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واقع تطبيق المزيج التسويقي في المنظمات غير الهادفة للربح دراسة جمعيتي حماية
المستهلك":اليقظة"و "األمان" بوالية بسكرة

د .قطاف فيروز جامعة بسكرة-الجزائر

أ.خلوط جهاد جامعة بسكرة-الجزائر

الملخص:

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة واقع تطبيق عناصر المزيج التسويقي الربااعي وذاذلا العناصار

اإلضافية المعتمدة في التسويق االجتماعي في المنظمات غير الهادفاة لرارب و وبالتيد اد جمعياات ةما اة
المسااتهراو ولتيقيااق فهااداث البياات تاال االعتماااد عرااى الماةظااة والمقاىرااة التااي فجرياات عرااى جمعيتااي

ةما ة المستهرا في وال ة بسكرة وهما جمعيتان "اليقظة" و"األمان" ليما ة المستهراو

وتوص اارت ه ااذه الد ارس ااة إل ااى فن جمعي ااات ةما ااة المس ااتهرا تق ااو باالعتم اااد عر ااى عناص اار الما ازيج

التسااويقي الرباااعي واإلضااافية بويااة الوصااوه إلااى الجمهااور المسااتهدث وبرااو ملتر ا

فهاادافها م ا

دورهااا التيسيساايو اإلعامااي والتوعااو م ا فج ال ةما ااة المسااتهرا م ا ذاال صااور االةتياااه والو ا

عمرية التبادهو

اااه
فااي

ولك تبقى ممارسة التسويق في هذه الجمعياات واالعتمااد عرياح تيتااى إلاى مزياد ما العمال لروصاوه

إلى فهدافهاو ذونها تعاني م مشاكل عد دة فهمها التمويل الذاتي وضع

الدعل اإلعامي لهاو

الكلمااات الم تاحيااة :التسااويق االجتماااعيو المنظمااات غياار الهادفااة لر ارب و جمعيااات ةما ااة المسااتهراو الم ازيج

التسويقيو

Abstract:
This study aimed at identifying the reality of applying the elements of the quadrilateral
marketing mix as well as the additional elements related to the social marketing in the nonprofit organizations, specifically the consumer protection associations. For that, the
observation and the interviews were used to collect data from the consumer protection
associations of Biskra, which are: "El Yakadha" and "El Amen" associations for consumer
protection.
The study found that the consumer protection associations use the elements of the
quadrilateral marketing mix and the additional ones to reach the targeted population and achieve
their objectives through their sensitization, information and awareness roles to protect
consumers from all kinds of fraud in the exchange process.
However, the practice of marketing the level of these associations still needs more efforts to
maintain its objectives. These associations suffer many problems such as self-financing and
Media support.
Keywords :Social marketing, non-profit organizations, consumer protection associations, marketing mix.

مقدمة:

ازدادت وتيرة االهتما باألنشطة والفعالياات لرمنظماات والمسسساات غيار الربيياة عراى

المستوى الميري واإلقريمي والدوليو اصة مع ازد اد فعدادها والمجاالت التي توطيها ىدءا ما
جامعة محمد خيضر بسكرة  -كلية العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيير

د.قطاف فيروز /أ.خلوط جهاد

جمع التبرعات وتوزيعها لرمستفيد

مارو ار بالمجااه االجتمااعي والتااريلي واليقاافي والبي ايو وقاد

واجهت العد د م هذه المنظمات صاعوبات فاي ذيفياة تيقياق فهادافها وعرياح ذاان ال ىاد لهاا ما
االس ااتفادة ما ا المفه ااو االجتم اااعي لرتس ااويق وال ااذ

ج اات فن ارع ااي م اارية المجتم ااع ىتق ااد ل

اليرااوه لرمشاااكل االقت اااد ة واالجتماعيااة و المجتمااع ذكاالو و بالتااالي جااذ

التسااويق اهتمااا

المنظماات غياار الهادفااة لرارب مياال الجامعاااتو المنظمااات الد نياةو الجمعيااات اليقافيااةو الناواد
الرياضيةو وجمعيات ةما ة المستهراو ألهمية الدور الذ

رعبح في تيقيق فهدافهاو

 -1اإلشكالية:

تعااد جمعيااات ةما ااة المسااتهرا م ا فىاارز الجمعيااات التااي تنش ا فااي المجتمااع الماادني

والتااي عتباار اليااق فااي تكوينهااا ما ىااي ةقااول اإلنسااان العامااةو فهااي منظمااات مدنيااة تطوعيااة
تهدث إلى تمييل المستهركي والدفاع ع م اليهل نتيجة ظهور ما دعى بيما ة المستهرا.

و عريااح تاال الترذيااز عرااى جمعيااات ةما ااة المسااتهرا ذنااوع م ا المنظمااات غياار الهادفااة

لررب لرتعرث عرى واقع تطبيق المزيج التسويقي ىها م

اه طرح اإلشاكالية الرئيساية لربيات

المتميرة في :ما مدى تطبيق عناصر المزيج التسويقي في المنظمات غير الهادفة للربح؟
و تتفرع ع اإلشكالية الرئيسية جمرة م التساؤالت الفرعية:

 -1ذيا ا

تق ااو جمعي ااات ةما ااة المس ااتهرا ف ااي الج ازئااار ىتطبي ااق عناصااار الما ازيج التساااويقي

الرباعي لتيقيق فهدافها؟

 -2ذيا ا

تق ااو جمعي ااات ةما ااة المس ااتهرا ف ااي الج ازئااار ىتطبي ااق عناصااار الما ازيج التساااويقي

اإلضافية لتيقيق فهدافها؟
ال رضيات :لإلجابة عرى اإلشكالية والتساؤالت الفرعية تل صياغة الفرضيات التالية:

 -1تقااو جمعيااات ةما ااة المسااتهرا بااالترذيز عرااى عناصاار المازيج التسااويقي الرباااعي لتيقيااق
فهدافهاو
 -2تقو جمعيات ةما ة المستهرا بالترذيز عرى عناصر المزيج االضافية لبرو فهدافهاو
-2أهمية الدراسة:

تكم ا فهميااة هااذه الد ارسااة لمااا لرتسااويق م ا فهميااة ذبي ارةو فجميااع المنظمااات عرااى ا ااتاث

فنواعهااا م ا منظمااات هادفااة لر ارب فو غياار هادفااة تيتاااى إلااى اعتماااد الم ازيج التسااويقي لبرااو

فهدافها هذا م جانتو وم جانت آ ر الدور المت از د لرمنظمات غير الهادفة لررب في تيقيق
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بسكرة.

التنمي ااة االقت اااد ة واالجتماعي ااة والت ااي فص اابيت ذشا اريا م ااع الدول ااة للدم ااة ال ااال الع ااا و

وتتميال فهميااة ا تيارنااا لجمعيااات ةما اة المسااتهرا ذعينااة لرد ارساة ذونهاا تمياال الشاريا والمساااند
لرمسااتهرا م ا

اااه ممارسااة دورهااا اإلعاماايو التيسيسااي و التوعااو ىهاادث ضاامان صااية

وسامة المستهرا م ذل طر وتهد دو
-3أهداف الدراسة :ةددت الدراسة مجموعة م األهداث فهمها:

 توضي معمق لرتسويق غير الهادث لررب وتطبيقح ذفرسفة اجتماعية وسروذيةو توضي المزيج التسويقي االجتماعي المعتمد في المنظمات غير الهادفة لررب و -إىراز صاةيات جمعيات ةما ة المستهرا في الجزائر وتطورها وتنظيمهاو

 دراسة المزيج التسويقي عرى مستوى جمعيات ةما ة المستهرا في وال ة بسكرةو-4منهج البحث المتبع:

لقاد تال االعتماااد عراى الماانهج الوصافي التيريراي لتقااد ل مسا لملترا

التي تمس الموضوع والمنهج التاريلي في سارد ملترا

التعااريف والمفاااهيل

التاواريو والتشاريعات اللاصاة بيما اة

المستهرا وظهور الجمعيااتو فماا فاي الد ارساة الميدانياة فقاد تال ا تياار د ارساة ةالاة الجمعيتاي
المتواجاادتي فااي وال ااة بسااكرة ليما ااة المسااتهرا ةياات ت اال االعتماااد عر ااى الماةظااة و تيرياال
المقاىرة بوية الوصوه إلى تشليص واقع تطبيق المزيج التسويقي في هذه المنظماتو

-5حدود الدراسة :مك إ ضاح ةدود الدراسة التي قمنا ىها في األبعاد التالية:

 البعد الموضوعي :تل االعتماد في هذه الدراسة عرى التسويق االجتماعي الذ

عتمد في

المنظمات غير الهادفة لررب و ماع الترذياز عراى تطبياق عناصار المازيج التساويقي فاي جمعياات

ةما ااة المس ااتهراو ذم ااا فن الد ارس ااة الميداني ااة ذان اات مي ااددة ف ااي تيري اال إجاب ااات رؤس اااء ه ااذه
الجمعيات ىناء عرى فس رة المقاىرةو
 البعد الزمني :امتدت فترة دراستنا لرموضوع م سبتمبر  2015إلى غا ة ما 2016و

 البعااد المكااا ي :تاال االعتماااد فااي د ارسااة اليالااة عرااى د ارسااة جمعيتااي "اليقظااة" و"األمااان"

ليما ة المستهرا الناشطتي في وال ة بسكرةو

أوال-التسويق في المنظمات غير الهادفة للربح

ىدا ة نشير إلى فن هناك العد د م الم طريات األجنبية لرتعبير ع المنظمات

غير الربيية  )NFP)Not For profit Organizationوالمنظمات التي ال تهدث لركست
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 Organization (NFGo)Not For Gainوالمنظمات التطوعية اللاصة
Voluntary Organizationوالمنظمات غير اليكومية

(PVO)Private

(NGO)Non Governmental

Organizationوغيرهاو(نظا موسى سويدانو عبد المجيد البراو و ص)17
 -1تعريف المنظمات غير الهادفة للربح:

تعارث األمال المتيادة المنظمااات غيار الربيياة بمنهاا" :منظمااات لهاا رؤياة مياددة تهااتل

ىتقا ااد ل ا اادماتها لرجماعا ااات و األف ا ارادو وتيسا ااي فوضا اااع الف ا ااات التا ااي تتجاوزها ااا التوجها ااات
اإلنمائياةو ذمااا تيادد عمرهااا فااي ميااد

المشااروعات اإلنمائيااة و الطاوارا و إعااادة التمهياال و

كذلا تهتل ىيقافة المجتماع و الادفاع عا اليقاول االقت ااد ة و االجتماعياة فيحو"(فساماء رشااد

نا ااا ف ال ا ااال و 2013و ص)32و و قا ااد وضا ااعت مفوضا ااية األما اال المتيا اادة لشا ااسون الاج ا ااي

الشااروا التاليااة إلنشاااء منظمااة غياار ربييااة "فال تكااون منظمااة تتااو ى الارب و وفن تكااون غياار

تجاريا ا ا ااةو وغيا ا ا اار ةكوميا ا ا ااةو ومسا ا ا ااجرة قانونيا ا ا اااو ومرتزما ا ا ااة با ا ا ااالقيل والممارسا ا ا ااات اإلنسا ا ا ااانية

العالميةو"(عاصال ميماد ةسا و 2014و ص ص3و)4و ويشاير نيشاور ) (Nichori,2005فناح
لتعريااف المنظمااة غياار الربييااة هناااك مجموعااة م ا المعااا ير جاات فن تس اذ بعااي االعتبااار
منها(:سماء رشاد نا ف ال ال و ص)33

-فن كون لرمنظمة شكل مسسسي موةد ميدد ميزها ع مجرد التجمع المسقتو

-فن تكون منف رة مسسسيا ع اليكومة ةتى ولو ة رت عرى بعض الدعل فةيانا منهاو

 األرباااح التااي جنتهااا ت اات فااي الهاادث الااذ قاماات ألجرااحو وفن تاادار تاتي اا و لاايس م ا قااوةارجيةو
فال تعمل بالسياسة بالمعنى اليزبي و فن تشتمل عرى قدر م المساهمة التطوعيةوو اصااة القااوه فن المنظمااات غياار اليكوميااة

)(NGOs

القدرات القياد ة لدى الشبا و والعمل عرى وضع ةد لرعن

ترذ ااز عرااى ةما ااة البي ااةو وبناااء

ضد النساء و األطفاهو ومساعدة

الفقراءو وفكير م تلا فقد شكل تمسيس منظمة غير ةكومية وسيرة قوية إلةداث التوييرو
 -2التسويق االجتماعي في المنظمات غير الهادفة للربح
-1-2تعريف التسويق االجتماعي:

اارى العد ااد م ا الباااةيي فن البدا ااة اليقيقيااة لمجاااه التسااويق االجتماااعي ذاناات مااع

عاالل االجتماااع  wiebeفاي" دورياة الا فر العااا "عاا  1952عناادما قااد تسااؤلح عا إمكانيااة ىيااع
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"األمان" بوالية

ال داقة ميل ىيع قطعة م ال اىونو وفضاث فنح في ةاه التعامل مع المشكات االجتماعية

وفسباىها ىوصفها مشكرة تسويقية فإن النتائج ستكون فكير فعاليةو إال فن االهتما اليقيقي ىهاذا
المفهااو ذااان ف ااي فوا اار السااتينات وفوائاال الساابعينات عن اادما دفعاات ةاار الفيتن ااا العد ااد ماا
القطاع ا ا ا ااات ف ا ا ا ااي المجتم ا ا ا ااع األمريك ا ا ا ااي إل ا ا ا ااى ت ا ا ا اارويج األفك ا ا ا ااار االجتماعي ا ا ا ااةو(مي إىا ا ا ا اراهيل
ةمزةو2013وص)9

وقااد صاااةت هااذه اللط اوات العمريااة فااي مجاااه التسااويق االجتماااعي اهتمااا مما اال فااي

المجاااه األكاااد ميو ففااي عااا  1969دعااا ذاال ما  levy& kotlerإلااى مفهااو موسااع لرتسااويقو
مسذاد

ف ن التسااويق هااو نشااا اجتماااعي إقناااعي ويمكا اعتبااار هااذه المقالاة االنطاقااة األولااى

لمجاااه التسااويق االجتماااعيو إت ساااعدت عرااى التمكيااد عرااى فن م ااطر المنااتج  productال
لص فق البضائع الماد ةو وإنما متد ليشمل اللدمات واألشلاص والمسسسات واألفكارو

كما توصل وود ( 2008و )woodإلى تعريف لرتسويق االجتماعي عتبره شااما " فالتساويق
االجتماااعي ذمفهااو و ممارسااة فعماااه اجتماعيااة فضاارى معنااي ى اا :تطبيااق المعااارث المفاااهيل و
األساااليت التسااويقية لتعزيااز الوا ااات االجتماعيااة و االقت اااد ة ف ضاااو ذمااا فنااح معن اي ىتيرياال
التبعا ااات االجتماعيا ااة لرسياسا ااات و الق ا ا اررات و األنشا ااطة التسا ااويقيةو ش ا اريطة فن تكا ااون ى ا ارامج

التسويق االجتماعي وةماتح موجهة لرجماهير المساتهدفةو و فن تكاون قاادرة عراى تقاد ل فشاياء
فو ففعاااه فو منااافع فو قاايل تطرااع إليهااا الجمهااور المسااتهدث و تمنااى الي ااوه عريها"و(بشااير
العالو 2011وص)7و فنطال التسويق االجتماعي واساع متاد ليشامل ذافاة منااةي الييااة لادى
األف اراد واألساار والمجتمعاااتو ىتسااويق األفكااار والممارسااات و تويياار االعتقااادات و التيقي ا

فو

فهل مجموعة وتكوي صورة تهنياة عنهاا (ميال تكاوي صاورة عا منظماات الادفاع عا البي اة)و

ويستلد في عدة مواضيع ذيمات تنظيل األسرةو ملاطر التد ي والتروثو
-2-2المزيج التسويقي االجتماعي في المنظمات غير الهادفة للربح

عا ااد المازيج التسااويقي فهاال العناصاار االتااي ترسلا ف ا إسااتراتيجية تسااويقيةو هااذا الماازيج
قو عرى فكرة فساسية مفادها عد قدرة عن ر واةد عرى تيقياق الوا اات واألهاداث المطروباة

واإلشا ااباع الكفا ااس لياجا ااات ورغبا ااات المسا ااتهركي المتعا ااددة والمتوي ا ارة فا ااي السا ااولو ما ااا تطرا اات
االسااتجابة لهااذه االةتياجااات فااي صااورة ىرنااامج مسااتمر م ا الت اواؤ مااع السااول وبناااء السياسااة
العامة عرى التيريل الدقيق لقدرات المنظمة وموارد البي ةو( ) J.ORSONI ;1990,p104
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ويتمل

المزيج التسويقي االجتماعي م مجموعة المتويرات التالية:

 -1-2-2المنتج

)(product

فالمنتج ":هو ذل ما عرض في السول م سرع فو دمات سواء ىيعت ف

ال"( J.Lendrevie,

آ اار مك ا فن كااون مرتبطااا بمنااتج ماااد و ويكااون هااذا األداء غياار مرمااو

وال نااتج عنااح ف

)J.Levy, D.Lindon, 2003, P1137.و فماا اللدماة " :فهاي إنجااز فو فداء قدماح طارث لطارث
انتقاه لرمركيةو"() Christopher Lovelock,Jochen Wirtz, Denis Lapert, 2004, p 9.
فما المنتج ذعن ر م عناصر المزيج التسويقي االجتماعي فهو عبارة ع الفكرة فو

االعتقاد فو العادة التي نبوي عرى الجمهور المستهدث القبوه ىها فو تبنيها فو توييرها إلشاباع

ةاجاتااحو ولاايس ضااروريا فن كااون منااتج التسااويق االجتماااعي شااي ا فو عرضااا ماد ااا فو فيزيائيااا

)(offeringو مياال ةبااو منااع اليماال)و فقااد كااون اادمات غي اار ميسوسااة (مياال الفيوص ااات
الطبيااةو والممارسااات ضالرضاااعة الطبيعيااة فو تناااوه األطعمااة ال ااييةو ماايارو فو ففكااار غياار

ميسوسة تماما (ميل ةما ة البي ة)و ولكي كون المنتج االجتماعي واقعياا وقااىا لربقااءو نبواي
فن قاار الجمهااور المسااتهدث وياادرك تمامااا إنااح واجااح مشااكرة ةقيقيااةو وفن تلااا المنااتج ساايكون

بميابة ةل جيد لترا المشكرةو(بشير العالو ص)47
 -2-2-2السعر أو الثمن

)(price

والسعر في األدىيات االقت اد ة رمايال" :ةاصال مجماوع القايل االتاي بياوزة المساتهراو
ويكااون عرااى اسااتعداد لمبادلتهااا بمجموعااة ما المنااافع فو الفوائااد ذنتيجااة المتاكااح لساارعة مااا فو
اساتلدامح للدماة مااو"() R.COURBIS; 1991 , P 160و و فاي التساويق االجتمااعي فالساعر
عبار عناح بااليم االجتمااعي ) (social priceو شاير إلاى التكاالي

المالياة والعاطفياة والنفسايةو

وتكرفااة الوقااتو فو العوائااق )(barriersالتااي واجههااا الجمهااور لري ااوه عرااى التويياار السااروذي
المرغو و وبعبارة ف ارى فاإن الساعر ميال التكاالي

المرتبطاة بشاراء المناتجو وتنطاو التكاالي

عراى تضاييات تات صارة بال اال النفساي ) (psychological well beingميال القراق المت از ادو
فو ال ال االجتماعي (اةتمالية النبذ م المجتمع)و فو االقت اد ميال التضايية المالياةو فو

الوقت (ميل عد المائمة)و وبهذا ال ادد فاإن الساعر ميال ماا تناازه عناح الجمهاور مقاىال ماا
ي ل عريحو(بشير العالو ص)55
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-3-2-2

المكااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان)(Distribution

ا ارتب ه ااذا العن اار بالكيفي ااة فو الطريق ااة الت ااي ااتل ىه ااا إ

بسكرة.

اااه المن ااتج المس ااتهدث إل ااى

الجماعااات المعنيااة س اواء ذااانوا فف اراد فو جماعااات فو ةتااى المجتمااع ذرااحو ةياات تترذااز فهميااة

التوزيااع عر ااى القاارارات المرتبط ااة بمناف ااذ التوزيااع المناس اابة لرجه ااات المسااتهدفةو باإلض ااافة إل ااى

اللدمات المرتبطة بعمرياة نشار الفكارة و ففاي ةالاة العد اد ما ىارامج تنظايل النسالو عراى سابيل

المياه جت فن كاون الوصاوه إلاى البرناامج ساي ار ويوجاد فاي موقاع قريات جورافياا ما الساول
المستهدثو(نظا موسى سويدانو عبد المجيد البراو و ص)281
 -4-2-2االتصاالت التسويقية

)(the promotion

عتبر هذا العن ر م فكير العناصر طورة وتم ي ار عرى مدى نجاح فو فشال طا

التسويق االجتماعيو فاالمزيج الترويجاي الاذ

ساتلد فاي موقا

اجتمااعي فو سياساي تيكماح

طبيعا ااة القضا ااية الم ا اراد تسا ااويقها باإلض ا اافة إلا ااى الل ا ااائص الد موغرافيا ااة والنفسا ااية لرجها ااات
المستهدفةو وبشكل عا تعتبر بيوث ودراسات التسويق فكير األدوات واألسااليت فعالياة وذفااءة
لتيد د المزيج الترويجي األكير مائمة لتيقيق األهداث المرجوة م قبل القائمي عرى البارامج
التس ا ا ااويقية االجتماعيةو(ميم ا ا ااد إىا ا ا اراهيل عبيا ا ا اداتو ص)44و و عناص ا ا اار الما ا ا ازيج الترويج ا ا ااي
المستلدمة في التساويق االجتمااعي هاي :اإلعاانو النشارو العاقاات العاماة التاي تعارث عراى

فنه ااا " :مجموع ااة تقني ااات االت اااه الموجه ااة لتط ااوير عاق ااات اليق ااةو االةتا ا ار والشا اراكة ى ااي
المنظماة وجماهيرهااو "() Jacques Lendrevie , Arnaud de Baynast, 2004, P: 706و البياع
الشل يو تنشي المبيعات و التسويق المباشرو
 -5-2-2العناصر اإلضافية المعتمدة في التسويق االجتماعي

ألن التسااويق االجتماااعي فعقااد م ا التسااويق التجااار فااإن العناصاار التقريد ااة مك ا فن

تضاث إليها عناصر ف رى ميل األفراد فو الجمهور والمشارذةو السياسة والمكانةو

أ -األفراد والجمهور ) :(peopleشير الجمهور العا إلى المجاميع الدا رية واللارجياة المعنياة
باليمات والبرامج االجتماعيةو فالجمهور العا اللارجي ضل فطرافا ميل الجمهور المستهدث

تاتااحو والمجاااميع التااي تااس ر فااي هااذا الجمهااور وصااانعي القا اررات والسياسااات ووسااائل اإلعااا و
وجميع المنظمات التي تقع ارى الهيكل التنظيمي لرمنظمة المعنيةو ذما جت إشراك الجمهور
الدا ري في عمريات تطوير البرامج واليمات وتنفيذهاو ىدءا م رئيس وفعضاء مجرس اإلدارة
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وإنتها اااءا بموظ ا ا

االسا ااتقباه فو الشا االص المسا ااسوه ع ا ا الا اارد عرا ااى الهات و(بشا ااير العا ااالو

ص)87
ب -المشاركة ) :(partnershipsوتظهر ضرورة المشارذة نظ ار لرتعقيد الذ تت ا

باح ىارامج

التسااويق االجتماااعي مااا رااز التنساايق والمشااارذة م ا جهااات ملترفااة مياال الشل اايات العامااة

والجمعيات األهرية) (NGOsوالمسسسات الربيية م

اه فنشطة المسسولية االجتماعية التاي

تباشرها الشرذة طواعية فو بيكل القانون لروفاء باةتياجات األطاراث الملترفاة باالمجتمع لرساعي
لتيقيااق نااوع م ا التقااد االجتماااعيو إضااافة لجعاال العماااء شااارذون فااي النشاااا االجتماااعي
الذ تقو بح الشرذة ع طريق تل يص جزء م المبيعاات ل اال نشااا اجتمااعي ماا تقاو

ىرعا تح عند شرائهل المنتج فو التعامل مع اللدمةو(مي اىراهيل ةمزةو ص)18
ت -السياساااة ) :(policyقااد تسااتطيع ى ارامج التسااويق االجتماااعي تيفيااز تويياار السااروك عرااى
مسااتوى األفارادو ولكا ما ال ااعت اسااتمرار هااذا التويياار مااا لاال كا ماادعوما ما دا اال البي ااة

عرى المدى الطويلو لذا فإن ىرامجح غالبا ما تتطرت تويي ار في السياسات فو القواني بماا ادعل
فهدافها ويضم استمرارهاو (مي اىراهيل ةمزةو ص)19

ث -التموياا ) :(Financeعنااد التعاماال مااع المنظمااات غياار الساااعية لر ارب و نبوااي فن كااون
المسوقون االجتماعيون عرى قدر عاه م االىتكارية فاي البيات عا م اادر لتمويال ىارامجهل

وةماتهل االجتماعيةو وفن كونوا سباقي فاي هاذا المجااه )(proactiveو ولايس مجارد مترقاي

ساااكني لرهبااات والمساااعداتو فالتموياال قااد اامتي م ا المسسسااات الليريااةو التبرعااات اليكوميااة
والهبات المقدمة م األفراد وغيرهلو (بشير العالو ص)88
ثا يا -جمعيات حماية المستهلك

اةتراات قضااية ةما ااة المسااتهرا مكانااا بااار از فااي المااستمرات والناادوات وةااازت عرااى اهتمااا

الدوه و المنظمات الدولية بييا ع ةقول المستهرا وذيفية ةما تهاو
 -1م هوم حماية المستهلك و حقوقه
فيما ااة المس ااتهرا عب ااارة عا ا

دم ااة توفره ااا اليكوم ااة فو المجتم ااع الم اادني ليما ااة

المستهرا م اللطر عرى صيتح فو سامتح فو فموالح فو م الو

التجار لرسارع واللادمات

فو اسااتوالح فو سااوء تقااد ل دمااة مااا عا طريااق االةتكااار فو اللضااوع لظااروث معينةو(سااامر

الم طفىو 2013و ص)4
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بسكرة.

و قاااانون ةما اااة المس ااتهرا فه ااو ة ااد ت النشااامة ى اادفت ىا اوادره بمب ااادرة الا ارئيس ذينيا ااد

بالوال ااات المتياادة األمريكيااة فااي المااستمر الااذ انعقااد فااي  62/03/15عناادما تاال إق ارار اليقااول
األساسية لرمستهركي ذيق السامة واألم و ةق اإلعا وةق اال تيارو فما فاي الج ازئار فقاد

صادر القااانون رقاال  02/89المااسرف فااي  1989/02/07المتعرااق بالقواعااد العامااة ليما ااة المسااتهرا
ةياات عتباار هااذا األ ياار فوه ن ااص ق اانوني يمااي المسااتهرا والااذ تضاامنت مااواده اليا ااون

المب ااادا األساس ااية ليق ااول المس ااتهرا والت ااي تمي ااورت ة ااوه االلتا ا از الع ااا بالس ااامة ال اايية
وضاارورة مطابقااة المنتااوى لرمقااا يس والمواصاافات القانونيااة وإلزاميااة الضاامانو وإلزاميااة اإلعااا و
وإلزاميااة األما االقت اااد و ذمااا فقاار لرمسااتهرا ةااق التميياال فمااا القضاااء ما طاارث جمعيااات
ةما ة المستهركي و (صياد ال ادلو 2014/2013و ص)29

و ته ا اادث ةرذ ا ااة ةما ا ااة المس ا ااتهركي إلاا ااى اليف ا ااا عراا ااى ةق ا ااول المساا ااتهرا وناا ااذذر

فهمها(:ةياة عبيدو 2008و ص- )136اليق في السامة :ف اليق في اليما ة ضد المنتجات
الضارة بال ية فو اليياةو
-اليا ااق فا ااي إشا ااباع اةتياجاتا ااح األساسا ااية :ف اليا ااق فا ااي الي ا ااوه عرا ااى السا اارع واللا اادمات

الضروريةو وهي الوذاء والمموى والعنا ة ال يية والتعريلو
-اليااق فااي ىي ااة صاايية :ف فن عااي

ويعماال فااي ىي ااة ال تهاادد سااعادة األجياااه فااي الياضاار

والمستقبلو
-اليااق فااي التعراايل والتيقي ا  :ف ةقااح فااي اكتسااا

المعرفااة والمهااارة التااي تمكنااح م ا الليااار

ال اواعي لرس اارع والل اادمات فااي ظ اال اد ارك ااح لريق ااول والمسااسوليات األساس ااية لرمس ااتهراو وذيفي ااة
الت رث في ضوئهاو

اليق في فن ستمع إلياح :الياق فاي عارض م االيح عناد تنفياذ السياساات اليكومياة لتطاويرالمنتجاتو

اليا ااق فا ااي اال تيا ااار :ف اليا ااق فا ااي فن كا ااون قا اااد ار عرا ااى اال تيا ااار فا ااي مجا اااه المنتجا اااتواللدمات المقدمة بمسعار تنافسية مع تممي درجة الجودة الكافيةو

اليق فاي إعطائاح المعروماات الازماة التاي تمكناح ما فن بناى ا تيااره عراى فساس صايييةووالتااي تااوفر لااح اليما ااة ضااد الو ا

واللااداع فااي اإلعااانو ووضااع البيانااات اإل ضاااةية عرااى

بطاقات العبواتو
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اليااق فااي اإلن اااث والتعااويض :ف اليااق فااي الي ااوه عرااى تسااوية عادلااة لشااكواه بمااا فاايتلا تعويضح ع األضرار التي ليقت بح م السرع الرد ة فو اللدمات غير الكافيةو
 -2م هوم جمعيات حماية المستهلك

عاارث ذااوترر) (Kotlerجمعيااة ةما ااة المسااتهرا بمنهااا" :ةرذااة منظمااة م ا الم اواطني

والهي ات اليكومية تهدث إلاى زياادة ةقاول المشاتري ونفاوتهل وتام يرهل عراى باائعي المنتجااتو
"(سااامر الم ااطفىو ص)102و ويااذهت ريشااارد) (Richardوزميرااح إلااى نفااس الشاايء ىوصاافها
"بالمجهودات المنظمة م قبل المستهركي بورض االستماع إليهل واساتعادة ةقاوقهل النااتج عا
عد اإلشباع م اقتناء واستعماه المنتجات و"(عمر لعاو و ص)150

ونستنتج م ذل ماا سابق فن ةرذاة المساتهركي هاي ةرذاة اجتماعياة تعمال ما فجال

الدفاع ع ةقاول المشاتري فاي مواجهاة المنتجاي والباائعي مماا دفاع بالمسسساات المنتجاة إلاى

إعطاااء اهتمااا فكباار بالمسااسولية االجتماعيااةو ممااا دفااع بااالكيير م ا الاادوه المتقدمااة اصااة فااي
ىدا ااة الساابعينات إلااى إصاادار تش اريعات تلااص هااذا المجاااه لااذلا ىاادفت المسسسااات فااي إنشاااء

م رية اصة بالمستهركي و
 -3جمعيات حماية المستهلك في الجزائر

فجمعيات ةما ة المستهركي –لل تتنامى إال بعاد صادور القاانون رقال  31-90المتعراق

بالجمعيااات المااسرف فااي  1990-12/04والااذ جاااء مسااا ار لسياسااة التفاات التااي انتهجتهااا الدولااة
منذ فوا ار اليمانيناات والتاي شامرت ملترا

القطاعااتو واساتنادا إلاى الماادة  2ما هاذا القاانون

فاإ ن الجمعيااة تنشاام ىناااء عرااى اتفااال فشاالاص طبيعيااة فو معنويااة لتيقيااق هاادث غياار م ارب قااد
يماال طابعااا يريااا فو قافيااا فو عرميااا وبناااء عرااى هاادفها المياادد ىدقااة ااتل تسااميتهاو وقااد تكااون

هااذه الجمعيااات تات صاابوة ميريااة فو وطنيااةو وبااالرجوع لاانص المااادتي  16و 17م ا القااانون
السااال

الااذذر فاإ ن الجمعيااة تكتساات الشل ااية المعنويااة وذااذا األهريااة المدنيااة بمجاارد تمسيسااها

لذلا عراى األعضااء القيااد ي فاي الجمعياة القياا بااإلجراءات المن اوص عريهاا فاي الماادة 7و

كما ن ت الماادة  19عراى تمكاي الجمعياات ما إصادار نشارات وتوزيعهاا وو اائق إعامياة لهاا
عاقة ىهدفهاو(سامية لموشيةو 2008و ص)284

وما الجمعيااات التااي تاال إنشاااؤها عقاات صاادور هااذا القااانون نجااد :جمعيااة الاادفاع عا

ةقول المساتهراو وال اة ف الباواقي سانة  1992وغيرهاا ما الجمعيااتو فيسات إة اائيات و ازرة
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الدا ريااة والجماعااات الميريااةو ت اال تمساايس  133جمعيااة ميريااة ليما ااة المسااتهركي وو ةساات
اه قائمة جمعيات ةما ة المستهركي المياددة فاي

إة ائيات و ازرة التجارة لسنة  2009وم

الموقع االلكتروني اللاص بالو ازرة لل بق سوى  49جمعيةو

لك ا ا وبا ااالرجوع إلا ااى قائما ااة جمعيا ااات ةما ا ااة المسا ااتهركي المريقا ااة ىا اادليل المسا ااتهرا

الج ازئاار الااذ تاال إصااداره ساانة  2011ال نجااد سااوى  33جمعيااة موزعااة عباار ملتر ا
الااوط منهااا ( )3جمعيااات تات طااابع وطناايو و الماةااه هنااا فن هااذا العاادد ضااعي

وال ااات

إتا قااورن

مع الجمعيات تات الطابع االجتماعيو
ثالثا :واقع تطبيق المزيج التسويقي في جمعيات حماية المستهلك لوالية بسكرة

لد ارسااة واق ااع تطبي ااق الما ازيج التس ااويقي عر ااى مس ااتوى جمعي ااات ةما ااة المس ااتهرا ف ااي

الج ازئ اار و فم ااا اس ااتيالة إجا اراء الد ارس ااة عر ااى ذ اال الجمعي ااات الناش ااطة ت اال ا تي ااار الجمعيت ااي
الوةياادتي الرتااان تنشااطان فااي وال ااة بسااكرة جمعيااة "اليقظااة" و جمعيااة "األمااان"وو قااد تاال جمااع
المعرومات باستلدا فداتي هما:

أ-المالحظااااة :و ق ااد اس ااتفدنا منه ااا ف ااي التيق ااق ما ا فن جمعيت ااي " األم ااان" و"اليقظ ااة" ليما ااة
المستهرا نشطان بشكل جد ةيت عند زيارة مقر الجمعيتي وجدنا المر اقات والافتاات التاي
تيب اات نش اااطاتهما وذ ااذلا ت ااوفر المق اار عر ااى المع اادات والرا اواز و م ااع تس ااجيل تواج ااد ع اادد ما ا
المسااتهركي

فت اوا إلااى مقاار جمعيااة اليقظااة لطراات بعااض المطويااات والمطبوعااات ةااوه بعااض

نشاطات الجمعية ذما صادفنا عددا م فعضاء الجمعيةو
ب -المقااابلة :ةيت تل استلدامها م

اه التنقل إلى مقار الجمعيتاي و إعاداد مجموعاة ما

األس رة تتميور ةوه ذيفية تطبيق الجمعيتي لعناصر المزيج التسويقي لروصوه إلاى األهاداث

الملط ا لهاااو وقااد ذاناات المقاىرااة مااع الساايد  :ذريبااع اللااذ ر و رفيااق جاااىر رئيسااا جمعيتااي

اليقظة و األمان باستلدا المقاىرة الرسميةو

 -1تقديم عام لجمعيتي "اليقظة" و "األمان" لحماية المستهلك

تع ا ااد جمعيت ا ااي "اليقظ ا ااة" و"األم ا ااان" ليما ا ااة المس ا ااتهرا هم ا ااا الجمعيت ا ااي الوةيا ا ادتي

الناشطتي في وال ة بساكرةو ةيات تعتبار" اليقظاة " هاي صااةبة المباادرة وهاي فوه ما انطرقات
لرعمل في هذا النشاا سنة  2007لتريها جمعية" األمان " سنة 2011و و الجادوه التاالي وضا
تقد ل ذا الجمعيتي :
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جدول رقم  :1تقديم عام لجمعيتي " اليقظة" و"األمان" لحماية المستهلك

أهداف الجمعيتين :ترذز الجمعيتي عرى تيقيق جمرة م األهداث م فهمها:

 ةما ة المستهرا وترشيد اليقافة االستهاكية وتقد ل اقتراةات في مجاه االستهاكو -تنظاايل مسااابقات فكريااة ةااوه اليقافااة االسااتهاكية وتنظ اايل مسااابقات ىااي التج ااار واليا ارفيي

لتيسي اللدمات التجاريةو

 -العمل التوعو والتيسيسي دا ل المسسسات االجتماعية لروصوه إلى مواطنة صالية قظة

و ومسسولة ا كولوجيا واجتماعياو

 توعية المستهرا عرى فنح هو األقدر عرى ةما ة م اليح وفنح ففضل مراقت لرسولوفما فيما تعرق باألهداث المستقبرية فهي:
 -تشجيع البيت العرمي في مجاه االستهاك بالتنسيق مع الجامعةو

 إشااباع الياجيااات المعرفيااة والفكريااة لرمسااتهرا ةااوه اإلطااار المعيشااي بالتنساايق مااع الجامعااةوالمسسسات االجتماعية الملترفةو
 الدفاع ع المستهرا فما الجهات القضائية بملترالضرر الماد والمعنو الذ

درجاتها لري وه عراى التعاويض عا

ريق بالمستهرا في صيتح ومالح وم اليحو

 -2المزيج التسويقي الرباعي في جمعيتي "اليقظة" و "األمان"

ىناءا عرى إجابات فس رة المقاىرة تل ترليص ذيفية تطبيق الجمعيتاي لعناصار المازيج

التسااويقي األربعااة لإلجابااة عرااى الفرضااية الرئيسااية األولااى والتااي تاانص عرااى":تقااوم جمعياااات
حماية المستهلك في الجزائار باالتركيز علال كا عناصار المازيج التساويقي الربااعي لتحقياق

أهدافها"و هذه الفرضية الرئيسية تتفرع عنها مجموعة م الفرضيات الفرعيةو
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تقد الجمعيتي مجموعة م اللادمات تساعى ما

بسكرة.

الهاا إلاى اليفاا عراى ساامة المساتهرا

ونشر الوعي واليقافة االستهاكية فهي تقو ىدور تيسيسيو توعو و إعاميو
أ -خاادمات جمعيااة "اليقظااة" :رذ ازت الجمعيااة فااي البدا ااة عرااى المجاااه الوااذائي ةياات نظماات
قوافال تيسيسااية لروقا ااة ما التسااممات الوذائيااة و اليما اة ما ملاااطر الماادافز الوازيااة وذااذلا

االهتمااا بالبي ااةو ذمااا تعااد جمعيااة "اليقظااة"هي الجمعيااة الوةياادة عرااى المسااتوى الااوطني التااي
تيد ت ع ذاب

فوالد جااه – بساكرة -ما

ااه الادعوة لروقا اة ما األماراض المتنقراة عبار

األضااييةو ذمااا رذ اازت الجمعيااة ف ااي الس اانوات األ يا ارة عر ااى األنش ااطة اللاصااة بيما ااة البي ااة
والوقا ة م التسممات الوذائية وذذلا ةوادث المرور وم فهمها:

 -و دراسي وتيسيسي ةوه ف ر األمراض المتنقرة عبر فضيية العياد عراى صاية المساتهرا

تياات شااعار "م ا فجاال عيااد ىاادون ملاااطر صاايية " ىاادار اليقافااة فةمااد رضااا ةوةااو فااي عيااد
فضيى 2015و
 األ ا الوطنية لرتيسيس والوقا ة م التساممات الوذائياة تيات شاعار" ةاذار ما التسامماتالوذائية " بالشراكة مع مد رية التجارة لوال ة بسكرة م  01إلى  10جوان 2015و

 -مطوياات ةااوه اليقافااة االسااتهاكية والتربيااة ال اايية فاي شااهر رمضااان الكاريل تياات شااعار

م فجل "رمضان ىدون ملاطر صيية " في رمضان 2015و

 -مطويااات تقااد ةااوه التعريااف باااليقول األساسااية لرمسااتهرا وتلااا فااي اليااو العااالمي ليقااول

المستهرا الم ادث لا  15مار و

 مرتقااى ةااوه دور المسسسااات االجتماعيااة لترشاايد اليقافااة البي يااة واليفااا عرااى نظافااة المد نااةتياات شااعار "ةااق المسااتهرا فااي العااي

فااي ىي ااة صاايية مسااتهرا قااه ومسااسوه مد نااة راقيااة

نظيفة و  30فكتوبر  2015ىدار اليقافة –بسكرة-و
 -بمناسبة اليو الوطني لرسامة المرورية تيات شاعار "كرناا قاه ما فجال التقريال ما ةاوادث

الماارور" نظماات الجمعيااة القافرااة التيسيسااية اليانيااة لرسااامة المروريااة م ا  23إلااى  25د ساامبر
 2015ومرتقى وطني ةوه ف ر دمات النقل عرى ةوادث المرور و  26د سمبر 2015و
و فكااد رئاايس الجمعيااة الساايد "كريبااع ااذ ر " فن الجمعيااة تعتمااد عرااى القوافاال التيسيسااية فااي
نش اااطاتها وتق ااد المطبوع ااات والمطوي ااات لرجمه ااور المس ااتهدث وذ ااذلا تعتم ااد عر ااى المرتقي ااات
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واأل ااا الد ارسااية إل

اااه اادماتها لجمهااور المسااتهركي ةياات فااي ذاال ااو د ارسااي ااتل اللااروى

ىتوصاايات واقت ارةااات تبعاات نساالة منهااا لرااوالي ونساالة ف اارى لرمجرااس الشااعبي الاوالئي وف اارى
لرمجرس الشعبي البرد ومد رية التجارة والمد رية الجهوية ونسلة ف رى لو ازرة التجارةو

ب-خدمات جمعية "األمان" :تقاو جمعياة األماان ىتقاد ل ادماتها عراى شاكل معاارض ومرتقياات
وف ا دراسية وقوافل تيسيسيةو ذما تل الترذيز مس ار عرى بعض المجاالت نذذر منها:

 اليمرة التيسيسية لروقا ة م ملاطر عرض المنتوجات الوذائية فما الميات التجاريةو -اليمرااة التيسيسااية التااي ترذااز عرااى ماادة ضاامان الساارع و المنتوجااات ما

المستهركي إلى تاريو صاةية السرع والمدة المسموح ىها لاستهاكو

اااه لفاات انتباااه

 اليمرة التيسيسية اللاصة بالمولاد النباو الشاريف ما فجال الوقا اة ما ملااطر المفرقعااتكما تيو المطوية المل

ة لهذا سيرة النبي األعظل ميمد صرى هللا عريح وسرلو

 -طورت الجمعياة فسارو التارويج للادماتهاو ةيات تجار مقااىات فاي ذارة القاد ىاي األةيااء

الشعبية واإلدارات مستورة فرصة تجمع األفراد وتطرح مواضيع عرى االستهاك والمستهراو

 ذمااا طااورت الجمعيااة فااي المطويااات والمطبوعااات المسااتلدمة ةياات فد راات عرااى مطوياتهااااألل اوان الجذابااة والرمااوز واسااتلدا الرسااو واألشااكاه فكياار م ا الكتابااة ألن ةساات فر رئاايس
الجمعية المستهرا نجذ

إلى الرسو واألشكاه فةس م الكتابة والقراءة و

وتلطا الجمعيااة ذااذلا إلااى شااكل متطااور ما النشاااطات متمياال فااي زيااارات فعضاااء

الجمعيااة ما الجاانس الرطي ا

إلااى البيااوت وبالتااالي مقاىرااة ربااات البيااوت واالت اااه ىهاال مباش ارة

وتقد ل الن ائ واإلرشادات في مجاه االستهاكو
ال رضااية ال رعيااة األولااال :تقاادم جمعياااات حمايااة المساااتهلك خاادمات تتمياااز بااالتنو و تعااادد

الوساااائ المساااتخدمة بتعااادد القطاعاااات المساااتهدفة .إن ذااا ماا الجمعيتااي تق اادمان اادمات
مسااتهدفة ف ااة واسااعة م ا الجمهااور ةياات تعااددت نشاااطاتها م ا

اااه ترذيزهااا عرااى المواضاايع

المهم ااة لرمس ااتهركي ذلط اار التس ااممات الوذائي ااة و الوقا ااة ما ا ةا اوادث الم اارور والقض ااا ا تات
العاقاة بالمساتهرا واالساتهاكو مساتهدفة الكيياار ما القطاعاات ذالمتمدرساي و التجاارو الطربااةو
مس ااتعمري الطرقاتورب ااات البي ااوت وتمت اااز نش اااطاتهما ب ااالتنوع مس ااتلدمة القواف اال والمياضا ارات
والمعارض وغيرها ةيت تمار دو ار إعامياو تيسيسيا وتوعوياو إتن الفرضية األولى ميققةو
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 -2-2عنصر الثمن و المكان في الجمعيتين
أ-الثمن في الجمعيتين:

ةيت فن اليم في هذه الجمعيات نظر إلياح المساتهرا ما ناةياة غيار مالياة بيتاةو ةيات

فكار المسااتهرا فااي عااتء التنقاال إلااى مقاار إةاادى الجمعيتااي لطراات المعرومااات فو ةتااى لتقااد ل

شكوى مما يمرح تكالي

غير ماد ة ذالجهد والوقتو

في هذا اإلطار فكد السيد "كريبع ذ ر" فن الجمعية تعتمد عرى القوافل التيسيسية لت ال

هي إلى الجمهور الواسعو ولك رغل تلاا فاإن فعاداد المساتهركي الطاالبي للادمات هاذا الناوع
بالااذات ارجااع إلااى قرااة الااوعي لاادى المسااتهركي وذااذلا ارجااع إلااى ضااع

القاادرة الش ارائية التااي

تجعل المستهرا شتر منتجات تات جودة منلفضة بسعر منلفضو

ذمااا فكااد الساايد جاااىر فن الطراات عرااى اادمات الجمعيااة قااد زاد فااي ا ونااة األ ي ارة وفصااب

هناك نوع م الوعي لدى المستهركي وةتى لدى بعاض التجاار الاذ
م المسسولية ولو فن األمر بقى نسبياو فازداد عدد المستهركي الذ

فصابيوا تيمراون نوعاا

طربون دماتها اصاة

األطفاااه ال ااوار عناادما اامتون لمقاار الجمعيااة طربااون بعااض المطويااات والمطبوعااات لقراءتهااا
واالسااتفادة منهاااو لك ا المشااكل المطااروح هااو فن المسااتهركي ال طرقااون بااا

الجمعيااة لتقااد ل

شااكاوى م ا ف نااوع رغاال فن الجمعيااة لهااا اليااق فااي التقاضااي ل ااال المسااتهراو وهااذا ارجااع
عموما إلى قافة المجتمع فيما لص فمور الشكاوىو

ال رضية ال رعية الثا ية :يحجم المستهلكون عن طلب خدمات جمعيات حماية المستهلك لما

فااي كلااك ماان تكاااليو الجهااد والوق ا  .إن عاادد الطااالبي للاادمات جمعيتااي "اليقظاة" و"األمااان"
لاايس ىااذلا العاادد الكبياار المعباار فعااا ع ا مسااتهركي وال ااة بسااكرة إال فن هااذا العاادد ت از ااد فااي

ا ونااة األ ي ارة ويعااود نقااص الطراات عرااى اادمات هااذا النااوع م ا الجمعيااات إلااى قرااة الااوعي
وبالتالي فصبيت هذه الجمعيات هي م ت ل إلى المستهرا وتقد

ادماتها ونشااطاتها وفىارز

مظهر عرى تلاا هاي القوافال التيسيساية والزياارات إلاى المادار والمسسساات التربوياة وبالتاالي
الفرضية الفرعية اليانية غير ميققةو

ب-المكان في الجمعيتين:

تعتمااد جمعيااة "اليقظااة" عرااى إ

اااه اادماتها لرجمهااور المسااتهدث بطريقااة توزيااع مباش ارة

ةيت تقو باأل ا الدراسية وتريها القوافل التيسيسية و اصة المعاارض ألن ةضاور الجمهاور
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المس ااتهدث إلاااى المرتقي ااات واأل اااا الد ارس ااية قري اال نس اابياو ةي اات ت ااوزع الجمعي ااة ف ن اااء القواف اال
التيسيسااية العد ااد م ا المطويااات والكتيبااات والمطبوعااات فااي التجمعااات السااكانية والمسسسااات
التربوية وال ايدليات وغيرهااو ذماا تعتماد الجمعياة عراى اللرجاات الميدانياة ماع مد رياة التجاارةو
كما رذزت مس ار عرى المسسسات التربوية والجامعات لعقد األ ا الدراسية الستقطا
هااي ف ااة الشاابا

ف ة مهمة

والماراهقي واألطفاااه لمااا لهااا ما تاام ير عرااى المجتمااع مسااتقباو ذمااا فن موقااع

الجمعيااة قري اات م ا المس ااتهركي ومعااروث ويسا اهل الوص ااوه إلي ااح وتت ااوفر وس ااائل المواص ااات
ذبيرو
لروصوه إليح وال تطرت م المستهرا جهدا ا
وتقااد جمعيااة " األمااان " ليما ااة المسااتهرا اادماتها بطريقااة توزيااع مباش ارةو ةياات تعتمااد
عرااى إ

اااه اادماتها ع ا طريااق اةتكاكهااا المباشاار بااالجمهور مياال قيامهااا بإعااداد المرتقيااات

واأل ا الدراسيةو ةيت فكد السيد"جاىر"فن نجااح هاذا الناوع ما نشااطات مانلفض نسابياو ةيات
نسا اابة النجا اااح تت ا اراوح ما ااا ىا ااي  %10و %20نتيجا ااة اليضا ااور الميتشا االو عرا ااى عكا ااس القوافا اال
التيسيسية التي تكاون نسابة االساتجابة لهاا مرتفعاة وهاذا نااتج الساتمرارها ةاوالي  12وماا وهاي

تزور ذل دوائر وبرد ات الوال ةو وهنا يدث االت اه المباشار ىاي فعضااء الجمعياة والجمهاور
المستهدثو ذما فن مقر الجمعية معروث وسهل الوصوه إليح م

ةاليا عتبر ميل الجمعية مورقا نتيجة اإلصاةات وفعماه البناءو

اه توفر وسائل النقل فما

ال رضية ال رعية الثالثة :تركز جمعيات حماية المستهلك علل أن يكون موقعها مميا از و مان

السه الوصول إليه .تسعى ذا م جمعيتي "اليقظة" و"األمان" إلى فن كون مقرهاا تو موقاع

مميااز وقرياات ما المسااتهركي وفااي وسا المد نااة لمااا فااي تلااا ما فهميااةو وما الضاارور فن
كون سهل الوصوه إليح عبر وسائل النقل المتاةةو وبالتالي الفرضية الفرعية اليالية ميققةو

 -3-2االتصاالت التسويقية في الجمعيتين

أ-االتصاالت التسويقية في جمعية "اليقظة":

تعتمااد الجمعيااة عرااى االت اااالت التسااويقية وتعتبااره فهاال عن اار فااي الم ازيج التسااويقي لهااذا

النوع م الجمعيات ويترذز تلا في العناصار التالياة :ا اإلعاان :تساتلد الجمعياة اإلعاان
لهدفي فولهما إعا وإ بار السارطات الميرياة المتميراة فاي المجراس الشاعبي البراد والمجراس
الشعبي الوالئي والسيد الاوالي وهاذا لمنيهاا التار يص والي اوه عراى رعا اة السايد الاوالي لاذلا
النشاااا وهااذا التاار يص جاات فن مضااي عريااح رئاايس الجمعيااة وا نااان م ا معاونيااح وهااذا قباال
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انطااال النشاااا ةياات تاال اإلعااان عنااح ع ا طريااق ريااة االت اااه واإلعااا فااي الوال ااة والتااي

ىاادورها تبعاات هااذا اإلعااان لوسااائل اإلتاعااة والج ارئااد وهااذا م ا فجاال توطيااة الياادث واإلعااان
عنااحو والهاادث الياااني هااو االةتفااا بكاال المقاااالت ال ااوتية والتسااجيات ال ااوتية التااي ذتباات
وسجرت عا نشااا الجمعياة وتعاد ذميبتاات وقارائ تقادمها الجمعياة لمياافه اليساابات الملاوه
قانونا بمراجعة ةسابات الجمعيةو

-تعتمااد الجمعيااة عرااى نشاار رسااائرها اإلعانيااة فااي الترفااز عباار القناااة الجزائريااة اليانيااة الناطقااة

بالروة الفرنسيةو
وذذلا ترذز بشكل ذبير عرى إتاعة بسكرة ةيت سجل لقاء ماع رئايس الجمعياة او اال نايفو اليا اااء ويباات صااباح ااو األربعاااء ذاال  15ومااا عرااى الساااعة  9لريااد ت فيااح ع ا ةما ااة
المسااتهرا ويياااوه رئاايس الجمعيااة التياادث ىروااة بساايطة ومتداولااة م ا فجاال اسااتهداث ش اريية

واسعة م الجمهور م ذل الطبقات وعرى عدد مهل م الجرائد الوطنيةو
كمااا تعتمااد الجمعيااة عرااى المر ااقات اإلعانيااة ف اي الش اوارع و وسااائل النقاال ةياات تسااتلدالافتات الرقمية والقماشية إلعا المستهركي بالنشاا وتاريلح وموضوعحو
ا النشاار :تعتمااد الجمعيااة بشااكل ذبياار عرااى النشاار والدعا ااة فااي التاارويج ليماتهااا االجتماعيااة
ةيت تسذد عراى دور اإلتاعاة الكبيار فاي التارويج ليماتهاا ومتابعتهاا أل باار وفةاداث الجمعياة

نابعة ما اهتمامهاا بكال القضاا ا التاي تهال الماواط البساكر و ونفاس الشايء لابعض ال اي
الوطنيااة فمااا الاابعض ا

اار رغاال فن الجمعيااة ت ازوده بجميااع األ بااار المتعرقااة ىنشاااطها إال فنهااا

ترقى عد االهتما و

ا العاقات العامة:
-تسااتلد الجمعيااة العاقااات العامااة ف ااي ةماتهااا ماا

اااه عق ااد الم ااستمرات والمرتقيااات ف ااي

القاعا ااات وما اادرجات الجامعا ااات والمعاها ااد ذما ااا ترسا اال الا اادعوات إلا ااى الكييا اار م ا ا المسا ااسولي
والماواطني و ذمااا غالبااا تشااترك الجمعيااة مااع مد ريااة التجااارة والكيياار ما المااد ريات منهااا مد ريااة

ال ااية والسااكانو مد ريااة النقاال والمواصاااتو مد ريااة التربيااة الوطنيااةو األشااواه العموميااةو

الشسون الد نية واألوقاثووو وغيرهاو ذما تستول الجمعيات المناسبات والتظاهرات الوطنية لكي
تساهل في ةما ة المستهرا فىرزها و العرل  16ففريل ةيت اساتورت الجمعياة اليادث لعقاد او
د ارسااي ةااوه ا جاىيااات وسااربيات االنترناات تياات شااعار" ةااق المسااتهرا فااي التيقي ا
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بالتنساايق مااع انويااة سااي الي اوا

–بسااكرة -وجمعيااة رفقاااء اللياار– بسااكرة -وقاادمت مطويااات

لرتاميذ واليضور بل وص االستهاك المعرفيو
االتس ا ااويق المباش ا اار:فكد الس ا اايد "كريب ا ااع ا ااذ ر" فن الجمعي ا ااة تس ا ااتلد تكنولوجي ا ااا المعروم ا ااات
واالت اااه لروصااوه إلااى زبائنهااا ذالبريااد االلكترونااي ومواقااع التواصاال االجتماااعيو ةياات هناااك
صفية لرجمعية عبر الفا س ىوك باسل رئيس الجمعية " " khoudir dit said kribaaتمكا رئايس
الجمعي ااة ما ا التواص اال م ااع المتت ااابعي والمهتم ااي بقض ااا ا المس ااتهرا وترق ااي ا راء واالنتق ااادات

واالقت ارةااات بل ااوص نشاااطات الجمعيااةو ذمااا فكااد رئاايس الجمعيااة عرااى فن عاادد المت اافيي
لر اافية فكياار ما  1000متاابع معظمهاال م ا ف ااة الشاابا

والطربااة والعماااهو ةياات نشاار رئاايس

الجمعي ااة ومي ااا فاااي ال اافية ةكما اا وفقا اواال با االروتي العربي ااة والفرنس ااية وله ااا عاق ااة باليقاف ااة

االسااتهاكيةو وف نشاااا فو لقاااء لرجمعيااة نشاار عباار ال اافية س اواء قباال انطاقااح فو بعااده
وتنشاار جميااع األةااداث التابعااة لحووعنااد ت اافينا ل اافية الجمعيااة وجاادنا ةاوالي  1376صااد قا
لر فية معظمهل م الشل يات المس رةو
ب-االتصاالت التسويقية في جمعية "األمان"

تعتمااد جمعيااة األمااان عرااى عناصاار الم ازيج الترويجااي المعروفااة والتااي م ا

الهااا تسااعى

إلى رق الطرت عرى دماتها لدى الجمهورو ويمك ترليص فهمها فيما ري:
ا اإلعااان :ف اار اإلعااان بشااكل ذبياار عر ااى نش اااطات الجمعيااة ةياات تعتم ااد الجمعيااة عر ااى
الوسااائل الساامعية والب ارية والمكتوبااة لإلعااان ع ا نشاااطاتهاو و تعتباار اإلتاعااة فضاااء واسااعا
لهذا النوع م الجمعيات لإلعان ع

دماتها سواء قبل انطال اليدث ومتابعتح فعاليتحو

ةيت لرئيس جمعية األمان ة ة فاي اإلتاعاة ذال  15وماا تساجل بااال ني فو اليا ااء وتباتااو األربعاااء عر ااى الساااعة 09:00و فم ااا بالنساابة لر اايافة المكتوبااة فه ااي توياات عاا فة ااداث

الجمعية وال تري اهتماما ذبي ار لهذا النوع م النشاطات ونفس الشيء بالنسبة لرترفزيونو
وذاذلا تساتلد الجمعياة االنترنات فاي اإلعاان وتلاا عا طريقاة صافيةوذذلا ع طريق صفية " شبا

"" I love biskra

اللير "و

ا النشاار :لرجمعيااة عاقااات طيبااة مااع رجاااه ال اايافة واإلعااا و

اصااة إتاعااة الزيبااان التااي

تت ااابع بك اال ة اارص واهتم ااا ذ اال نش اااطات جمعي ااة األم ااان وجمعي ااات ةما ااة المس ااتهرا عموم ااا
وتشاجيعها المساتمر لهاذه الجمعياات ساواء ما
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ىهذا النوع م النشاطات ب ورة غير مدفوعة األجر عراى عكاس وساائل اإلعاا األ ارى التاي

تويات عا هاذا الناوع ما النشااطات واألةاداث والسابت مكا فن كااون ارجاع إلاى الطاابع غياار
الربيي التي تميز هذا النوع م المنظماتو
ا العاقات العامة :تسعى الجمعية في إطار ةمرتها الترويجية إلى استواه فارص التظااهرات
واألعيا اااد الوطنيا ااة والد نيا ااة و القضا ااا ا االجتماعيا ااة لرقيا ااا فا ااي إطا ااار ةما ا ااة المسا ااتهراو ميا اال
اس ااتواه ااو العر اال والتنق اال إل ااى الم اادار والمسسس ااات التربوي ااة وعق ااد ن اادوات ومرتقي ااات ة ااوه

مواضيع تلص المتمدرسي و ةيت بالمناسبة تل تكريل التاميذ النجباء في هاذه الجمعياات عراى
ةااد قااوه رئاايس الجمعيااةو وذااذلا اسااتواه األعياااد الد نيااة لزيااارة دار الطفولااة المسااعفة وتقااد ل
الهدا ا لهلو ذذلا ترتب الجمعية بم رية النشاطات اليقافية والرياضية بجامعاة ميماد يضار

وتتشارك معها في بعض الفعاليات في مناسبات معينةو

االتسااويق المباشاار :تعتمااد الجمعيااة فااي تسااويق اادماتها عرااى تكنولوجيااا المعرومااات واالت اااه
م ىينها االنترنتو ةيت تل التواصل مع الجمهور المساتهدث عبار صافيتها فاي الفاا س ىاوك
"" Association AMAN de protection du consomateur-biskraوي ااتل تب اااده ا راء
واالقتراةات مع المستهركي و ويتل نشر مواضايع تهال االساتهاك والمساتهرا ماع تقاد ل الن اائ
واإلرشاااداتو ةياات برااص عاادد مت اافيي صاافية الجمعيااة عباار الفااا س ىااوك فكياار م ا

1950

متاابعو ةيات تنشار الجمعياة ذال جد اد ةااوه قضاا ا ةما اة المساتهرا ومعظال متتاابعي الجمعيااة
م ف ات الشبا

والطربةو

ال رضية ال رعية الرابعة :تستخدم جمعيات حماية المستهلك مزيجاا ترويجاا متكاامال للوصاول

إلل أهدافها .تعتمد الجمعيتي عرى وسائل ترويجية ملترفة لرتعريف بلدماتها وإقنااع الجمهاور
بقباوه فهاادافها وطراات ادماتها ما

اااه اإلعاان فااي ملترا

الوساائل واسااتلدا الفااا س ىااوك

ووسائل التواصل االجتماعي لروصوه إلى فكبار شاريية ما الجمهاور المساتهدث ماع اعتمادهاا
عرى العاقات العامة والبيع الشل يو وبالتالي الفرضية الفرعية الرابعة ميققةو
 -3العناصر اإلضافية للمزيج التسويقي للجمعيتين
بواارض اإلجابااة عرااى الفرضااية الرئيسااية اليانيااة و التااي تاانص عرااى مااا رااي " :تقااوم

جمعيات حماية المستهلك في الجزائر بالتركيز علال كا عناصار المازيج التساويقي اإلضاافية
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لتحقياق أهاادافها"و ف فن الجمعياات ال تكتفاي هنااا باالمزيج التساويقي الرباااعي و إنماا جاات فن
نبيت ع مدى تطبيقها لرعناصر المضافة اصة وفنها م الجمعيات غير الهادفة لررب و

 -1-3األفراد في الجمعيتين مح الدراسة
أ-األفراد أو الجمهور في جمعية اليقظة:

فكااد ال ارئيس فن الجمعيااة تهاادث دومااا إلااى إرضاااء وإسااعاد الجمهااور اللااارجي وتربيااة

رغباااتهل وتق ااد ل المن ااافع لهاالو فم ااا بالنس اابة إل ااى الجمه ااور ال اادا ري وه اال فعض اااء الجمعي ااة في ااتل
اااه ماانيهل فرص ااة المش ااارذة والعض ااوية ف ااي هااذا النااوع ما ا

إرضاااءهل وتربيااة رغباااتهل ما ا

الجمعيااات فهاال ا تاااروا العماال فااي هااذا القطاااع غياار الربيااي وهاال ال ضااعون األرباااح واألماواه

ن ت فعينهلو ويتل تيفيزهل بإرساء جو م التعاون ىي الرئيس واألعضاء وجعل عمرية اتلات
القارار غياار مرذزيااة تااتل ما

اااه االتفااال والمشاااورة مااع ذاال األعضاااءو وذااذلا هناااك التيفيااز

العاقا اااتي ةيا اات ع ا ا طريا ااق نشا اااطات الجمعيا ااة مك ا ا ل عضا اااء التعا اارث عرا ااى المسا ااسولي

والشل يات الهامة والمس رة ورجاه اإلعا عرى المستوى الميري والوطني وةتى الدوليو

فماا بالنسابة ل عضااء األطفااه فيعتبارون عناصار فعالاة ونشايطة فتيفيازهل كاون ما

اااه إ اراجهل لرعماال المياادانيو إن عاادد األعضاااء متوياار نساابيا بساابت انضااما و انساايا
األعضاء الذ

فغربهل ذبار في الس توو برة في مجاالت المياسبة والمالية واإلدارةو

ب-األفراد أو الجمهور في جمعية األمان.

فكا ااد الس اايد " ج اااىر" فن الجمعي ااة ته اادث إلا ااى رف ااع درج ااة الاااوعي االس ااتهاكي ل اادى

الجمهااور اللااارجي والاادا ريو ف االجمهور الاادا ري ماا فعضاااء الجمعيااة والمتطوع اون ةااافزهل

األوه لرعمل في الجمعية هو اإل مان بالفكرة وروح المبادرة ةيت فن جميع الق اررات تتلذ بشاكل

جماعيوةياات فن ال ارئيس ال ب اذه ف جهااد لتيفياازهل ىاال هاال ميفاازون منااذ البدا ااة بعواماال ال
عاقااة بالجاناات الماااد و وفعضاااء المكتاات التنفيااذ عااددهل  7واألعضاااء المنلرطاون عااددهل

فكير م  250عضوا ويبقى البا

مفتوةا لانضما ألن القانون ال قبل فقل م  15عضواو

 -2-3المشاركة في الجمعيتينو

تظهر المشارذة ب اورة واضاية فاي نشااطات الجمعيتاي و ةيات فاي ذال نشااا جات

مشارذة عدد ما األطاراث لكاي انج المعارض فو القافراة ذمشاارذة الوال اة والسارطات الميرياة
وذااذا مشااارذة مد ريااة التجااارة باعتبااار فن مد ري اة التجااارة ه ااي الطاارث الملااوه قانونااا بااالردع
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والعق ااا و ذم ااا تش ااارك الكش ااافة اإلس ااامية واألما ا ال ااوطني واليما ااة المدني ااة وذ ااذا م ااد ريات
التجااارة ومد ريااة الفاةااة ومد ريااة النقاال ومد ريااة التربيااة ومد ريااة البي ااة وغيرهاااو ذمااا تشااارك

الجمعيات األهرية الشل يات الهامة في اليادثو فماا بالنسابة لرمشاارذة ىاي الجمعيتاي فاإنهل

عبارة عا شارذاء شاترذون فاي القوافال التيسيساية ميال قافراة التساممات الوذائياة تيات إشاراث

مد رية التجارةو لك ال وجد نشاا مشترك ىينهما دون تنسيق مد رية التجارةو
 -3-3السياسات في الجمعيتينو

إن الجمعيتااي تعمااان عرااى تيقيااق التنميااة البشارية ما

اااه العماال الجاوار و والتيساايس

والتوعيااةو فيساات رئاايس جمعيااة اليقظااة فااإن دور جمعيااات ةما ااة المسااتهرا عمومااا فااي تويياار
السياسات والقواني فصب واقعا مفروضا فتشارك الجمعياات ب اورة ماس رة اصاة فاي السانوات
األ يرة في س القواني المتعرقة باالساتهاك والتجاارة عاماةو ةيات تنظار بعاض الاو ازرات إلاى
التوصاايات واالقت ارةااات التااي تلاارى ىهااا الجمعيااة م ا نشاااطاتها وتم ااذها بعااي اليساابان عنااد

اتلات الق ارراتو م ىينها تجربة السيد "كريبع ذ ر" الشل ية التي رواها لنا بمن مذذرة تلرجح

ما جامعااة التكااوي المتواصاال دفعااة جاوان  2002فااي تل ااص قااانون األعماااه والمعنونااة

:

"جمعيااات ةما ااة المسااتهرا وعاقاتهااا بالسااروك االسااتهاكي لرمسااتهرا " ةياات اعتماادت بشااكل

كبير في س قاانون الجمعياات الجد اد  06/12وقاانون ةما اة المساتهرا 03/09و ذماا تي ارت
الجمعي ااة عر ااى المرتب ااة األول ااى ما ا ى ااي  1500جمعي ااة عر ااى مس ااتوى الوال ااة ةس اات ت ااني

المجرس الشعبي الوالئيو

ذما فكد السيد" جاىر" فنح ةست سبر ا راء الذ قامت باح الجمعياة فاإن نسابة الاوعي لادى
المسااتهركي وصاارت إلااى %40و مااا تعتباار نساابة ميف ازة لهااذه الجمعيااات لمواصاارة النشااااو فمااا
عرااى مس ااتوى السياس ااات فق ااد س اااهمت ه ااذه الجمعي ااات ف ااي تويي اار بع ااض السياس ااات باعتباره ااا

منظم اات المجتمااع الماادنيو ةياات توياارت بعااض الق اواني ل ااال المسااتهرا م ا ىينهااا قااانون"
دفتاار شااروا الساايارات" وذااذلا قااانون الوساال (بطاقااة تعريااف أل منتااوى )و ذمااا فن هااذا النااوع

م الجمعيات ساهل في التنمية االقت اد ة لربردو ةيت ةست إة اائيات  2011فاإن ذال فارد
مسااتهرا تعاارض لرتساامل كر ا

الدولااة مريااون ون ا

د نااار ج ازئاار ذم اااريف إقامااة ومبياات

وعاااى لريرااة واةاادة فااي المستشاافىو وبهااذا اازداد دور هااذه الجمعيااات فهميااة اصااة فااي ظاال

تيرير التجارة اللارجية ليما ة المستهرا م السرع المزورة مياو
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 -4-3التموي في الجمعيتين:

م ا ااادر التمويا اال بالنسا اابة لرجمعيتا ااي عبا ااارة ع ا ا ما اان ومسا اااعدات وطرا اات م ا ا األجه ا ازة

العموميااة التااي هااي :المجرااس الشااعبي ال اوالئيو المجرااس الشااعبي البرااد و و ازرة التجااارةو وتلااا
ىنااءا عراى طراات لرادعل تعاده الجمعيااة لراو ازرة والمجرااس البراد والاوالئيو ذمااا فن القاانون ساام

ل عضاء ىدفع اشاتراكات سانوية فو شاهرية تقادر بياوالي  1000دى سانوياو لكنهاا غيار مطبقاة
فااا مك ا فن تطراات م ا متطااوع فو عضااو فن اادفع اشااتراكا وهااو ضاايي ىوقتااح وجهااده وفك اره

ل ااال الجمعي ااة ى اادون مقاى اال فه ااذا ش اايء غي اار معق ااوه ويبق ااى األم اار نس اابياو و ت ارق اات ه ااذه
الجمعيااات م ا اللزينااة العموميااة وتلااا ع ا طريااق ميااافه اليسااابات الااذ

عااي م ا طاارث

الجمعية لمراقبة نشاطات الجمعية والتمكد م سير العمل فيهاو
ال رضااية الرئيسااية الثا يااة :تقااوم جمعيااات حمايااة المسااتهلك فااي الجزائاار بااالتركيز علاال ك ا

عناصاار الماازيج التسااويقي اإلضااافية لتحقيااق أهاادافها.إن العناصاار اإلضااافية الممي ازة لنشاااا

التسااويق فااي المنظمااات غياار الهادفااة لر ارب و والتااي تضاااث إلااى التسااويق االجتماااعي نجااد فن
جمعيااات ةما ااة المسااتهرا المتواجاادة فااي وال ااة بسااكرة تعتمااد عرااى عناصاار الم ازيج التسااويقي
اإلض ااافية لرقي ااا بل اادماتها وتق ااد ل نش اااطاتها وما ا فج اال نموه ااا ود مومته ااا والت ااي ه ااي :األفا اراد

(الجمهور) والمشارذة والسياسات والتمويلو وبالتالي الفرضية الرئيسية اليانية ميققةو
الخاتمة:

إن البياات فااي تطبيااق المنظمااات غياار الهادفااة لر ارب لعناصاار الم ازيج التسااويقي الرباعيااة

واإلضافية وال تبار فرضيات الدراسة تل ا تيار جمعيتي " اليقظاة" و"األماان" ليما اة المساتهرا
في وال اة بساكرة ذعيناة ما المنظماات غيار الهادفاة لرارب ماع العرال فنهماا الجمعيتاان الوةيادتان

الناشطتان في هذا المجاه عرى مستوى وال ة بسكرة و و قد ر ت الدراسة إلى:

 الجمعيتااان تقوم اان بااالترذيز عرااى تطبيااق عناصاار الم ازيج التسااويقي الرباااعي المعروفااة (م ادماتو م و مكاان وتارويج) لروصاوه إلاى القطااع المساتهدث وبراو ملترا

الفرضية الرئيسية األولى لربيت ميققةو

فهادافهاو ف فن

 الجمعيت ااان تقوما اان ب ااالترذيز عر ااى عناص اار الما ازيج التس ااويقي اإلض ااافية(األفرادو المش ااارذةوالسياسااات والتموياال)وهي العناصاار التسااويقية اإلضااافية التااي تضاااث إلااى التسااويق االجتماااعي
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والتااي تعتمااد فااي الجمعيااات والمنظمااات غياار الهادفااة لراارب بشااكل عااا و و هااو مااا سذااد تيقااق

الفرضية اليانية لربيتو
-م

اه الدراسة تبي فن نقص الطرت عرى هاذا الناوع ما الجمعياات ارجاع نسابيا إلاى قراة

الوعي واليقافة االستهاكية لدى المستهرا مما تجعرح قريل االهتما ىهذا النوع م المنظماتو
االقتراحات -1 :ضرورة ممارسة وتطبيق التسويق في القطاع غير الربياي وفاي الجمعياات لماا
لح م دور فعاه ومميز في ىرو فهداث هذه المنظمات وتم يره عرى بقائها ونموها ود مومتهاو

 -2تقد ل ذل التوجياح والتكاوي لهاذه الجمعيااتو فانقص هاذا األمار عاد ما فهال األسابا

التاي

فدت إلااى فشاال هااذه الجمعيااات فااي تشااكيل قااوة فعالااة ومااس رةو وفااي لعاات دورهااا ذقناااة ةقيقيااة
لرتعب ااة الدائمااةو فقااد عجاازت فااي الكيياار م ا الياااالت عرااى جعاال المسااتهرا رتفاات إليهااا بساابت

نشاطها الموسمي و المناسباتيو

 -3ضارورة فن كاون هنااك تعااون ىاي قاوى المجتمااع الرسامية والمدنياةو وهاو ماا مكا اعتباااره

المااد ل الرئيسااي إلةااداث التويياار المطرااو قانونااا وممارسااة بالنساابة لهااذا الموضااوع اليسااا و
مع ضرورة اقتناع الجميع فن المنظماات غيار الهادفاة لرارب هاي القطااع اليالات التاي تقاع عراى
عاتقح توفير اليما ة لرمواط وتيقيق الرفاهية االقت اد ة واالجتماعية وةتى السياسايةو وفىارز
دليل ما وصرت إليح الدوه األوروبية نتيجة تفعيل دور مسسسات المجتمع المدنيو

 -4تيتاااى هااذه الجمعيااات إلااى عقااد الناادوات والمااستمرات وورت العماال التااي تتناااوه مواضاايع
مهمااة تات عاقااة بالقطاااعو مااع الترذيااز عرااى عقااد ىارامج تدريبيااة ألعضااائها ما فجاال تاادريبهل

مهارتهل لكست اللبرة والتمهيل لممارسة التسويق في هذه المنظماتو
ا
وتقوية

 -5ىناااء التنساايق والتعاااون ىااي عماال الجمعيااات مااع بعضااها والاابعض فهااي ال تسااعى وراء ف
ربيي ماد و ىل هدث الجميع هنا الم ارية العاا و و عرياح جات فن ترذاز الجهاات اليكومياة

عرى ضرورة التعاون ىي الجمعيات و رق المشارذة الجماعية للدمة الوط والمواط و

 -6الاادعل اإلعامااي :جاات ترذيااز اليكومااة واإلعااا ورجاااه ال اايافة عرااى ضاارورة متابعااة
فةداث هذه المنظمات واإلعان ع نشااطاتها وضارورة رصاد ىارامج متل
واإلتاعة وال ي

و مواقع التواصل االجتمااعي لرمنظماات بملترا

اة فاي الترفزياون

فنواعهااو ماع التمكياد عراى

دورها المكمل لرقطاع اليكوميو
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 -7ضاارورة تااوفير الاادعل المااالي الجمعيااات مااا عااد م ا فهاال عوائقهاااو لك ا

جاات عرااى هااذه

الجمعيات السعي لري اوه عراى الادعل الماالي ما عادة م اادرو وهاذا األمار ال مكا فن اتل
إال م

اه تيسيس فكبر عدد ممك م الجهات القادرة ع التمويل واالنلراا والتطوعو
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 -11عمر لعاو و مدا راة ةاوه " دور و أهمياة الجاودة والتقيايي فاي حماياة المساتهلك "و المرتقاى الاوطني األوه ةاوه
ةما ااة المسااتهرا ف ااي ظاال االنفتاااح االقت اااد و معهااد العر ااو القانونيااة واإلداريااةو المرذ ااز الجااامعي ب ااالواد و  13و 14
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