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٤. التدريبات

٥. . احملاضرات و احللقات الدراسية 	

	



���املكتب

	



شركة اوليفييه اوبيدا االستشارية، شريككم اخملتص في االستراجتية 
السياسية و العامة.

الصورة. استراجتية الغزو و التمركز. التواصل التاثيري، التواصل 
السياسي. التواصل املؤسسي. ادارة احلمالت االنتخابية. ادارة 

املنظمات. عالقات عامة. مناسبات.

ميزاتنا؟ نظرة معينة، طريقة عمل فريدة، تغيير النموذج . نحن نتبنى 
كل ذلك. 

نرافقكم شخصياً في جميع احتياجاتكم. فرنسا، اوروبا، افريقيا، 
الشرق االوسط، اسيا و اميركا الالتينية: نذهب اينما كنتم. نعمل في 

اللغتني الفرنسية و االنكليزية. تركيبتنا لينة. اسعارنا تناسب 
ميزانيتكم : اياً كانت، نحن لدينا احلل.

في جميع املهن، هنالك فلسفة و اخالقيات االعمال: فلسفتنا قائمة 
على الثقة و االلتزام الى جانبكم و الوضوح. الن زبائننا بحاجة لنتائج 

ملموسة فهدفنا بسيط: ان نكون فعالني و دائما متواجدين لكي نكون 
مفيدين. 

 

 

	    



اوليفييه اوبيدا، مؤسس الشركة، مستشار في االستراجية، التاثير، الصورة 
و التنظيم، مختص في  الشؤون السياسية و العامة. 

ينصح و يرافق شخصيات سياسية او عامة، صناع القرار في اجملال 
االقتصادي، ان كانوا متمرسني او في مرحلة االعداد، باالضافة الى 

املنظمات املؤسسية، احلكومية او النيابية، اجملتمعية و النقابية. يعمل في 
فرنسا و اوروبا، خصوصا اوروبا الشرقية، و لكن ايضا في دول الشرق 

االوسط و افريقيا. 
مختص في استراجتيات الغزو، قام بتطوير عقلية و طريقة عمل تسمحان 

مبرافقة االشخاص و املواهب، مهما كانوا، كمفتاح للنجاح الفردي و 
اجلماعي.  

ميلك خبرة واسعة في العالقات العامة،  ادارة فرق العمل و املنظمات، 
تدريب و مرافقة املنتخبني، خلق مناسبات سياسية و عامة، و حتضير 

احلمالت االنتخابية. 
باالضافة الى ذلك،  يقوم بتصميم الرسائل (البالغة و اخلطاب)، احلقل 

املعجمي، و اخلطابات االعالمية و العامة.  

 

 

	    



حائز على املركز االول في مهرجان طونون لي بان الوطني للمسرح و على شهادة 
في عزف البيانو و قيادة االوركسترا، دخل منذ الصغر اجملال السياسي. 

عنيّ نائباً عاماً للشباب اجلمهوريني في سن ال۲۳، شغر مراكز عدة في السياسة 
كمستشار في وزارة الدفاع (۱۹۹٤)، كمسؤول في تنظيم املناسبات لدى 

فرانسوا ليوتار (۱۹۹٦)، و كمستشار في العالقات العامة و الشؤون السياسية 
جلان بيار سواسون (۱۹۹۸) و من ثم مستشار لدى جان بيار رفارين 

(۲۰۰۰) الذي تولى منصب رئيس احلكومة. 
في  العام ۲۰۰۲، اصبح مسؤول العالقات العامة في احلزب اجلمهوري الفرنسي 

لدى االن جوبي، رئيس احلزب في ذلك الوقت.
في سنة ۲۰۰٤، قام نيكوال ساركوزي، الرئيس اجلديد للحزب اجلمهوري، 

بتعيينه نائباً ملدير التواصل و مسؤوالً عن العالقات العامة، التسويق و املناسبات 
الكبرى. 

مع فريقه، قام بتحضير جميع املناسبات حلملة ساركوزي سنة ۲۰۰۷ التي فاز 
فيها هذا االخير.

قام اوليفييه اوبيدا سنة ۲۰۰۸ بانشاء و ادارة بعثة احلزب اجلمهوري للشؤون 
االوروبية. و في العام ۲۰۰۹، كان نائباً ملدير احلملة االوروبية الفائزة لالئحة 

احلزب اجلمهوري.  

 

 

    	



في العام ۲۰۱۰، قرر اوليفييه اوبيدا و هو في التاسعة و الثالثني من العمر انشاء 
شركته اخلاصة لالستشارة في االستراجتية السياسية و العامة. نظراًٍٍ الى خبرته في 

هذا اجملال، حصل في ظرف ٥ سنوات على اكثر من ۳۰ عقد الدارة حمالت 
انتخابية (نيابية و بلدية، في فرنسا و في اخلارج) و لتنظيم مؤمترات و تدريبات 

ملنتخبني و مدراء شركات. 
ادار في سنة ۲۰۱٤ حملة الدميقراطيني الوسطيني في االنتخابات االوروبية، 

كما استطاع احلصول على عقد  الدارة التواصل املؤسسي جمللس موناكو 
الوطني. 

يدرَس منذ ۲۰۱۰ مادة هندسة احلدث السياسي و العام لطالب املاستر في 
معهد الدراسات العليا لالدارة السياسية و العامة في باريس. خلق ندوة 

“استراجتية، تواصل و تطور شخصي” لطالب املاستر في قانون االعمال الدولية 
و االدارة في الESSEC. باالضافة الى ذلك، فانَ اوليفييه اوبيدا يلقي محاضرات 
	Sciences	Po,	EDHEC,	ICES,ESC,	Ecole	des	Mines,) في اكبر اجلامعات

IESEG	IAE,) و في مؤسسات سياسية اوروبية باالضافة الى املنظمات غير 
احلكومية، خصوصاً في اجملاالت التالية: القيادة الشخصية و الصورة، التواصل 

السياسي و العام، ادارة احلمالت االنتخابية، استراجتية الغزو و التاثير. 
عمل منذ ۲۰۱۰ في اكثر من ۳۰ دولة، و هو دائماً يظهر في وسائل االعالم 

	Europe	1,	LCI,	France	24,	Sud) كمستشار في مواضيع التواصل السياسي
Radio,	Le	Monde,	euractiv.fr	.(

  	
 

        	



الفريق:	
	

فريق املكتب مؤلف من مستشارين لديهم خبرة و شخصية 
تسمحان لهم مبواجهة الصعوبات و التحديات. 

االلتزام، االبداع و ثقافة النتيجة هي صفات جتمعنا. 
 متعددو املواهب و االختصاصات و يعملون في مختلف 

اجملاالت مع احملافظة على مجال خبرتهم الرئيسية: دراسة و 
تطور، تدريبات، انتخابات، مؤسسات، تواصل شامل، 

التكلم امام احلشود، خطابات، تسويق، العالمات 
التجارية، معطيات، طباعة، تنظيم مناسبات، حتسني 

امليزانية.      

	



حضورنا الدولي	

اميركا الالتينية	

فرنسا
 و اوروبا 	

افريقيا	

الدول العربية	
آسيا	



حضورنا في اوروبا	

فرنسا
امارة موناكو

بروكسيل، بلجيكا
ليوبليانا، سلوفينيا
اسطنبول، تركيا
بريشتينا، كوسوفو

برلني، املانيا
دبلن، ايرلندا

سراييفو، البوسنة
 و الهرسك	

سكوبي، مقدونيا
صوفيا، بلغاريا
فارسو، بولندا
بودابست، اجملر

بوخارست، رومانيا
فيينا، النمسا

تبليسي، جورجيا
براغ، جمهورية التشيك
براتيسالفا، سلوفاكيا

ترانا، البانيا	
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عمالنا	أ



شركة اوليفييه اوبيدا االستشارية ترافق صانعي قرار اليوم و تدرب مسؤولي الغد بطريقة فردية و سرية   	

من اجلكم، فريقنا:
يشارككم خبرته. يحلل السياق. يدرس ميدانكم. يراقب محيطكم. يشفّر 

دائرة النفوذ. يشكل فريقكم. يحضّر محاضراتكم العامة. يبني ادوات 
التواصل الالزمة. يحضّر استراجتيتكم. 

يدافع عن مصاحلكم العامة. يحسن صورتكم. يدير تواصلكم اخلاص، 
السياسي او املؤسسي. يحضّر مناسباتكم من التصميم الى التنفيذ. يدير 

عالقاتكم العامة و حمالتكم االنتخابية. 

ان كانت مهمات قصيرة او طويلة، مهمات خاصة، حمالت انتخابية او 
للتاثير على الراي العام، فاننا ناخذ بعني االعتبار ميزانياتكم. 

نعمل من خارج او داخل املؤسسات التي تديرونها، او من اجلكم مباشرة 
مهما كانت وظيفتكم (سياسية حاكمة او معارضة، اقتصادية، رياضية، 

اعالمية). 



التنظيم
التجربة، االبداع، الكفاءة

تنظيم املناسبات في فرنسا 
او في اخلارج، تنظيم 
مؤمترات و ندوات	

االدارة
االسلوب، التفاعل، النتيجة

اعداد تدريبات خاصة للسياسيني 
في االنظمة الدميقراطية الناشئة.

اعداد محاضرات للمدراء و 
املسؤولني حول مواضيع القيادة و 

االدارة 

التاثير	
اخلبرة، شبكة العالقات، 

اخلصوصية

ادارة عالقاتكم مع صانعي 
القرار في فرنسا و االحتاد 

االوروبي. حتليل سياسي، 
وضع استراجتيات، اعداد 

ادوات التاثير االزمة: 
املنشورات، اجلمعيات، 
املؤسسات، املناسبات

الصورة
اخلبرة، التفاعل، الوضوح

استراجتية اعالمية، تدريب 
اعالمي، حتضير اخلطابات و 

احلقل املعجمي	



ورشة العمل االنتخابية



حملتكم تهمنا	
االستراجتية السياسية و 

التنظيم. مرافقة شخصية 
للمرشح. التدريب 

االعالمي. حتضير 
اخلطاب و احلقل 

املعجمي. التسويق. 
استراجتية الطباعة.وثائق 

احلملة االنتخابية. 
ملصقات. منشورات. 

صور و فيديو احلمالت. 
استراجتية الويب. 
العالقات العامة. 

االجتماعات العامة. 
مرافقة و دعم املناصب 

الرئيسية. جمع 
التبرعات، ادارة امليزانية. 

نصائح قانونية. 

التواصل السياسي هو السياسة.
 ا لدميقراطية هي االختيار، و االختيار هو املقارنة. -

 معنا، تصبحون االختيار املالئم لناخبيكم. -
 نحن نساعدكم على: -

 حتديد اقتراحاتكم السياسية •
 التميّز على اآلخر •
 ضبط امليزانية •

 اضفاء الطابع الشخصي على احلملة االنتخابية •
 ان تصبحوا معروفني كي تُنتخبوا •

مهما كان حجم الدائرة االنتخابية و اياً كانت امليزانية، 
نحن الى جانبكم في فرنسا، اوروبا و اينما كنتم في 

العالم، فلسنا بشركة اعالنية، و ال نفوز باحلمالت 
االنتخابية باحلظ. امنحوا انفسكم نظرة خبير معترف 

به.



التدريبات املقترحة



في نهاية فترة واليتكم، املنتخبون يحكمون على االجراءات التي قمتم بها: ما الذي تغير خالل فترة 
واليتكم؟

 لدينا نظرة سياسية تسمح برؤية الشرعية كمفهوم يُكتسب ليس فقط يوم االنتخابات، بل طوال 
فترة الوالية.

 من دون تواصل دائم مع الناخب، ال تستطيعون كثب الثقة او اتخاذ القرارات املناسبة. 
نساعد املنتخب، ان كان محلي او برملاني، علـى اتقان التواصل، و ذلك عبر دراسة و حتليل 

التشريعات و انشاء شبكة العالقات  لصانعي القرار في فرنسا و اخلارج.
بفضل خبرتنا في هذا اجملال، فاننا نقترح تدريبات تسمح لكم بان تكونوا  دائماً الى جانب 

الناخبني، ان تتقنوا رسالتكم، و ان تتخذوا القرار املناسب.

	

الدميقراطية احمللية تتطور. تطوروا معها، وحافظوا على االرتباط	

املعهد الوطني لتكوين املنتخب

االقليم. املواطنني. احلكم. التواصل العام	



التنمية الشخصية
و ادوات املنتخَب

االستراجتيات العامة 
و االجراءات السياسية

االدارة احمللية
 و االقليمية

املؤسسات



التنمية الشخصية
و تقنيات املنتخَب

۱. خطاب املنتخَب: الصورة، التقنيات، الصوت و االمياءات
۲. وسائل االعالم: الصورة، الصوت و االمياءات

۳. ادوات جديدة لتعميم العمل احمللي: نشر الوعي و اشراك السكان في القضايا احمللية
٤. العالقة مع الصحافة و وسائل التواصل

	



االستراجتيات العامة 
و االجراءات السياسية

۱. تصميم استراجتية للفوز باالنتخابات
۲. متويل احلمالت االنتخابية

۳. كسب التاييد املؤسسي الوطني: كيف ميكن للمسؤولني احملليني ان يؤثروا على اقرار القانون و اتخاذ 
القرار الوطني؟	



االدارة احمللية
 و االقليمية

۱. القواعد القانونية و خدمة احلكومة احمللية: احمليط املناسب لتحسني ادارة الرجال و النساء
۲. ادارة الفريق

۳. احلكم البلدي: استراجتيات االغلبية
٤. انتخاب االقلية: دعم املعارضة و تخطيط املستقبل

٥. تدريب خاص للموظفني: بني اخلدمات، املساعدة في التحليل و اعداد القرار 

	



املؤسسات

۱. احمليط املؤسسي و االداري للمنتخَب احمللي: تعليم كيفية التعرف على الشركاء و اتخاذ القرار
۲. االصالح االقليمي: ما الذي سيتغير بالنسبة لكم و لشركائكم؟

۳. امليزانية و املالية البلدية: فهم، درس و حتليل
٤. مسؤولية املنتخب املدنية و اجلنائية: اخملاطر و كيفية حماية انفسكم

٥. االحتاد االوروبي: متويل املشاريع، الدعم املالي و طريقة العمل
٦. التقييم على املستوى احمللي، االقليمي و الدولي	



احملاضرات و احللقات الدراسية 	



ادارة و قيادة	سياسة و استراجتية	



سياسة و استراجتية	

۱. تنظيم احلملة
۲. استراجتية املناسبة العامة

۳. هل السياسي عالمة جتارية كاي منتج آخر؟
٤. تشجيع الدميقراطية على املستوى احمللي

٥. احلكم احمللي اليوم: احلفاظ على صلة مع املواطنني
٦. االستراجتية االنتخابية

۷. القادة الشباب في السياسة

۸. التواصل السياسي: االوهام و احلقائق
۹.كيف تصبح مرشح

ُنتخبت، كيف تصبح رئيس بلدية؟أ۱. 
۱۱. القيادة النسائية

۱۲. انشاء حزب سياسي
۱۳. تنظيم احلزب و املتطوعني



ادارة و قيادة	

۱. مدير او قائد؟

۲. تنظيم احلملة االنتخابية

  ۳. التواجد العام، اخلطاب و التواصل الشخصي

٤. مهارة التدريب



اذا اردت ان يتم اختيارك، 
	 اخترنا اوالً



اوليفييه اوبيدا

الرئيس

olivier@ubconsultants.eu	
	

+33	7	77	36	52	53	
	

ubconsultants.eu  

	


