الور�شة الثالثة مو�شوع “متويل 

ال�شناديق  )امليزانية،  املوؤ�ش�شاتي  الت�شال 

الدين  بدر  ال�شيد  برئا�شة  متويل...(”  اخلا�شة، 

ميلي.

اأولب�شري،  ا�شماعيل  ال�شيد  رئا�شة  وحتت 

“خاليا  مو�شوع  الرابعة،  الور�شة  عاجلت 

املوؤ�ش�شات  يف  بالت�شال  واملكلفون  الت�شال 

ال�شرتاتيجية(  واملوؤ�ش�شات  )الوزرات  العمومية 

والقانون  والتبادل  الأعمال  وتن�شيق  التنظيم   :

الأ�سا�سي”.

تراأ�شها  التي  اخلام�شة  الور�شة  اهتمت  واأخريا، 

“الت�شال  مو�شوع  حلة،  بن  فوؤاد  ال�شيد 

التن�شيق ما  الأزمة:  التنظيم خالل  املوؤ�ش�شاتي، 

بني القطاعات”.

ال�شعيد،  حممد  ال�شيد  اختتاميه اأكد  كلمة  يف 

وزير الت�شال، على �رشورة اتباع ا�شرتاتيجية 

والأفكار،  الذهنيات  لتغيري  الطويل  املدى  على 

كان  بل  �شدفة،  يكن  مل  امللتقى  هذا  اأن  مذكرا 

مربجما لتح�شني و�شعية الت�شال املوؤ�ش�شاتي 

لكت�شاب امل�شداقية لذا فمجمل التو�شيات، كما 

قال، �شتدرج يف خطة عمل تقدم للحكومة، وهي 

خطة تعر�ش اقرتاحات حلول للنهو�ش بقطاع 

و�شول  التطبيق  واآجال  املوؤ�ش�شات  ات�شال 

تكفل  من  به  يطالب  وما  املواطن  ينتظره  ملا 

الت�شال  ال�شدد، األح وزير  هذا  وعناية، ويف 

على �رشورة تنوير الراأي العام ب�شفة وا�شحة، 

مفهومة و�شفافة من طرف املهنيني.

و اختتمت اأ�شغال امللتقى الوطني حول الت�شال 

التو�شيات  من  جمموعة  املوؤ�ش�شاتي بتبني 

تطويرها  وطرق  الت�شال  بوظيفة  املتعلقة 

للربط بني املوؤ�ش�شات واملجتمع.




